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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/15
(veřejnou vyhláškou)
Výroková část:
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"), 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 06.05.2015 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
„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 tak, jak je zakresleno v koordinační
situaci v měř. 1:500, která je součástí spisové dokumentace a bude dle § 92 odst. 4 stavebního
zákona po nabytí právní moci rozhodnutí ověřená zaslána žadateli.
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Druh a účel umisťované stavby:
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
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
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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
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. Pochůzí 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).
II.

Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:

1)

Stavba SO 02 Plynovod bude umístěna v nově navržené komunikaci na pozemcích parc.č.
1035, 270/1, 270/2, 270/3, 270/29, 270/30 ve vzdálenosti 8,680 m od společné hranice
s pozemkem parc.č. 270/33, ve vzdálenosti 3,380 m od společné hranice s pozemkem
parc.č. 270/3, ve vzdálenosti 7,980 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 270/4, ve
vzdálenosti 1,440 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 270/3, vše v katastrálním
území Štarnov tak, jak je zakresleno v koordinační situaci v měř. 1:500.
Stavba SO 03 Kanalizace splašková bude umístěna v nově navržené komunikaci na
pozemcích parc.č. 1035, 270/1, 270/2, 270/3, 270/29, 270/30 ve vzdálenosti 9,910 m od
společné hranice s pozemkem parc.č. 270/33, ve vzdálenosti 1,620 m od společné hranice
s pozemkem parc.č. 260/7, ve vzdálenosti 12,030 m od společné hranice s pozemkem
parc.č. 270/4, vše v katastrálním území Štarnov tak, jak je zakresleno v koordinační situaci
v měř. 1:500.
Stavba SO 05 Rozvody VO bude umístěna podél nově navržené komunikace na
pozemcích parc.č. 270/1, 270/2, 270/3, 270/29, 270/30 ve vzdálenosti 0,660 m od společné
hranice s pozemkem parc.č. 270/23, ve vzdálenosti 8,170 m od společné hranice
s pozemkem parc.č. 270/4, vše v katastrálním území Štarnov tak, jak je zakresleno v
koordinační situaci v měř. 1:500.
Stavba SO 07 Plynovodní přípojky bude umístěna v nově navržené komunikaci k budoucím
stavením pozemkům na pozemcích parc.č. 1035, 270/1, 270/2, 270/3, 270/29, 270/30, vše
v katastrálním území Štarnov tak, jak je zakresleno v koordinační situaci v měř. 1:500.
Stavba SO 08 Splaškové kanalizační přípojky bude umístěna v nově navržené komunikaci
k budoucím stavením pozemkům na pozemcích parc.č. 1035, 270/1, 270/2, 270/3, 270/29,
270/30, vše v katastrálním území Štarnov tak, jak je zakresleno v koordinační situaci v měř.
1:500.
Stavba SO 09 Kanalizace dešťová bude umístěna v nově navržené komunikaci na
pozemcích parc.č. 1035, 270/1, 270/2, 270/3, 270/29, 270/30 ve vzdálenosti 11,550 m od
společné hranice s pozemkem parc.č. 270/29, ve vzdálenosti 61,740 m od společné
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hranice s pozemkem parc.č. 270/25, vše v katastrálním území Štarnov tak, jak je
zakresleno v koordinační situaci v měř. 1:500.
7) Stavba SO 10 Komunikace bude umístěna na pozemcích parc. č. 1035, 270/1, 270/2,
270/3, 270/4, 270/5, 270/29, 270/30 ve vzdálenosti 1,180 m od společné hranice
s pozemkem parc.č. 270/32, ve vzdálenosti 1,880 m od společné hranice s pozemkem
parc.č. 270/31, ve vzdálenosti 60,250 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 270/25 a
ve vzdálenosti 60,250 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 270/28, vše v
katastrálním území Štarnov tak, jak je zakresleno v koordinační situaci v měř. 1:500.
8) V souladu s ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve
znění pozdějších předpisů je souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF k nezemědělským
účelům ze dne 20.07.2012, č.j.: 21374/2012/OŽP-230/2012/kar a změna podmínek
souhlasu ze dne 18.03.2015, č.j.: MEST 7535/2015, které vydal Městský úřad ve
Šternberku, odbor životního prostředí, závaznou součástí tohoto rozhodnutí a stanovuje
tyto podmínky:
V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a § 10 odst. 2 vyhl.č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany ZPF, je ten, v jehož prospěch byl souhlas udělen, povinen zabezpečit na
dotčeném pozemku na svůj náklad skrývku kulturní vrstvy půdy a to takto: ze
stavebního pozemku, který má být použit pro výstavbu vlastní komunikace včetně
dalších zpevněných ploch v rozsahu 3185m2, bude provedena odděleně skrývka
kulturní vrstvy půdy o mocnosti 30cm. Získaný objem ornice bude rozprostřen a využit
na nezastavěné části pozemku parc.č. 270/2 v k.ú. Štarnov ke zlepšení půdních
podmínek na této části pozemku. Adresát tohoto souhlasu je povinen ornici použít
výhradně jako svrchní kulturní vrstvu půdy, určenou k přímému ozelenění (nikoliv např.
k terénním modulacím).
Termín provedení skrývky na části dotčeného pozemku je závislý na nabytí právní
moci stavebního povolení, které bude ve věci vydáno. V případě, že ornice nebude
využita v důsledku např. klimatických podmínek ihned a bude krátkodobě uložena na
deponii v areálu stavby, potom po dobu uložení bude ornice zabezpečena a
ošetřována tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení (zejména zaplevelením, příp.
vzájemným promísením s podorniční vrstvou apod.) nebo zcizení. Podle ust. § 10 odst.
2 vyhlášky povede ten, v jehož prospěch byl souhlas udělen, ve věci využití skrývky
pracovní deník.
V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 písm. c) zákona nepodléhá výstavba
komunikací, zpevněných ploch a ploch zeleně při bytové výstavbě, platbě odvodů za
trvalé odnětí půda ze ZPF.
Před zahájením vlastních stavebních prací zajistí ten, v jehož prospěch byl souhlas
udělen, zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu tak, aby nedocházelo k dalšímu,
tedy neoprávněnému záboru ZPF.
Pro výstavbu vlastních rodinných domů a případných zpevněných ploch a ploch pro
založení okrasné zeleně v dané lokalitě B 10, budou stavebníci povinni požádat
příslušný orgán ochrany ZPF (odbor ŽP MÚ Šternberk) o vydání souhlasu ve smyslu
ustanovení § 9 zákona k trvalému odnětí ze ZPF, ve kterém budou stanoveny další
podmínky, za kterých je možná nezemědělská činnost na jednotlivých stavebních
pozemcích v k.ú. Štarnov včetně manipulace se skrytou ornicí.
9) 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.
10) Dle ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona je nově navržená splašková kanalizace a
dešťová kanalizace vodním dílem, o vydání stavebního povolení pro tato díla je třeba
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požádat příslušný vodoprávní úřad – Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí
v souladu s jeho stanoviskem ze dne 14.2.2014, č.j.: 3304/2014/OŽP-49/2014/kar:
- K žádosti je třeba doložit doklady dle § 6 vyhl. Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Dle ust. § 55 odst. 2 zákona o vodách se za vodní díla
nepovažují kanalizační přípojky, k povolení je příslušný obecný stavební úřad.
- 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.
- Projektová dokumentace určená ke stavebnímu řízení musí být zpracována projektantem
autorizovaným pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (zák. č.
360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 110 odst. 4 zák.č. 183/2006 Sb., stavební
zákon.
11) Budou splněny podmínky stanoviska Městského úřadu Šternberk, odboru dopravy a
silničního hospodářství ze dne 11.3.2015, č.j.: MEST 6824/2015:
- Stavba „Obec Štarnov – obytná zóna u RD za hřištěm – SO 10 Komunikace“ je stavbou
v působnosti speciálního stavebního úřadu a stavbou vyžadující povolení speciálního
stavebního úřadu.
- Odvodnění komunikace a parkovacích ploch je dle PD uvažováno přes uliční vpusti do
plánované nové kanalizace. Kolaudace stavby – komunikace – obytné zóny bude
podmíněna kolaudací této kanalizace.
- Vjezd do obytné zóny musí být označen dopravní značkou a stavebně upraven tak, aby
byla patrná změna dopravního režimu a zdůrazněny základní atributy obytné zóny, což je
zvýšení bezpečnosti provozu a posílení nebo zdůraznění pobytové funkce. Na změnu
dopravního režimu musí být upozorněni také uživatelé, přicházející a přijíždějící ze stezky
pro smíšený provoz chodců a cyklistů – stezka Šternberk, Bohuňovice. Osa 2 nebude
řešena jako samostatný sjezd, ale bude jednou větví z obytné zóny.
- Vjezd do obytné zóny musí být řádně osvětlen veřejným osvětlením.
- Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení bude vypracována v souladu
s vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, v souladu s TP 103 – Navrhování obytných a pěších zón a
v souladu s vyhl.č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby.
12) Budou splněny podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce stavební – oblast
Olomouc ze dne 04.05.2015, Zn.: MO-SOO0355/15-4/Sj:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené
Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem
projednat s Drážním úřadem.
13) 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 13.03.2015 Zn.:1073397963,
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 25.03.2015, Zn.: 5001082831,
- vyjádření spol. O2 Czech Republic, a.s. ze dne 12.03.2015, č.j.:550046/15.
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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 04.5.2015 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 přípisem ze dne 19.05.2015, č.j.: MEST 13903/2015 vyzván
k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna ke dni 04.07.2015.
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 07.07.2015 č..j.: MEST 12814/2015 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.
K návrhu a v průběhu řízení byly doloženy tyto doklady: závazné stanovisko Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje ze dne 16.04.2015, č.j.: HSOL-2322-2/2015, vyjádření
Správy železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc ze dne 24.04.2015,
vyjádření ČD – Telematika a.s. ze dne 17.04.2015, Zn.: 7979/2015-O, souhlas se stavbou
v ochranném pásmu dráhy – Drážní úřad Olomouc ze dne 04.05.2015, Zn.: MO-SOO0355/154/Sj, stanovisko Městského úřadu Šternberk, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne
15.06.2015, č.j.: MEST 17617/2015 a ze dne 11.03.2015, č.j.: MEST 6824/2015, vyjádření
spol. O2 Czech Republic, a.s. ze dne 12.03.2015, č.j.:550046/15, vyjádření RWE Distribuční
služby, s.r.o., ze dne 25.03.2015, Zn.: 5001082831, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne
13.03.2015 Zn.:1073397963, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 11.05.2015, Zn.:
0200315550, vyjádření Městského úřadu Šternberk, odboru životního prostředí ze dne
14.02.2014, č.j.: 3304/2014/OŽP-49/2014/kar, vyjádření Městského úřadu Šternberk, odboru
životního prostředí ze dne 27.01.2015, č.j.: MEST 1716/2015 a ze dne 23.02.2015, č.j.: MEST
5060/2015, souhlas podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, který vydal Městský úřad Šternberk, odbor
životního prostředí dne 20.07.2012, č.j.: 21374/2012/OŽP-230/2012/kar, změna podmínek
souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF ze dne 18.03.2015, č.j.: MEST
7535/2015, který vydal Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, smlouva o
podmínkách napojení uzavřená mezi Obcí Štarnov a RWE Gas net, s.r.o., ze dne 30-.04.2015,
závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR ze dne 30.06.2015, Zn.: 57525/2015-8201,OÚZBR, rozhodnutí Obecního úřadu Štarnov o povolení zvláštního užívání místní komunikace ze
dne 02.07.2015, č.j.: 383/2015, rozhodnutí Obecního úřadu Štarnov o povolení připojení ze dne
02.07.2015, č.j.: 384/2015, dokumentace k územnímu řízení zpracovaná autorizovaným
inženýrem Ing. Janem Brázdou, doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 17.07.2015.
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
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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 cíli 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 zastavitelných plochách s funkčním využitím bydlení
v rodinných domech (BR). Hlavním využitím jsou rodinné domy se zahradami, zahrady, sady,
provozní a hospodářské zázemí rodinných domů a zahrad, základní občanské vybavení,
dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, veřejná zeleň a vodní plochy. Navržená stavba
bude sloužit pro budoucí rodinné domy.
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 a písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
- Obec Štarnov, IČO 635685, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona
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
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- 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
- Marek Veselý, Pohořany č.p. 24, 783 16 Dolany u Olomouce
- MUDr. Jaroslav Urbánek, Štarnov č.p. 231, 783 14 Bohuňovice
- Eva Urbánková, Štarnov č.p. 231, 783 14 Bohuňovice
- Libor Jakubík, Záhumení č.p. 187, Kloboučky, 685 01 Bučovice
- Martina Jakubíková, Záhumení č.p. 187, Kloboučky, 685 01 Bučovice
- Jiří Svozil, Štarnov č.p. 222, 783 14 Bohuňovice
- Drahomíra Hlochová, Štarnov č.p. 218, 783 14 Bohuňovice
- Iva Moudrá, Podskalí č.p. 533, 798 02 Mostkovice
- Ing. Emil Moudrý, Podskalí č.p. 533, 798 02 Mostkovice
- Irena Kovářová, V zahrádkách č.p. 2026/2, 130 00 Praha 3-Žižkov
- Petr Kovář, V zahrádkách č.p. 2026/2, 130 00 Praha 3-Žižkov
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Lukáš Freml, Štarnov č.p. 85, 783 14 Bohuňovice

Č.j. MEST 27152/2015

str. 8

- Michal Smolinský, Karafiátova 1, 783 51 Olomouc 15
- Daniela Smolinská, Pod Lipami č.p. 577, 783 14 Bohuňovice
- Pavel Koranda, Štarnov č.p. 54, 783 14 Bohuňovice
- Anna Korandová, Štarnov č.p. 54, 783 14 Bohuňovice
- Marie Rybaříková, Štarnov č.p. 168, 783 14 Bohuňovice
- Jana Petrů, Štarnov č.p. 158, 783 14 Bohuňovice
- Božena Horváthová, Štarnov č.p. 75, 783 14 Bohuňovice
- Zlatka Šperlíková, Štarnov č.p. 75, 783 14 Bohuňovice
- Jarmila Fíková, Březinova č.p. 348/37, 407 53 Starý Jiříkov
- Ladislav Borůvka, adresa neznámá
- Vojtěch Borůvka, adresa neznámá
- Milena Bräuerová, Ctěnická č.p. 692/7, Prosek, 190 00 Praha 9
- Vlasta Dočkalová, Na Letné č.p. 451/45, Lazce, 779 00 Olomouc 9
- Jan Malý, Štarnov č.p. 110, 783 14 Bohuňovice
- Ondřej Dvorský, Štarnov č.p. 31, 783 14 Bohuňovice
- Tomáš Dvorský, Štarnov č.p. 31, 783 14 Bohuňovice
- Bohuslav Dvorský st., Štarnov č.p. 31, 783 14 Bohuňovice
- Bohuslav Dvorský, Štarnov č.p. 31, 783 14 Bohuňovice
- Radek Dvorský, Trávník č.p. 286, 783 45 Senice na Hané
- Vladislav Dvorský, Žerotín č.p. 1, 784 01 Litovel
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
- Ing. Richard Síla, Fischerova 723/24, Nové Sady, 779 00 Olomouc
- Město Šternberk, Horní nám 78/16, 785 01 Šternberk
- Josef Körner Štarnov č.p. 48, 783 14 Bohuňovice
- Pavla Štraitová, Pod Lipami 605, 783 14 Bohuňovice
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.

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, územního plánování a stavebního řádu 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).
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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) 6., 8., 10. stavebního zákona nevyžadují stavební objekty SO 02
Plynovod, SO 05 Rozvody VO, SO 07 Plynovodní přípojky a SO 08 Splaškové kanalizační
přípojky stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Ing. Robert Černocký
vedoucí odboru stavebního
otisk úředního razítka
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.

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 17.07.2015.
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
8. Libor Jakubík, Záhumení č.p. 187, Kloboučky, 685 01 Bučovice
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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

