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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 44/14
(veřejnou vyhláškou)
Výroková část:
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"), v územním řízení posoudil podle § 84
až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 07.07.2014 podala
Obec Štarnov, IČO 635685, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

rozhoduje podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
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 tak, jak je zakresleno v situačním výkrese
1:500, který je součástí spisové dokumentace a bude dle ust. § 92 odst. 4 stavebního zákona
po nabytí právní moci rozhodnutí ověřený zaslán žadateli.
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Druh a účel umisťované stavby:
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.
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 nepřístupné 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.

II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1)

Stavba D.1-1 splašková kanalizace bude umístěna na pozemcích parc.č. 277/11, 1075/3,
1075/2, 1075/1, 971, 431/13, 1006/2, 1036 ve vzdálenosti 5,08 m od společné hranice
s pozemkem parc.č. 281/6, ve vzdálenosti 3,62 m od společné hranice s pozemkem parc.č.
288/17, ve vzdálenosti 4,96 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 286/3, ve
vzdálenosti 0,72 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 431/8, vše v katastrálním
území Štarnov tak, jak je zakresleno na ověřeném situačním výkrese C.4 v měř. 1:500.
Stavba D.1-2 splaškové odbočky pro domovní přípojky budou umístěny na pozemcích
parc.č. 971, 1036, 1006/2, 431/13, 1005, 432/25, 432/29 vše v katastrálním území Štarnov
tak, jak je zakresleno na ověřeném situačním výkrese C.4 v měř. 1:500.
Stavba D 1-3 ČS na stoce A4 bude umístěna na pozemku parc.č. 277/11 ve vzdálenosti
9,52 m na osu od společné hranice s pozemkem parc.č. 971 a ve vzdálenosti 4,44 m od
jihovýchodního rohu pozemku parc.č. 277/11 vše v katastrálním území Štarnov tak, jak je
zakresleno na ověřeném situačním výkrese C.4 v měř. 1:500.
Stavba D.1-4 přípojka NN k ČS na stoce A4 bude umístěna na pozemcích parc.č. 971,
277/11 ve vzdálenosti 0,65 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 289/1, ve

2)

3)

4)
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vzdálenosti 8,77 m od jihovýchodního rohu pozemku parc.č. 277/11 vše v katastrálním
území Štarnov tak, jak je zakresleno na ověřeném situačním výkrese CF.4 v měř. 1:500.
5) Stavba D.1-5 příjezdová komunikace k ČS na stoce A4 bude umístěna na pozemku parc.č.
277/11 ve vzdálenosti 7,94m od společné hranice s pozemkem parc.č. 971 a ve
vzdálenosti 4,44 m od jihovýchodního rohu pozemku parc.č. 277/11 vše v katastrálním
území Štarnov tak, jak je zakresleno na ověřeném situačním výkrese C.4 v měř. 1:500.
6) V dokumentaci pro stavební řízení bude řešen i způsob naložení s odpady, s přebytečnou
či nepoužitelnou zeminou ze stavebních výkopů, jakožto i s případným stavebním
odpadem ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek MŽP ČR k tomuto zákonu
v souladu s vyjádřením Městského úřadu Šternberk, odboru životního prostředí ze dne
24.04.2014, č.j.: 10344/2014/OŽP-141/2014/kar. Nakládání se vzniklými odpady bude věcí
dodavatele stavby a prací, odpady musí být roztříděny podle jednotlivých druhů a kategorií,
využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití nebo odevzdány oprávněné
osobě ke zneškodnění.
7) Dle ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona je nově navržená splašková kanalizace
(stavební objekt D.1-1 splašková kanalizace, D.1-2 splaškové odbočky a D 1-3 ČS na
stoce A4) vodním dílem, o vydání stavebního povolení pro toto dílo je třeba požádat
příslušný vodoprávní úřad – Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí. K žádosti
je třeba doložit doklady dle § 6 vyhl. ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a doklady podle stavebního zákona a vyhl.č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve
znění vyhl.č. 63/2013 Sb.. Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být
zpracována oprávněnou osobou pro projektování vodohospodářských staveb a v souladu
s vyhl.č. 499/2006 Sb ., o dokumentaci staveb a s vyhl.č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
8) Budou splněny podmínky vydaného souhlasu podle ust. § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, který vydal
Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí dne 16.07. 2014, č.j.: 19254/2014/OŽP259/2014/kar:
- Práce na uvedených zemědělských pozemcích budou probíhat pokud možno v době
vegetačního klidu.
- Při vlastní práci je stavebník povinen respektovat zásady ochrany ZPF, dané zejména
ustanovením § 8 zákona.
- Šíře celého manipulačního pruhu nepřekročí 6 m, doba záboru na jednotlivých
pozemcích nepřesáhne 2 měsíce.
9) Přípojka elektro bude napojena z nové přípojkové skříně SS100 umístěné na pozemku
parc.č. 277/1, k.ú. Štarnov. Montáž svodu 4x16AYKY a pojistkové skříně SP 100 na sloupu
č. 216 u mostu dále vedení pod silnicí do nové SS 100 na pozemku parc.č. 277/11, k.ú.
Štarnov provede ČEZ Distribuce, a.s. na základě smlouvy 14 SOBS01 4120996089 o
připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4
kV ze dne 03.04. 2014 uzavřené s Obcí Štarnov.
10) Do projektové dokumentace pro stavební řízení budou zahrnuta veškerá taková opatření,
aby při výkopových pracích, terénních úpravách pozemků a stavbách, vedených
v souběhu, křížení či nad stávajícími inženýrskými sítěmi (podzemními a nadzemními),
včetně přípojek k objektům a pro uložení nových rozvodů, byla dodržena platná ČSN 73
6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení), byla vytyčena všechna stávající
podzemní a nadzemní zařízení, při pracích v místě souběhu, křížení či pracemi nad
stávajícími podzemními sítěmi byly výkopy prováděny ručně tak, jak je uvedeno ve
vyjádření vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí, které byly doloženy v dokumentaci
pro územní řízení:
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 25.04.2014 Zn.:1065005443 a ze dne
03.04.2014, Zn.: 4120996089,
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 04.04.2014, Zn.: 5000924630,
- vyjádření spol. Telefónica Czech republic, a.s. ze dne 11.04.20147, č.j.:573851/14
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11) Budou splněny podmínky vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne 23.4.2014, PM 16241/2014203/Ou týkající se umístění stavby:
- Kanalizační potrubí musí být pod tokem uloženo v chráničce a to tak, aby horní hrana
chráničky byla min. 1 m pode dnem toku.
- Startovací jámy nesmí být umístěny v ochranném pásmu manipulačním pásmu toku (6
m od břehové hrany). Potrubí kanalizace vedené podél levého břehu DVT Aleš se
nachází v ochranném manipulačním pásmu správce toku, potrubí musí být uloženo
v chráničce a musí být provedeno dostatečně únosné pro pojezd těžkou mechanizací
správce toku (25t).
- Kanalizační šachty v manipulačním pásmu vodního toku musí lícovat s terénem (parc.č.
1006/2, k.ú. Štarnov).
12) V rámci stavby dojde ke křížení kanalizační stoky se silnicí III/4469 v obci Štarnov, budou
splněny podmínky vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje ze dne 07.05.2014, Zn.:
SSOK/SÚ-OL/5903/14-15/PW:
- Křížení se silnicí bude provedeno protlakem.
- Zápichové jámy musí být umístěny mimo vozovku a krajnici silnice III/4469.
- Hloubka krytí chráničky musí být min. 120 cm pod niveletou vozovky.
- Kanalizační potrubí nesmí být umístěno v tělese silničních propustů a mostů.
- V úseku, ve kterém je hlavní kanalizační řad uložen podélně v tělese silnice III/4469
budou přípojky na hlavní řad realizovány rozkopávkami komunikace pouze v těch
případech, kdy půjde o napojení přípojky k objektu umístěnému na straně silnice blíže
přiléhající k uloženému hlavnímu kanalizačnímu řadu. Křížení přípojek k objektům na
protilehlé straně komunikace bude provedeno protlaky, kdy hloubka uložení chráničky
musí být min. 120 cm pod niveletou vozovky.

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je
Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice.

Odůvodnění:
Dne 07.07.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její
řádné posouzení, byl žadatel dne 09.07.2014 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 03.09.2014.
Stavební úřad zkonstatoval, že žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla předložena
na předepsaném formuláři podle přílohy č. 1 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a
byla shledána úplnou.
Stavební úřad oznámil přípisem ze dne 11.09.2014 č..j.: MEST 21673/2014 zahájení územního
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož stavebnímu úřadu byly dobře
známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru,
upustil od ústního jednání a účastníci řízení mohli uplatnit námitky a dotčené orgány svá
závazná stanoviska do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Námitky účastníků řízení a
připomínky dotčených orgánů nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny.
Současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu stanovil stavební úřad
účastníkům řízení lhůtu 5 dnů ode dne uplynutí výše uvedené lhůty, k možnosti vyjádření se
k podkladům před vydáním rozhodnutí s tím, že po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí
ve věci. Účastníci řízení tohoto práva nevyužili.
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K návrhu a v průběhu řízení byly doloženy tyto doklady: souhlas podle ust. § 7 odst. 3
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, který vydal Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí dne 16.07. 2014, č.j.:
19254/2014/OŽP-259/2014/kar, rozhodnutí Obecního úřadu Štarnov o povolení zvláštního
užívání místní komunikace ze dne 03.09.2014, č.j.: 474/2014, rozhodnutí Městského úřadu
Šternberk, odboru dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání silnice
III/4469 ze dne 02.09.2014, č.j.: MEST 214332014, rozhodnutí Městského úřadu Šternberk,
odboru dopravy a silničního hospodářství o povolení nového připojení ze dne 01.09.2014, č.j.:
MEST 23813/2014, vyjádření Městského úřadu Šternberk, odboru dopravy a silničního
hospodářství ze dne 31.07.2014, č.j.: MEST 21280/2014, vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne
05.04.2014, Zn.: PM16241/2014-203/Ou, závazné stanovisko Krajské hygienické stanice
Olomouckého kraje ze dne 11.4.2014, č.j.: KHSOC/06835/2014/OC/HOK, vyjádření Krajského
úřadu Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 09.04.2014, č.j.:
KUOK 35211/2014, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ze
dne 12.05.2014, č.j.: HSOL-2221-2/2014, vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství Policie
Olomouckého kraje ze dne 15.4.2014, č.j.: KRPM-53402/ČJ-2014-140506, vyjádření
Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno ze dne 10.04.2014, Zn.: 1583/14, vyjádření
Městského úřadu Šternberk, odboru životního prostředí ze dne 24.04.2014, č.j.:
10344/2014/OŽP-141/2014/kar, sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství ze dne 22.04.2014, č.j.: KUOK 37549/2014, vyjádření RWE Distribuční
služby, s.r.o., ze dne 04.04.2014, Zn.: 5000924630, vyjádření spol. Telefónica Czech Republic,
a.s. ze dne 11.04.2014, č.j.:573851/14, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 25.04.2014
Zn.:1065005443 a ze dne 03.04.2014, Zn.: 4120996089, smlouva č. 14 SOBS01 4120996089 o
připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV ze
dne 03.04.2014 uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Štarnov, vyjádření ČEZ ICT
Services, a.s. ze dne 19.05.2014, Zn.: 0200205564, závazné stanovisko Ministerstva obrany
ČR ze dne 14.04.2014, Zn.: 44210/2014-6440-OÚZ-BR, souhlas se stavbou v ochranném
pásmu dráhy – Drážní úřad Olomouc ze dne 15.04.2014, Zn.: MO-SOO0499/14-2/Kk, vyjádření
Povodí Moravy, s.p. ze dne 23.4.2014, PM 16241/2014-203/Ou, vyjádření Správy silnic
Olomouckého kraje ze dne 07.05.2014, Zn.: SSOK/SÚ-OL/5903/14-15/PW, dokumentace
k územnímu řízení zpracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing.
Radkem Sedláčkem, doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 17.9.2014.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí,
týkající se umístění stavby, byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební zákon mj. svěřuje pravomoc rozhodovat o umísťování staveb stavebním úřadům.
V ustanovení § 4 odst. 2 však stavební zákon stanoví, že stavební úřad může předmětné
územní rozhodnutí vydat jen ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné
zájmy podle zvláštních předpisů. Stavební úřad si byl při posuzování předmětné žádosti vědom
i těch skutečností, že žádost na vydání územního rozhodnutí nemusí být vyhověno přesto, že
se záměrem vysloví všechny dotčené orgány souhlas. Územní rozhodnutí totiž není pouhým
souhrnem podmínek daných dotčenými orgány. Stavební úřad při zkoumání žádosti ze
závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je ve správním řízení jako důkazy.
A jelikož sám také hájí veřejný zájem, s ohledem na ustanovení § 90 stavebního zákona
zkoumal, zda je záměr žadatele v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly
územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických
a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a
právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná
závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní
rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého
z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani svůj, pro které by
předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.
Umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem Štarnov, který nabyl účinnosti dne
21.10.2014. Pozemky se nachází v zastavěném území v regulovaných plochách s funkčním
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využitím - plochy komunikace. Hlavní využití jsou plochy a zařízení pro silniční dopravu a
technická infrastruktura. Stavba čerpací stanice, příjezdové komunikace k čerpací stanici a
přípojka elektro zasahují do plochy s funkčním využitím P – parky. Hlavní využití jsou plochy
určené pro každodenní relaxaci obyvatel a vytvoření příznivých estetických a přírodních vazeb
– parkově upravené plochy, veřejné prostory, vodní plochy. V podmínečně přípustném využití
je technická infrastruktura sloužící širšímu území.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhl. č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhl. č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Stavební úřad stanovuje okruh účastníků dle § 85 stavebního zákona následovně:
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
písm. a) žadatel
- Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice
písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
- Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice
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
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00
Olomouc, Hodolany
- Ing. Jiří Přidal, Štarnov č.p. 191, 783 14 Bohuňovice
- MUDr. Petr Hubáček, Štarnov č.p. 151, 783 14 Bohuňovice
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
- Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
- Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice
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
Stavební úřad dále dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými bylo
v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb
v sousedství. Navrhovaná stavba svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí
vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby, se jich nedotkne.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, které
musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolat se
může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání
se podává u Stavebního úřadu Městského úřadu Šternberk. O odvolání rozhoduje Odbor
strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává s potřebným
počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas
podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc
rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.
Dle ust. § 93 odst. 1 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode
dne nabytí právní moci.
Dle ust. § 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí
po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Dle ust. § 93 odst. 4 písm. b) stavebního zákona územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li
v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel (tj. byla-li stavba započata)
v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává (stavba veřejného
osvětlení vyžaduje z hlediska stavebního zákona pouze povolení o umístění bez dalšího
projednávání).
Dle ust. § 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy
stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí
vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Dle ust. § 92 odst. 4 stavebního zákona po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí
stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený
doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace
v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace, územní rozhodnutí
opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou zašle také obci, pokud
není stavebním úřadem, a popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) 10. stavebního zákona nevyžaduje stavba elektrické přípojky
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Ing. Robert Černocký
vedoucí odboru stavebního

Toto rozhodnutí 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.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1
písm. h) ve výši 24 000 Kč byl zaplacen dne 17.9.2014.
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,
není-li 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

