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MESTX00CUCQY

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
(veřejnou vyhláškou)
Obec Štarnov, IČO 635685, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice
(dále jen "žadatel") podal dne 07.07.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
„splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní“,
která obsahuje tyto stavební objekty:
D.1-1 splašková kanalizace
D.1-2 splaškové odbočky pro domovní přípojky
D.1-3 ČS na stoce A4
D.1-4 přípojka NN k ČS na stoce A4
D.1-5 příjezdová komunikace k ČS na stoce A4
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 277/11 (ostatní plocha), 1075/3 (ostatní plocha),
1075/2 (vodní plocha), 1075/1 (ostatní plocha), 971 (ostatní plocha), 432/25 (ostatní plocha),
432/29 (orná půda), 1005 (ostatní plocha), 431/13 (zahrada), 1006/2 (ostatní plocha), 1036
(ostatní plocha), vše v katastrálním území Štarnov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
D.1-1 splašková kanalizace – stoková splašková síť je gravitačně svedena do čerpací stanice,
která je umístěna na pravém břehu toku Aleš. Výtlačné potrubí je částečně zataženo do
bezpečnostního přelivu, který je zaústěn do stávající koncové šachty na stoce A4. Celková
délka prodloužení stoky A4 je cca 882,0 m. Podélný sklon stok je 6,5 -10,0 ‰. Materiál je
plnostěnné (jednovrstvé nebo vícevrstvé) PVC-U, SN12 (SN16), DN250. Na stokách je
osazeno 25 ks vstupních prefabrikovaných šachet DN1000, včetně rekonstruované stávající
koncové šachty na stoce A4. Potrubí je vedeno v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení. Protlak o délce 15,00m bude pod tokem Aleš ocelovou
chráničkou DN400. Další protlak na stoce A4 bude proveden mezi šachtami Š14 A Š15 v délce
7,0 m ocelovou chráničkou DN400. Na stoce A4a bude protlak pod silnicí III/4469 v délce 10,0
m ocelovou chráničkou DN400.
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D.1-2 splaškové odbočky pro domovní přípojky – gravitační odbočky jsou napojeny na
gravitační stoky odbočkou s kulovým kloubem a jsou ukončeny na hranici obecního a
soukromého pozemku. Celková délka odboček je cca 324,0 m. Materiál je plnostěnné
(jednovrstvé nebo vícevrstvé) PVC-U, SN12, DN150. Na odbočkách je osazeno 54 ks revizních
plastových šachet DN400 až DN425. Potrubí je vedeno v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení.
D.1-3 ČS na stoce A4 – čerpací stanice je řešena jako válcová, dvouplášťová z PP pro osazení
pod hladinu spodní vody. Samonosnost je zabezpečena vybetonováním mezikruží. Světlý ø je
1920 mm. Tloušťka stěny je 150 mm. Základová spára ČS je cca 4900 mm pod terénem. V ČS
budou umístěna dvě ponorná čerpadla Q = 5 l/s, Hg = 4,5 m.
D.1-4 přípojka NN k ČS na stoce A4 - přípojka bude napojena ze stávajícího vedení NN, z
betonového sloupu č. 97 bude sveden kabelový svod AYKY 4x16 a ukončen bude v nově
osazené pojistkové skříně SP 100/PSP3P na sloupu Jb (dodávka ČEZ Distribuce, a.s.).
Z pojistkové skříně SP bude v kovové chráničce po sloupu sveden do země kabel CYKY 4Jx16
až do pilířového elektroměrového rozvaděče RE, typu AR1.2P.1 včetně plastového pilíře
PSPPR1.1, osazeného vedle sloupu NN. Z něj povede měřený zemní přívod kabelem CYKY
4Jx16, uložen v protlaku pod silnicí k nové čerpací stanici ČS, situované naproti odběrného
sloupu. Zde bude ukončen v technologickém rozvaděči RT osazeném u objektu ČS.
D.1-5 příjezdová komunikace k ČS na stoce A4 – přístup k čerpací stanici bude umožněn po
veřejně nepřípustné účelové komunikaci, která odbočuje ze silnice III/4469. Nová komunikace
bude dlouhá 20,6 m a široká 3,5 m. Povrch bude z asfaltového betonu. Příčný spád
komunikace bude jednostranný 0,3 – 2,5 %. Komunikace bude lemována žulovými kostkami,
které budou osazeny do betonového lože.

Odbor stavební Městského úřadu ve Šternberku, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1
stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor stavební Městského úřadu ve Šternberku,
nejlépe v návštěvní dny - pondělí a středa od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin, ostatní
dny po předchozí domluvě, budova Horní náměstí č.p. 57/9).
Poučení:
Dle § 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány
uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny
nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být
nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k
upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4
stavebního zákona a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim
nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se dle § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastník řízení dle § 89 odst. 3 stavebního zákona, ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4 (viz. níže), se
nepřihlíží.
Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů
obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b)
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stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je
její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c)
stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Pokud účastník řízení nevyužije svého práva navrhnout důkazy a činit jiné návrhy a uplatnit
námitky ve lhůtě 15 dní k tomu určené v tomto oznámení, které by měly za následek potřebu
řízení doplnit, přistoupí stavební úřad k vydání rozhodnutí ve věci. Před vydáním rozhodnutí ve
věci stavební úřad ponechává účastníkům řízení ještě lhůtu 5 dnů k uplatnění jejich práva dle §
36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro rozhodnutí před jeho
vydáním (5 denní lhůta započne běžet ode dne po uplynutí 15 denní lhůty). Stavební úřad
připomíná, že tato 5 denní lhůta již neslouží k navržení důkazů a činění jiných návrhů.

Ing. Robert Černocký
vedoucí odboru stavebního

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského
úřadu Šternberk a Obecního úřadu Štarnov a způsobem umožňující dálkový přístup (§25
odst. 2 správního řádu).
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dle ust. § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je nutné uhradit správní
poplatek, který činí podle položky 17, 1. písm. h) 3 000 Kč, písm. e) 1 000 Kč a písm. f)
20 000 Kč, celkem 24 000 Kč. Platbu je možno provést hotově v pokladně Městského úřadu
Šternberk, Opavská 64/1, 785 01 Šternberk, přízemí (provozní doba Po a St 8:00 - 11:30 a
12:30 -17:00 hod., ÚT a Čt 8:00 - 11:30 a 12:30 – 14:30 hod.), složenkou nebo převodem z účtu
na účet: 19-1801688399/0800, variabilní symbol 9138, specifický symbol 64114. Nezaplacení
správního poplatku ve lhůtě do vydání rozhodnutí ve věci, je důvodem k neprovedení
správního úkonu dle § 5 odst. 4 zákona o správních poplatcích (územní rozhodnutí nebude
vydáno) s následným zastavením řízení dle § 5 odst. 4 uvedeného zákona. Doklad o zaplacení
správního poplatku předložte stavebnímu úřadu ke kontrole.
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Obdrží:
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
písm. a) žadatel
1. Obec Štarnov, IDDS: 8tdaurn
písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
2. Obec Štarnov, IDDS: 8tdaurn
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (dodejky)
písm a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, neníli sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
3. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
4. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
5. Ing. Jiří Přidal, Štarnov č.p. 191, 783 14 Bohuňovice
6. MUDr. Petr Hubáček, Štarnov č.p. 151, 783 14 Bohuňovice
7. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
8. Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
9. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
10. Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
písm b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
(veřejnou vyhláškou)
pozemky parc.č. 277/13, 1074/1, 1074/2, 432/5, 432/30, 432/22, 432/23, 432/25, 432/28,
432/29, 432/24, 431/6, 431/10, 431/12, 431/11, 431/8, 451/14, 1067/2, 1003, 1005, 286/3,
285/2, 286/1, 286/4, 288/20, 288/19, 288/17, 288/18, 288/10, 288/9, 288/8, 288/2, 288/21, 284,
286/5, 286/4, 285/7, 285/6, 285/4, 285/3, 285/1, 281/5, 281/4, 281/6, 281/1, 281/3, 278 vše
v katastrálním území Štarnov,
pozemky st.pl. 351, 350, 295, 209, 164, 200, 217, 201, 189, 190, 191/1, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 185, 198, 199, 186, 204, 205, 188, 210, 211, 250, 262, 208, 235, 206, 298, 317, 364,
363, 347, 233, 247, 246, 245, 213, 212, 287, 332, 261, 263, 258, 257, 322, 256, 306, 292, vše
v katastrálním území Štarnov,
stavby na pozemcích st.pl. 351, 350, 295, 209, 164, 200, 217, 201, 189, 190, 191/1, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 185, 198, 199, 186, 204, 205, 188, 210, 211, 250, 262, 208, 235, 206, 298,
317, 364, 363, 347, 233, 247, 246, 245, 213, 212, 287, 332, 261, 263, 258, 257, 322, 256, 306,
292, vše v katastrálním území Štarnov
dotčené orgány (dodejky)
11. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
12. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d
13. Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01
Šternberk 1
14. Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní náměstí č.p. 78/16,
785 01 Šternberk 1
15. Obecní úřad Štarnov, IDDS: 8tdaurn
16. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
ostatní
17. Obecní úřad Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice (úřední deska)
18. Městský úřad Šternberk, odbor vnitřních věcí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1
(úřední deska)
na vědomí:
19. spis

