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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
(veřejnou vyhláškou)
Obec Štarnov, IČO 635685, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice
(dále jen "žadatel") podal dne 04.05.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
„RD Štarnov - Malé štěrky“
II. etapa inženýrské sítě,
která obsahuje:
SO 02 Plynovod
SO 03 Kanalizace splašková
SO 05 Rozvody VO
SO 07 Plynovodní přípojky
SO 08 Splaškové kanalizační přípojky
SO 09 Kanalizace dešťová
SO 10 Komunikace
na pozemcích parc. č. 1035 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 270/1 (orná půda), 270/2
(orná půda), 270/3 (orná půda), 270/4 (orná půda), 270/5 (orná půda), 270/29 (orná půda),
270/30 (orná půda), vše v katastrálním území Štarnov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
SO 02 Plynovod
Rozšíření STL plynovodu je navrženo z vysokohustotních polyetylénových trub HDPE100
SDR11 63x5,8 v celkové délce 620,83 m. Navržený plynovod bude napojen na stávající
plynovodní řad. Za napojením na stávající plynovod bude osazen trasový uzávěr DN 50 se
zemní zákopovou soupravou. Potrubí bude uloženo na řádně urovnané a zhutněné lože z písku
s frakcí do 4 mm. Obsyp potrubí do výšky 300 mm nad okraj potrubí bude z písku, nebo
štěrkopísku bez ostrohranných částic se zrny do 16 mm. Maximální přípustný podíl frakce 816mm je 10%. Sklon potrubí bude dodržen min. 0,2%. V souběhu na potrubí bude uložen
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identifikační kovový izolovaný vodič průměru 6mm2. Oba jeho konce budou vyvedeny do
poklopů armatur a tam vodivě spojeny.
SO 03 Kanalizace splašková
Navržena je gravitační splašková kanalizační stoka z trub PVC QUANTUM SN12 DN250 v
celkové délce 654,46 m. Navržená splašková stoka bude sloužit k odvodu splaškových vod z
výhledové zástavby 20 RD. Sklon potrubí je navržen s ohledem na konfiguraci terénu, budoucí
křížení přípojek s inženýrskými sítěmi a možnosti napojení nemovitosti. Potrubí bude uloženo
na řádně urovnané a zhutněné lože z písku s frakcí do 4 mm. Obsyp potrubí do výšky 300 mm
nad okraj potrubí bude z písku, nebo štěrkopísku bez ostrohranných částic se zrny do 16 mm. V
souběhu na potrubí bude uložen identifikační kovový izolovaný vodič průměru 6mm2. Oba jeho
konce budou svedeny do revizních šachet. Kanalizační šachty budou provedeny z
prefabrikovaných dílců s elastomerovým těsněním včetně prefabrikovaného dna. Zhlaví šachet
bude opatřeno kruhovými litinovými poklopy plnými vyhovující dopravnímu zatížení D400.
SO 05 Rozvody VO
Navržen je nový kabelový rozvod veřejného osvětlení v souběhu s navrženou komunikací.
Kabely CYKY délky 381,15 m v zemi budou uloženy v pískovém loži s výstražnou fólií, křižování
komunikací a inženýrských sítí bude provedeno v chráničkách AROT. V trase budou osazena
svítidla na stožárech.
SO 07 Plynovodní přípojky
Dodávka plynu pro jednotlivé rodinné domy bude zajištěna novými plynovodními přípojkami.
Plynovodní přípojky z HDPE100 SDR11 32x3,0 celkové délky 56,53 m budou napojeny na
navržený distribuční STL plynovod. Přípojky budou provedeny ve sklonu min. 0,4 % pokud
možno ve směru k plynovodu. Přípojky budou ukončeny v plynoměrných skříňkách na hranicích
jednotlivých pozemků.
SO 08 Splaškové kanalizační přípojky
Navrženy jsou gravitační splaškové kanalizační přípojky z PVC QUANTUM SN12 DN150 v
celkové délce 123,53 m. Kanalizační přípojka bude odvádět splaškové vody do navržené stoky
(PVC QUANTUM DN 250). Min. spád potrubí bude 2,00%. V trase přípojky bude provedena
kontrolní šachta umožňujících napojení na vnitřní rozvod kanalizace, směrový (popř. výškový)
lom trasy potrubí, kontrolu odváděných vod a případné pročištění. Šachta je navržena z
plastového potrubí DN 400 (min. DN 300) osazeného na betonové dno. Zhlaví šachty bude
opatřeno litinovým poklopem s rámem.
SO 09 Kanalizace dešťová
Navržené prodloužení dešťové kanalizace bude z trub PVC QUANTUM SN12 DN300 v celkové
délce 305,24 m. Stoka bude sloužit k odvodu dešťových vod z výhledové komunikace. Dešťové
vody z budoucí zástavby RD budou likvidovány neškodně vsakem na pozemku budoucích
vlastníků RD.
SO 10 Komunikace
Jedná se o místní komunikaci (II. etapa) v návaznosti na I. etapu, která byla stavebně povolena
k nové rodinné zástavbě v lokalitě za hřištěm v obci Štarnov. Návrh řeší umístění komunikace v
uspořádání obytné zóny s dovolenou rychlostí maximálně 20 km/h. Zklidnění dopravy je
podpořeno i stavebně-technickými opatřeními. Dojde k usměrnění vozidel, aby nevyužívala pro
parkování zelené vegetační plochy. Je rozčleněna na tři větve délek 156,52 m (osa 1), 108,77
m (osa 2), 101,12 m (osa 3) a 121,23 m (osa 4). Úseky pro míjení vozidel mají šíři jízdního pásu
5,50 - 6,00 m (polohově navrženy ve vzájemných dohledových vzdálenostech), úseky
jednopruhové obousměrné mají šíři 3,50 m. Na jízdní pás navazují podélná stání o rozměrech
6,75x2,00 m. Kolmá stání mají délku 5,00 m (fyzicky zpevněno 4,50 m, uvažován je převis 0,50
m přes obrubník do vegetace) a šíři 2,50 m (osa 1,3), 2,80 m (osa 2), krajní stání jsou rozšířena
o 0,25 m. Křižovatka v km 0,074 osy 1 s ZÚ osy 3 je navržena jako styková v křížení os 81°.
Nároží jsou zaoblena složenými oblouky s poloměry 6 a 12 m. Připojení části osy 2 od km 0,069
po KÚ km 0,109 je řešeno jako samostatný sjezd (obsluha jedné, maximálně dvou nemovitostí).
Prostor je řešen v jedné úrovni. Povrch jízdního pásu komunikace bude proveden v
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asfaltobetonu, odvodňovací proužek tvoří žulová kostka střední 10/10/10 osazená do
betonového lože s opěrkou (jednořádek). Parkovací stání jsou navržena povrchově v žulové
kostce střední 10/10/10, sjezd na ose 2 a odstavné plochy pro kontejnery pak v betonové
dlažbě 10/20/8 šedé barvy, plochy určené převážně pro pěší (dodláždění u podélných stání)
v dlažbě 10/20/6 okrové barvy. Vozovka je ohraničena betonovým silničním obrubníkem
100/15/25 osazeným 12 cm nad pojížděnou plochu – slouží jako vodící linie pro slabozraké a
nevidomé. Na konci osy 4 bude umístěn zpomalovací práh, který bude šířky 3,00 m, náběhy
budou dlouhé 1,50 m. Na ose 1 bude vybudováno 5 podélných parkovacích stání, 4 kolmá
parkovací stání (z toho 1 vyhrazené stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace). Na ose 2 budou vybudována 2 podélná parkovací stání a 3 kolmá parkovací stání.
Na ose 3 budou vybudována 4 kolmá parkovací stání, vegetační plocha dl. 20 m a odstavná
plocha pro kontejnery. Na ose 4 budou vybudována 4 podélná parkovací stání. Samostatné
vjezdy budou řešeny převážně v šíři 4,00 m a na délku po úroveň oplocení (budov) soukromých
pozemků. Pochozí plochy jsou řešeny podél podélných parkovacích stání v šíři 1,00 m. Povrch
komunikací bude proveden v asfaltobetonu. Parkovací stání budou provedeny z žulové kostky
šedé (10x10 cm, tl. 10 cm), vjezdy a sjezd z dlažby šedé (10x20 cm, tl. 8 cm).
Odbor stavební Městského úřadu Šternberk, 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 Šternberk, úřední
dny (dny pro veřejnost): pondělí a středa - od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin, úterý a
čtvrtek - po předchozí domluvě od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00 hodin, pátek - po
předchozí domluvě od 08:00 do 11:30 hodin, 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)
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.
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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.
Dle ust. § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je nutné uhradit správní
poplatek podle položky 17, 1. písm. f), který činí 20000 Kč a písm. e), který činí 1000 Kč, a
písm. h), který činí 3000 Kč, celkem 24000 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
3992015. 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.

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.

Obdrží:
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
písm. a) žadatel a písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
1. Obec Štarnov, IDDS: 8tdaurn
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška)
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
2. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
3. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
4. O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
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
5. Marek Veselý, Pohořany č.p. 24, 783 16 Dolany u Olomouce
6. MUDr. Jaroslav Urbánek, Štarnov č.p. 231, 783 14 Bohuňovice
7. Eva Urbánková, Štarnov č.p. 231, 783 14 Bohuňovice
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8. Libor Jakubík, Záhumení č.p. 187, Kloboučky, 685 01 Bučovice
9. Martina Jakubíková, Záhumení č.p. 187, Kloboučky, 685 01 Bučovice
10. Jiří Svozil, Štarnov č.p. 222, 783 14 Bohuňovice
11. Drahomíra Hlochová, Štarnov č.p. 218, 783 14 Bohuňovice
12. Iva Moudrá, Podskalí č.p. 533, 798 02 Mostkovice
13. Ing. Emil Moudrý, Podskalí č.p. 533, 798 02 Mostkovice
14. Irena Kovářová, V zahrádkách č.p. 2026/2, 130 00 Praha 3-Žižkov
15. Petr Kovář, V zahrádkách č.p. 2026/2, 130 00 Praha 3-Žižkov
16. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
17. Lukáš Freml, Štarnov č.p. 85, 783 14 Bohuňovice
18. Michal Smolinský, Karafiátova 1, 783 51 Olomouc 15
19. Daniela Smolinská, Pod Lipami č.p. 577, 783 14 Bohuňovice
20. Pavel Koranda, Štarnov č.p. 54, 783 14 Bohuňovice
21. Anna Korandová, Štarnov č.p. 54, 783 14 Bohuňovice
22. Marie Rybaříková, Štarnov č.p. 168, 783 14 Bohuňovice
23. Jana Petrů, Štarnov č.p. 158, 783 14 Bohuňovice
24. Božena Horváthová, Štarnov č.p. 75, 783 14 Bohuňovice
25. Zlatka Šperlíková, Štarnov č.p. 75, 783 14 Bohuňovice
26. Jarmila Fíková, Březinova č.p. 348/37, 407 53 Starý Jiříkov
27. Ladislav Borůvka, adresa neznámá
28. Vojtěch Borůvka, adresa neznámá
29. Milena Bräuerová, Ctěnická č.p. 692/7, Prosek, 190 00 Praha 9
30. Vlasta Dočkalová, Na Letné č.p. 451/45, Lazce, 779 00 Olomouc 9
31. Jan Malý, Štarnov č.p. 110, 783 14 Bohuňovice
32. Ondřej Dvorský, Štarnov č.p. 31, 783 14 Bohuňovice
33. Tomáš Dvorský, Štarnov č.p. 31, 783 14 Bohuňovice
34. Bohuslav Dvorský st., Štarnov č.p. 31, 783 14 Bohuňovice
35. Bohuslav Dvorský, Štarnov č.p. 31, 783 14 Bohuňovice
36. Radek Dvorský, Trávník č.p. 286, 783 45 Senice na Hané
37. Vladislav Dvorský, Žerotín č.p. 1, 784 01 Litovel
38. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
39. Ing. Richard Síla, Fischerova 723/24, Nové Sady, 779 00 Olomouc
40. Město Šternberk, Horní nám 78/16, 785 01 Šternberk
41. Josef Körner Štarnov č.p. 48, 783 14 Bohuňovice
42. Pavla Štraitová, Pod Lipami 605, 783 14 Bohuňovice
dotčené orgány (dodejky)
43. Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01
Šternberk 1
44. Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní náměstí č.p. 78/16,
785 01 Šternberk 1
45. Obecní úřad Štarnov, IDDS: 8tdaurn
46. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d
47. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
48. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
ostatní (dodejky)
49. Obecní úřad Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice (úřední deska)
50. Městský úřad Šternberk, odbor vnitřních věcí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1
(úřední deska)
51. spis

