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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 31/18
(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, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 01.02.2017 podala právnická osoba
SYNERGION Jívová s.r.o., IČO 29292417, Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. rozhoduje podle § 79 a 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2017 (dále jen "stavební zákon") a § 9
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu
o umístění stavby
"Větrný park Jívová" - kabelové vedení 35 kV Šternberk - Jívová
vedené pozemky parc.č. 1048/1 (lesní pozemek), 1239 (ostatní plocha), 1240 (ostatní plocha) v
katastrálním území Lašťany, parc.č. 1/51 (orná půda), 332/36 (orná půda), 332/37 (orná půda),
689/20 (orná půda), 838/3 (vodní plocha), 847/1 (ostatní plocha), 848/4 (trvalý travní porost),
848/6 (trvalý travní porost), 889/1 (lesní pozemek), 938/2 (lesní pozemek), 945/1 (orná půda),
948/2 (orná půda), 1010/1 (orná půda), 1077/14 (orná půda), 1119/9 (trvalý travní porost),
1119/10 (trvalý travní porost), 1230/1 (orná půda), 1230/12 (orná půda), 1230/23 (orná půda),
1333/1 (ostatní plocha), 1367/4 (ostatní plocha), 1367/5 (ostatní plocha), 1367/7 (ostatní
plocha), 1372 (ostatní plocha), 1378/1 (ostatní plocha), 1386 (ostatní plocha), 1389 (ostatní
plocha), 1390/11 (vodní plocha), 1399/2 (vodní plocha), 1403 (ostatní plocha), 1417/22 (ostatní
plocha) v katastrálním území Domašov u Šternberka, parc.č. 1470/1 (orná půda), 1470/6 (orná
půda), 1624/2 (lesní pozemek), 1626 (lesní pozemek), 1627/1 (lesní pozemek), 1633/2 (lesní
pozemek), 1635/1 (lesní pozemek), 1639/2 (lesní pozemek), 1640/2 (lesní pozemek), 1641/2
(lesní pozemek), 1642 (lesní pozemek), 1648/2 (lesní pozemek), 1648/3 (lesní pozemek),
1648/4 (lesní pozemek), 2364/2 (lesní pozemek), 2374/2 (lesní pozemek), 2416/1 (vodní
plocha) v katastrálním území Jívová, st. parc.č. 390 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.
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291/44 (trvalý travní porost), 292 (trvalý travní porost), 441 (ostatní plocha), 458/1 (ostatní
plocha), 464 (vodní plocha), 599/1 (orná půda), 599/3 (ostatní plocha), 599/4 (ostatní plocha),
599/5 (ostatní plocha), 609/2 (orná půda), 609/4 (orná půda), 609/7 (orná půda), 617/3 (orná
půda), 620/1 (orná půda), 620/24 (orná půda), 711 (ostatní plocha), 729 (ostatní plocha) v
katastrálním území Lužice u Šternberka, parc.č. 605/5 (orná půda), 605/50 (orná půda), 605/51
(orná půda), 605/52 (orná půda), 605/53 (orná půda) v katastrálním území Štarnov, parc.č.
126/3 (ostatní plocha), 465/12 (lesní pozemek), 468/1 (ostatní plocha), 468/3 (ostatní plocha),
470/3 (lesní pozemek), 471 (ostatní plocha), 476 (ostatní plocha), 477/17 (orná půda), 478
(ostatní plocha), 479 (vodní plocha), 481/11 (orná půda), 483/2 (orná půda), 484 (ostatní
plocha), 485 (vodní plocha), 487/25 (orná půda), 487/29 (orná půda), 488 (vodní plocha), 518/3
(ostatní plocha), 521 (ostatní plocha), 522 (ostatní plocha) v katastrálním území Lhota u
Šternberka (dále jen „stavba“).

Druh a účel umisťované stavby:
Účelem stavby je přenos vyrobeného elektrického výkonu 10MW z větrného parku Jívová do
distribuční rozvodny společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s označením R110/35kV Šternberk
pomocí podzemního elektrického vedení o napětí 35kV délky cca 13 125,0m od větrné
elektrárny s označením VTE01 (není součástí dokumentace) umístěnou na pozemku parc.č.
1470/6 v katastrálním území Jívová a předávacím VN rozvaděčem umístěným na pozemku
parc.č. st. 390 v katastrálním území Lužice u Šternberka, v sousedství distribuční rozvodny
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Elektrické vedení je navrženo kabelem v trojsvazkovém
uspořádání (3x) typu AXEKVCEY 1x240/25 mm2, v souběhu s elektrickým vedením ve
vzdálenosti 200mm bude vedeno optické sdělovací vedení, které bude v celé své délce uloženo
v chráničce z vysokohustotního polyetylénu (HDPE) 40/32 mm a bude sloužit ke komunikaci
řídících systémů rozvoden a ochran na obou koncích vedení. Nad celou trasou stavebního
záměru bude uložena výstražná fólie červené barvy k identifikaci podzemních vedení
technického vybavení.
Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích tak, jak je zakresleno v jednotlivých
situačních výkresech v měřítcích 1:10 000 a 1:2 000, které jsou nedílnou součástí dokumentace
k územnímu řízení. Hloubka a způsob uložení stavby v terénu, včetně případného technického
řešení křížení stavby s dotčenými stávajícími inženýrskými sítěmi, jsou zřejmé z výkresu s
číslem „D.2“, v měřítcích 1:100, 1:50 a 1:20, který je taktéž nedílnou součástí této dokumentace
k územnímu řízení.
Další podrobnosti jsou zřejmé z dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
zpracované v listopadu 2017 Rostislavem Slušným a ověřené Ing. Františkem Poláchem,
autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 1103915.
II.

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1.

Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 1048/1, 1239, 1240 v katastrálním území
Lašťany, parc.č. 1/51, 332/36, 332/37, 689/20, 838/3, 847/1, 848/4, 848/6, 889/1, 938/2,
945/1, 948/2, 1010/1, 1077/14, 1119/9, 1119/10, 1230/1, 1230/12, 1230/23, 1333/1,
1367/4, 1367/5, 1367/7, 1372, 1378/1, 1386, 1389, 1390/11, 1399/2, 1403, 1417/22 v
katastrálním území Domašov u Šternberka, parc.č. 1470/1, 1470/6, 1624/2, 1626, 1627/1,
1633/2, 1635/1, 1639/2, 1640/2, 1641/2, 1642, 1648/2, 1648/3, 1648/4, 2364/2, 2374/2,
2416/1 v katastrálním území Jívová, st. parc.č. 390, parc.č. 291/44, 292, 441, 458/1, 464,
599/1, 599/3, 599/4, 599/5, 609/2, 609/4, 609/7, 617/3, 620/1, 620/24, 711, 729 v
katastrálním území Lužice u Šternberka, parc.č. 605/5, 605/50, 605/51, 605/52, 605/53 v
katastrálním území Štarnov, parc.č. 126/3, 465/12, 468/1, 468/3, 470/3, 471, 476, 477/17,
478, 479, 481/11, 483/2, 484, 485, 487/25, 487/29, 488, 518/3, 521, 522 v katastrálním
území Lhota u Šternberka tak, jak je zakresleno v jednotlivých situačních výkresech v
měřítcích 1:10000 a 1:2000, které jsou nedílnou součástí dokumentace stavby zpracované
Rostislavem Slušným a ověřené Ing. Františkem Poláchem, autorizovaným inženýrem pro
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technologická zařízení staveb, ČKAIT 1103915. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
S odpady vzniklými v průběhu stavby bude nakládáno v souladu s ustanoveními 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. Nakládání se vzniklými odpady
bude věcí dodavatele stavby a prací, odpady musí být roztříděny podle jednotlivých druhů a
kategorií, využitelné odpady budou předány k recyklaci a následnému využití nebo
odevzdány oprávněné osobě ke zneškodnění v souladu s vyjádřením Městského úřadu
Šternberk, odboru životního prostředí, které je součástí souhrnného vyjádření ze dne
25.09.2017, č.j.: MEST 125134/2017 a v souladu se souhrnným stanoviskem Magistrátu
města Olomouce, odboru životního prostředí ze dne 10.10.2017, č.j. SMOL/206135/2017/
OZP/Mel.
Při provádění stavby na lesních pozemcích, vyjma tělesa lesní cesty, nebudou zřizovány či
užívány stavby nebo skládky jakéhokoliv druhu, nebudou poškozovány stromy a keře
včetně jejich kořenů, nebudou jezdit nebo parkovat dopravní prostředky, popřípadě jiná
stavební technika, neudělí-li vlastník lesa výjimku z tohoto zákazu, nebude hromaděn ani
rozprostřen materiál z výkopů či terénních úprav a nebudou zhoršeny parametry stávající
lesní cesty v souladu s podmínkami závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce,
odboru životního prostředí ze dne 15.01.2018, č.j. SMOL/011839/2018/OZP/PKZ/Skr o
souhlase se stavbou na lesních pozemcích.
Při provádění stavby budou dodržovány podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu
ze dne 01.02.2018, č.j. MO-SOO0161/18/Sj o souhlase se stavbou v ochranném pásmu
dráhy a z části v obvodu dráhy:
- stavba bude proveden podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním
úřadem,
- stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení,
- na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, včetně reklam,
které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy,
- při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná
ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s
provozovatelem dráhy,
- všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před
účinky bludných proudů vzniklých při budoucím provozování elektrifikované dráhy (v
dotčeném území je připravována stavba elektrizace trati).
Při provádění stavby na zemědělských pozemcích budou drženy podmínky uvedené
v souhlase s trasou po zemědělských pozemcích od Městského úřadu Šternberk, odboru
životního prostření ze dne 14.02.2018, č.j. MEST 14464/2018:
- stavebník zajistí, aby při práci na pozemcích, které tvoří ZPF, byly respektovány zásady
ochrany ZPF, dané zejména ustanovením § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
v platném znění,
- práce na jednotlivých zemědělských pozemcích budou prováděny v maximální možné
míře v době vegetačního klidu,
- doba záboru jednotlivých pozemků (včetně doby potřebné na jejich uvedení do
původního stavu) nepřekročí dobu 2 měsíců, celková doba stavby 10 měsíců. Šíře
manipulačního pruhu nepřekročí 4,5m, šíře výkopu 0,6m,
- v případě provádění prací klasickou výkopovou technologií bude prováděna skrývka
ornice v šíři 0,6m. Mocnost provedení skrývky bude odpovídat zjištěným místním
půdním podmínkám. Skrytá ornice a podornice budou uloženy odděleně tak, aby
nedocházelo k jejich vzájemnému promísení či znehodnocení. Dále je navržena varianta
provedení bezvýkopové pokládky kabelů, která spočívá v naříznutí půdy pluhem, kdy do
vzniklé rýhy je koncovou částí pluhu rovnou vkládáno veškeré pokládané vedení. Rýha
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se samovolně uzavře nebo se urovná běžnou mechanizací. Při použití této metody
nedojde k promíchání půdních vrstev a nevzniknou nároky na ukládání ornice a
podornice podél trasy vedení,
- v případě dotčení stávajícího vedení meliorací, budou neprodleně provedena technická
opatření k obnovení jejich funkčnosti,
- stavebník je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či plynných
látek, poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt,
- po ukončení prací budou dotčené zemědělské pozemky uvedeny do původního stavu,
- vedení kabelu 35kV a optického sdělovacího vedení bude uloženo v zemi s min. výškou
krytí 1 - 1,2m,
- přebytečná výkopová zemina bude využita výhradně na nezemědělské půdě,
- podmínky vstupu na zemědělské pozemky a zamýšlené provádění prací budou v
dostatečném časovém předstihu projednány s jejich vlastníky nebo s jinou osobou,
oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.
Z důvodu zásahu stavby do významných krajinných prvků budou při provádění stavby
dodrženy podmínky uvedené v souhlasném závazném stanovisku Městského úřadu
Šternberk, odboru životního prostření ze dne 19.02.2018, č.j. MEST 15769/2018:
- zásah do významných krajinných prvků bude proveden pouze v míře nezbytně nutné pro
provedení stavby dle dokumentace pro územní rozhodnutí „Větrný park Jívová kabelové vedení 35kV Šternberk - Jívová", kterou zpracovala společnost MSEM, a.s., IČ
64610080, Collo-louky 126, Frýdek-Místek, zakázkové číslo 3700-7021, datum
zpracování 11/2017,
- žadatel je povinen přijmout taková opatření, aby při provádění stavby nebyly poškozeny
dřeviny nacházející se na lesních pozemcích a na březích vodních toků - jejich kmen a
kořenový systém,
- startovací jámy pro provedení protlaku budou v takové vzdálenosti, aby nenarušily
biotop vodního toku,
- v případě, že v rámci stavebních prací vyplyne potřeba zajištění přiměřených náhradních
opatření k ochraně přírody (např. vybudování technických zábran, přemístění živočichů
a rostlin apod.), je žadatel povinen tato opatření realizovat na svůj náklad a informovat o
situaci zdejší orgán ochrany přírody, který následně rozhodne o nezbytnosti a rozsahu
těchto opatření,
- mechanizační prostředky použité při stavbě budou v dobrém technickém stavu,
- všechny změny prací či nepředpokládané zásahy budou oznámeny zdejšímu orgánu
ochrany přírody.
Při provádění stavby budou dotčeny pozemky, na nichž se nacházejí koryta vodních toků,
odvodňovací zařízení, stavba se nachází v záplavovém území a současně v ochranném
pásmu vodního zdroje II. stupně, proto je nutné dodržovat podmínky souhlasného
závazného stanoviska vodoprávního úřadu Městského úřadu Šternberk, odboru životního
prostření ze dne 04.04.2018, č.j. MEST 34059/2018:
- stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí „Větrný park
Jívová - kabelové vedení 35 kV Šternberk - Jívová" zpracovala společnost MSEM, a.s.,
IČ 64610080, Collo-louky 126, Frýdek-Místek, zakázkové číslo 3700-7021, datum
zpracování 11/2017,
- provádění prací nesmí negativně ovlivnit kvalitu podzemních a povrchových vod ani
odtokové poměry v dané oblasti. Stavební a dopravní mechanizmy musí být v dobrém
technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření s ohledem na možnost
úkapů či úniků ropných látek,
- břeh ani koryto vodních toků nesmí být stavební činností narušeny nebo znečištěny,
- stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů a ke snížení kapacity vodního toku,
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- správci toku musí být v časovém předstihu minimálně 5 dní písemně oznámeno
zahájení
stavebních prací na pozemcích koryt vodních toků,
- případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit zdejšímu vodoprávnímu
úřadu,
- v záplavovém území nebude skladován volně odplavitelný materiál a nebezpečný
odpad,
- veškerá rizika možných povodňových škod při stavbě v záplavovém území nese
investor, resp. vlastník stavby,
- zařízení staveniště bude umístěno mimo záplavové území vodního toku,
- pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán dle ust. § 39 a § 71
zákona o vodách, který bude po schválení předložen správci toku. V plánech bude
uveden zhotovitel stavby a termíny provádění,
- budou dodrženy podmínky opatření obecné povahy č. j. 10345/2014/OŽP-98/2014/buc
ze dne 16.04.2014,
- při provádění stavebních prací v OPVZ II. stupně musí být dodržen technologický postup
uvedený v předložené projektové dokumentaci, musí být prováděna fotodokumentace
výkop a jejich vystrojení, a to při každé změně odkrytého geologického profilu, min. v
intervalu 50m, včetně zápisu do stavebního deníku.
8. V průběhu stavby je nutné respektovat ustanovení § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dodržování
opatření při pokládání sítí technického vybavení v kořenovém prostoru dle ČSN 839061
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů. Porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích v souladu s vyjádřením Městského úřadu Šternberk, odboru
životního prostředí, které je součástí souhrnného vyjádření ze dne 25.09.2017, č.j.: MEST
125134/2017.
9. 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 vyjádřeních
vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí a komunikací, které byly doloženy
v dokumentaci pro územní řízení:
sdělení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 10.04.2018, zn.: 0100905739, 0100905743,
souhlas se stavbou v ochranném pásmu od ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 10.10.2017,
zn.: 1094920322,
vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ze dne 27.07.2017, č.j.:
676271/17,
vyjádření VHS Sitka s.r.o., ze dne 04.10.2017, zn.: 359/10/17-Val,
stanovisko GridServices, s.r.o., ze dne 12.10.2017, zn.: 5001588460,
stanovisko ČD – Telematika, a.s. ze dne 19.09.2017, č.j. 1201714534,
stanovisko Správy železniční dopravní cesty ze dne 09.01.2018, zn. 10404/2018SŽDC-OŘ OLC/Šel,
vyjádření INSTA CZ s.r.o. ze dne 02.03.2018, zn. 82431/2018,
vyjádření Marius Pedersen a.s. ze dne 20.02.2018.
10. Dokončenou stavbu, která byla provedena v souladu s rozhodnutím o umístění stavby a
ověřenou dokumentací, je stavbou, kterou dle ustanovení § 119 stavebního zákona lze
užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona). K závěrečné
kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží stavebnímu úřadu zejména: doklad o předání
a převzetí dokončené stavby od stavebního podnikatele; prohlášení o shodě na výrobky,
materiály a konstrukce použité pro stavbu (§ 156 stavebního zákona); stavební deník;
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doklady o odstranění odpadů ze stavby, zprávu o revizi elektrického zařízení, zaměření
skutečného provedení stavby, zápis o převzetí povrchů dotčených částí pozemních
komunikací od vlastníků těchto komunikací.
Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je:
SYNERGION Jívová s.r.o., IČO 29292417, Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2.
Odůvodnění:
Dne 01.02.2017 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené
stavby.
Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o územní řízení, které bylo zahájeno před
účinností novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb., postupuje stavební úřad v územním řízení
v souladu s bodem 10 Čl. II Přechodná ustanovení zákona č. 225/2017 Sb. dle právní úpravy
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. účinné k 31.12.2017. V části odůvodnění a v části poučení
tohoto rozhodnutí, pokud je uvedeno znění stavebního zákona, pak je to znění účinné
k 31.12.2017.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její
řádné posouzení, byl žadatel přípisem ze dne 28.04.2017 č.j.: MEST 65441/2017 vyzván
k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením přerušeno do 31.08.2017. Dne 17.08.2017 byla
zdejšímu stavebnímu úřadu doručena žadatelem žádost o prodloužení lhůty pro doplnění
žádosti z důvodu náročné přípravy a zdlouhavého jednání s dotčenými orgány do 30.11.2017.
Jelikož se do dnešního dne žadateli nepodařilo zajistit stanovisko Správy železniční dopravní
cesty a odboru životního prostředí Městského úřadu Šternberk, požádal dne 11.12.2017 o
prodloužení lhůty pro doplnění žádosti do 28.02.2017. Dne 28.02.2018 byla zdejšímu
stavebnímu úřadu doručena žadatelem žádost o prodloužení lhůty pro doplnění žádosti
z důvodu náročné přípravy a zdlouhavého jednání s dotčenými orgány do 30.04.2018. Žádost
byla doplněna ke dni 10.04.2018.
Stavební úřad zkonstatoval, že žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla předložena
na předepsaném formuláři podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a
byla shledána úplnou.
Stavební úřad přípisem ze dne 17.04.2018 pod č.j.: MEST 40860/2018 oznámil zahájení
územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad dle
ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, neboť jsou mu dobře
známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru a
stanovil lhůtu do 22.05.2018 (včetně tohoto dne) pro uplatnění námitek účastníkům územního
řízení a závazných stanovisek dotčeným orgánům. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny
námitky účastníků územního řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů. Současně
stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že dne 24.05.2018 bude mít shromážděné všechny
podklady pro rozhodnutí, a proto v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu stanovil
účastníkům řízení lhůtu 30.05.2018 (včetně tohoto dne), 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: dokumentaci stavby ve dvou
vyhotoveních zpracovanou v rozsahu a obsahu na podkladě přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006
Sb. o dokumentaci staveb pro vydání územního rozhodnutí; závazné stanovisko Krajské
hygienické stanice Olomouckého kraje v Olomouci ze dne 11.09.2017, č.j. KHSOC/24303/2017/
OC/HOK; vyjádření Státní energetické inspekce, Územního inspektorátu pro Olomoucký kraj ze
dne 18.09.2017, zn. SEI-5833/2017/71.102-2; souhrnné vyjádření Městského úřadu ve
Šternberku, odboru životního prostředí ze dne 25.09.2017, č.j. MEST 125134/2017; sdělení
k podlimitnímu záměru od Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a
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zemědělství ze dne 26.09.2017, č.j. KUOK 94936/2017; souhrnné vyjádření Magistrátu města
Olomouc, odboru životního prostředí ze dne 10.10.2017, č.j. SMOL/206135/2017/OZP/Mel;
stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomické a majetkové ze dne 16.10.2017, zn.
77911/2017-8201-OÚZ-BR; závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje ze dne 16.10.2017, č.j.: HSOL-6608-2/2017; souhlas Obce Jívová ze dne 27.09.2017, zn.
304/2017; souhlas Obce Domašov u Šternberka ze dne 16.10.2017, č.j. DoŠt-0414/2017;
stanovisko příslušného silničního správního úřadu Obecního úřadu Domašov u Šternberka ze
dne 16.10.2017, č.j. DoŠt-0415/2017; stanovisko příslušného silničního správního úřadu
Obecního úřadu Lužice ze dne 23.10.2017, zn. LUZ 534/2017; souhlas Obce Lužice ze dne
23.10.2017, zn. LUZ 533/2017; souhlas Obce Bělkovice – Lašťany ze dne 27.10.2017, č.j. BEL2017/1195; souhlas odboru investic a veřejných zakázek Městského úřadu Šternberk ze dne
25.10.2017, č.j.: MEST 141448/2017 Odlmk 4/2017/Kum; sdělení o existenci energetického
zařízení od ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 31.07.2017, zn.: 0100782012; souhlas s činností
v ochranném pásmu energetických zařízení od ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.10.2017, zn.:
1094920322; stanovisko k existenci sítí od GridServices, s.r.o., ze dne 12.10.2017, zn.:
5001588460; vyjádření k existenci sítí od MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. ze dne 20.09.2017,
zn. OL/B/11685/17/Mik; vyjádření k žádosti a části PD od VHS SITKA s.r.o. Šternberk ze dne
04.10.2017, zn.: 359/10/17-Val; vyjádření o existenci Sek od České telekomunikační
infrastruktury a.s. ze dne 27.07.2017, č.j.: 676271/17; sdělení o existenci komunikačního vedení
od Telco Pro Services, a.s., ze dne 20.09.2017, zn.: 0200653368; vyjádření T-Mobile Czech
Republic, a.s. ze dne 18.09.2017, zn. E32725/17, E32726, E32727, E32728, E32729; vyjádření
Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 19.09.2017, zn. 170919-060856130; souhrnné
stanovisko ČD – Telematika, a.s. ze dne 19.09.2017, č.j. 1201714534; vyjádření itself s.r.o. ze
dne 04.10.2017, č.j. 17/004218; vyjádření existenci podzemních sítí od České radiokomunikace
a.s. ze dne 04.10.2017, zn. UPTS/OS/178651/2017; vyjádření k podzemnímu vedení veřejné
komunikační sítě od UPC Česká republika s.r.o. ze dne 18.09.2017; vyjádření Dial Telecom,
a.s. ze dne 21.09.2017, zn. CR523446; vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne
10.10.2017, zn. IV-4617/2017-Lu a ze dne 16.01.2013, zn. IV-5294-12/13-Ba; vyjádření Správy
silnic Olomouckého kraje ze dne 09.10.2017, zn.: SSOK-OL 20480/17/SO; vyjádření Povodí
Moravy, s.p. Brno ze dne 31.10.2017, č.j. zn. PM057047/2017-203/Mat; stanovení stavebního
úřadu od Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje ze dne
19.04.2017, č.j. KUOK 39049/2017; smlouva o právu provést stavbu s Městem Šternberk ze
dne 27.03.2017; kopie dokladu o zaplacení správního poplatku ze dne 31.05.2018; souhlas
Obce Štarnov ze dne 06.12.2017, č.j. 822/2017; závazné stanovisko o souhlase se stavbou na
lesních pozemcích od Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí ze dne
15.01.2018, č.j. SMOL/011839/2018/OZP/PKZ/Skr; závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne
01.02.2018, č.j. MO-SOO0161/18/Sj o souhlase se stavbou v ochranném pásmu dráhy a z části
v obvodu dráhy; závazné stanovisko Městského úřadu Šternberk, odboru životního prostření o
souhlase se stavbou na lesních pozemcích a v ochranném pásmu lesa ze dne 05.02.2018, č.j.
MEST 10946/2018; souhlas s trasou po zemědělských pozemcích od Městského úřadu
Šternberk, odboru životního prostření ze dne 14.02.2018, č.j. MEST 14464/2018; souhlasné
závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků od Městského úřadu Šternberk,
odboru životního prostření ze dne 19.02.2018, č.j. MEST 15769/2018; souhrnné stanovisko
Správy železniční dopravní cesty ze dne 09.01.2018, zn. 10404/2018-SŽDC-OŘ OLC/Šel;
vyjádření k existenci sítí od Marius Pedersen a.s. ze dne 20.02.2018; vyjádření k existenci sítí
od SITEL, spol. s r.o. ze dne 22.02.2018, zn. 1111801039 a 1111801040; rozhodnutí Krajského
úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního
užívání silnice I/46 ze dne 04.04.2018, č.j. KUOK 37758/2018; rozhodnutí Městského úřadu
Šternberk - odboru dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání ze dne
29.03.2018, č.j.: MEST 33943/2018; rozhodnutí Městského úřadu Šternberk - odboru dopravy
a silničního hospodářství o povolení stavby v ochranném pásmu silnic ze dne 29.03.2018, č.j.:
MEST 34056/2018; smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen se Správou
železniční dopravní cesty ze dne 01.03.2018; stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje, dopravního inspektorátu ze dne 08.03.2018, č.j. KRPM-26743-1/ČJ2018-140506; souhlasné závazné stanovisko vodoprávního úřadu Městského úřadu Šternberk,
odboru životního prostření ze dne 04.04.2018, č.j. MEST 34059/2018; vyjádření správce toku
Lesy České republiky, s.p. ze dne 02.03.2018, č.j. LCR957/001534/2018; vyjádření

Č.j. MEST 53838/2018

str. 8

provozovatele vodovodu v obci Domašov u Šternberka spol. INSTA CZ s.r.o. ze dne
02.03.2018, zn. 82431/2018; stanovisko silničního správního úřadu Obecního úřadu Bělkovice
– Lašťany ze dne 01.03.2018, č.j. BEL.2018/0338; kopie geometrického plánu č. 4282385/2018 pro vymezení rozsahu věcného břemene na pozemku parc.č. 1470/1, k.ú. Jívová;
výpisy z katastru nemovitostí LV č. 47 v k.ú. Lužice u Šternberka, č. 515 v k.ú. Jívová; sdělení o
existenci energetického zařízení od ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.04.2018, zn.: 0100905743;
sdělení o existenci energetického zařízení od ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.04.2018, zn.:
0100905739; výpisy z katastru nemovitostí ze dne 27.03.2017 a aktualizované ze dne
12.04.2018, kopie katastrálních map, smlouvy o právu provést stavbu s vlastníky stavbou
dotčených pozemků – viz seznam.
Stavební úřad si opatřil dálkovým přístupem do katastru nemovitostí částečné výpisy z katastru
nemovitostí na LV č. 10001, 605, k.ú. Lašťany, na LV č. 35, 70, 134, 196, 248, 257, 10001,
10002, 318, 319, 368, k.ú. Domašov u Šternberka, na LV č. 310, 347, 237, 310, 422, k.ú.
Jívová, na LV č. 3, 25, 47, 286, 10001, 10002, 585, 604, 671, k.ú. Lužice u Šternberka, na LV č.
63, 75, k.ú. Štarnov, na LV č. 6, 202, 217, 10001, 310, 320, k.ú. Lhota u Šternberka.
Navržený záměr vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby.
Tímto územním rozhodnutím se nemění platnost a podmínky rozhodnutí dotčených orgánů,
vydaných dle zvláštních předpisů, na tímto rozhodnutím umisťovanou stavbu: rozhodnutí
Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství o povolení
zvláštního užívání silnice I/46 ze dne 04.04.2018, č.j. KUOK 37758/2018, rozhodnutí Městského
úřadu Šternberk - odboru dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání ze
dne 29.03.2018, č.j.: MEST 33943/2018, rozhodnutí Městského úřadu Šternberk - odboru
dopravy a silničního hospodářství o povolení stavby v ochranném pásmu silnic ze dne
29.03.2018, č.j.: MEST 34056/2018. Podmínky uvedené v tomto samostatném správním
rozhodnutí dotčeného orgánu k předmětné umisťované stavbě se do podmínek tohoto
společného rozhodnutí ze zákona nepřebírají.
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 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 obce Jívová, schváleným
Zastupitelstvem obce dne 13.12.2001 a s jeho změnou č. 3, která nabyla účinnosti dne
22.01.2013. Předmětné pozemky v k.ú. Jívová se nacházejí v nezastavitelném území
v plochách PI – plochy intenzívní zemědělské výroby, v plochách lesů a dle změny č. 3 v
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zastavitelné ploše Ve – plocha výroby elektrické energie ve větrných elektrárnách, kde
je přípustné umístění inženýrských sítí a technické vybavenosti. V souladu s § 18 odst.
5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umístit
mimo jiné stavby pro veřejnou technickou infrastrukturu.
Umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem obce Domašov u Šternberka,
schváleným Zastupitelstvem obce dne 15.02.2006. Předmětné pozemky v k.ú. Domašov u
Šternberka se nacházejí v nezastavitelném území v plochách s funkčním využití PFL –
pozemky určené k plnění funkce lesa, ZPF – zemědělský půdní fond a ZK – zeleň krajinná.
V nezastavitelném území jsou přípustné ve všech těchto funkčních plochách podzemní liniové
stavby technické infrastruktury.
Umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem obce Bělkovice - Lašťany,
schváleným Zastupitelstvem obce dne 14.06.2000. Předmětné pozemky v k.ú. Lašťany se
nacházejí v nezastavitelném území v plochách s funkčním využití PFL – pozemky určené
k plnění funkce lesa, kde je výjimečně přípustné umístění liniové stavby technické infrastruktury.
Umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem Šternberk, který nabyl účinnosti dne
05.02.2014 . Předmětné pozemky v k.ú. Lhota u Šternberka se nachází mimo zastavěné území
v plochách s funkčním využitím NL – plochy lesní, NSz – plocha smíšená nezastavěného území
– zemědělská a NZ – plocha zemědělská. Navržená stavba je stavbou technické infrastruktury,
která je ve všech těchto plochách přípustná. Dále se stavba umísťuje v zastavěném území ve
stabilizované ploše TI (rozvodna Šternberka) – plocha technické infrastruktury – inženýrské
sítě, kde hlavním využitím je umístění staveb pro výrobu a rozvod elektrické energie, což
navrhovaný záměr splňuje. Dále záměr křižuje koridor D11 pro umístění veřejně prospěšné
stavby – přeložka I/46. Mezi přípustné využití patří nezbytné liniové trasy a plochy technické
infrastruktury.
Umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem Štarnov, který nabyl účinnosti dne
21.10.2014. Předmětné pozemky v k.ú. Štarnov se nacházejí v nezastavitelném území
v plochách s funkčním využití ZP – zemědělská půda, kde je přípustné umístění liniových
staveb technické infrastruktury.
Umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem Lužice, který nabyl účinnosti dne
17.08.2010 . Předmětné pozemky v k.ú. Lužice u Šternberka se nacházejí v nezastavěném
území v plochách s funkčním využití NZ – plochy zemědělské a NP – plochy přírodní, kde je
podmínečně přípustné umístění nezbytné technické infrastruktury. Dále záměr křižuje plochy
územních rezerv R1 – letiště a R2 – přeložka II/447. Územní rezerva R1 je současně vymezena
pro veřejně prospěšnou stavbu D50 v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, ve
znění Aktualizace č. 1, ve znění Aktualizace č. 2b.
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 stanovuje okruh účastníků dle § 85 stavebního zákona následovně:
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky, DS)
písm. a) žadatel
- SYNERGION Jívová s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
- Město Šternberk, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1
- Obec Bělkovice-Lašťany, Bělkovice-Lašťany č.p. 139, 783 16 Dolany u Olomouce
- Obec Domašov u Šternberka, Domašov u Šternberka č.p. 61, 785 01 Šternberk 1
- Obec Lužice, Lužice č.p. 58, 785 01 Šternberk 1
- Obec Štarnov, Štarnov č.p. 131, 783 14 Bohuňovice
- Obec Jívová, Jívová č.p. 69, 783 16 Dolany u Olomouce
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
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
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Město Šternberk, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1
Obec Bělkovice-Lašťany, Bělkovice-Lašťany č.p. 139, 783 16 Dolany u Olomouce
Obec Domašov u Šternberka, Domašov u Šternberka č.p. 61, 785 01 Šternberk 1
Obec Lužice, Lužice č.p. 58, 785 01 Šternberk 1
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany,
779 00 Olomouc 9
- ZEVYR, spol. s r.o., Domašov u Šternberka č.p. 60, 785 01 Šternberk 1
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Husinecká č.p.
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
- Tršická zemědělská a.s., Tršice č.p. 75, 783 57 Tršice
- Větrná energie HL s.r.o., Revoluční č.p. 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 1
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110
00 Praha 1
- Karel Smolen, Domašov u Šternberka č.p. 87, 785 01 Šternberk 1
- Ing. Lubomír Smolen, Tolstého č.p. 1968/37, 785 01 Šternberk 1
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
- Antonín Kryst, Domašov u Šternberka č.p. 6, 785 01 Šternberk 1
- Pavel Škrabal, Jívová č.p. 280, 783 16 Dolany u Olomouce
- Stanislav Smrček, Lužice č.p. 112, 785 01 Šternberk 1
- Petra Smrčková, Lužice č.p. 112, 785 01 Šternberk 1
- VHS SITKA, s.r.o., Vonohradská č.p. 2288/7, 785 01 Šternberk 1
- Ing. Miroslav Wrana, Lužice č.p. 90, 785 01 Šternberk 1
- Pavel Veselý, Za pekárnou č.p. 103, 783 14 Bohuňovice
- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
- František Nikl, Štarnov č.p. 117, 783 14 Bohuňovice
- Jana Veselská, Štarnov č.p. 22, 783 14 Bohuňovice
- Ing. Marek Malaska, Loděnická č.p. 633, 783 14 Bohuňovice
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00
Praha 4
- Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární č.p. 1059/41, 779 00 Olomouc –
Hodolany
- Josef Černák, Domašov u Šternberka č.p. 7, 785 01 Šternberk 1
- Ing. Jiří Gavenda, Olomoucká č.p. 395, 747 57 Slavkov u Opavy
- Jaroslav Žaluda, Lužice č.p. 37, 785 01 Šternberk 1
- Vladimír Žaluda, Nádražní č.p. 1958/48d, 785 01 Šternberk 1
- ČD - Telematika a.s., IDDS: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3
- Marius Pedersen a.s., Provozovna Šternberk, Průběžná č.p. 1940/3, 785 01 Šternberk 1
- INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova č.p. 1142/42, 772 00 Olomouc
- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k uvedeným sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno
parc. č. 1649, 1640/1 v katastrálním území Jívová, parc. č. 937/2, 944/1, 889/6, 944/3, 870/1,
948/1, 943/3, 865, 864, 948/4, 948/5, 977, 987/1, 987/2, 1413, 1010/5, 1010/6, 863, 1011/9,
1077/7, 1010/3, 1077/11, 1010/3, 1077/12, 1010/9, 848/3, 848/2, 848/5, 1353/2, 840/3, 840/1,
1352, 750/4, 750/2, 1336/1, 689/30, 847/4, 847/9, 847/6, 847/8, 1230/14, 1230/11, 1390/9,
1/60, 1/58, 1/27, 1/26, 1/44, 1/20, 1/21, 1/22, 1/41, 1/42, 332/6, 332/7, 332/32, 332/33, 332/16,
332/15, 332/11 v katastrálním území Domašov u Šternberka, parc. č. 1241/1 v katastrálním
území Lašťany, parc. č. 472/2, 465/13, 465/14, 465/6, 470/5, 470/4, 475/1, 467/1, 475/4, 458,
477/1, 478, 481/8, 481/7, 481/6, 481/10, 487/1, 487/24, 487/7, 487/22 v katastrálním území
Lhota u Šternberka, parc. č. 620/21, 620/22, 620/23, 620/19, 620/16, 620/14, 609/1
v katastrálním území Lužice u Šternberka
-
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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, neboť
každá sousední nemovitost bude mít při výstavbě zajištěn volný příjezd i přístup. Ve smyslu
ustanovení § 1012 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprávněním
vlastníka se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho
vyloučit, přičemž tímto rozhodnutím povolená stavba vlastníkům dalších okolních pozemků a
staveb v sousedství stavby ve výkonu takových oprávnění nebrání.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto
rozhodnutí o umístění stavby dle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení
uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. Ostatním
účastníkům řízení uvedeným v § 85 stavebního zákona se toto oznámení doručuje veřejnou
vyhláškou postupem podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Doručení bude provedeno vyvěšením rozhodnutí
na úřední desce Městského úřadu Šternberk.
V odůvodnění (tj. v této části) stavební úřad sdělil důvody výroku rozhodnutí, uvedl podklady a
právní ustanovení pro jeho vydání, úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení. Stavební úřad
má za to, že zjistil stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti a to v rozsahu své
pravomoci a působnosti, která mu byla svěřena. Taktéž má za to, jak již výše uvedl, že
v průběhu řízení naplňoval povinnost poučovací a uvědomovací jako jednu ze základních zásad
správního práva. Účastníci řízení byli předem informováni o postupu v řízení i o právech, které
mohou uplatňovat, či povinnostech, jež s danými kroky souvisejí. Podmínky pro umístění stavby
uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí byly stanovené v souladu s § 9 vyhl.č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve
znění vyhl.č. 63/2013 Sb.
Dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bodu 5 stavebního zákona kabelové vedení nevyžaduje stavební
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, které
musí mít náležitosti dle ust. § 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 Městského úřadu Šternberk, odboru stavebním. O odvolání rozhoduje Krajského
úřadu Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu a
památkové péče. 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)
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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.

Ing. Robert Černocký, Ph.D., v. r.
vedoucí odboru stavebního

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského
úřadu Šternberk, Obecního úřadu Bělkovice Lašťany, Obecního úřadu Domašov u
Šternberka, Obecního úřadu Jívová, Obecního úřadu Lužice, Obecního úřadu Štarnov a
způsobem umožňující dálkový přístup (§25 odst. 2 správního řádu - elektronické úřední
desky na webových stránkách města Šternberk: www.sternberk.eu, obce Bělkovice – Lašťany:
www.belkovice-lastany.cz, obce Domašov u Šternberka: www.domasovusternberka.cz, obce
Jívová: www.obecjivova.cz, obce Lužice: www.obecluzice.cz, obce Štarnov: www.starnov.cz).
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Šternberk se toto
oznámení považuje za doručené účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. a), b) a c)
stavebního zákona.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky, DS)
písm. a) žadatel
1. SYNERGION Jívová s.r.o., IDDS: dnw5ukw
písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
2. Město Šternberk, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1
3. Obec Bělkovice-Lašťany, IDDS: z6mbv37
4. Obec Domašov u Šternberka, IDDS: jrgaw3n
5. Obec Lužice, IDDS: a9iaxhy
6. Obec Štarnov, IDDS: 8tdaurn
7. Obec Jívová, IDDS: dtsbjc5
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účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
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
8. Město Šternberk, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1
9. Obec Bělkovice-Lašťany, Bělkovice-Lašťany č.p. 139, 783 16 Dolany u Olomouce
10. Obec Domašov u Šternberka, Domašov u Šternberka č.p. 61, 785 01 Šternberk
11. Obec Lužice, Lužice č.p. 58, 785 01 Šternberk
12. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové
13. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120,
Hodolany, 779 00 Olomouc 9
14. ZEVYR, spol. s r.o., Domašov u Šternberka č.p. 60, 785 01 Šternberk 1
15. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Husinecká č.p.
1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
16. Tršická zemědělská a.s., Tršice č.p. 75, 783 57 Tršice
17. Větrná energie HL s.r.o., Revoluční č.p. 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 1
18. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město,
110 00 Praha 1
19. Karel Smolen, Domašov u Šternberka č.p. 87, 785 01 Šternberk 1
20. Ing. Lubomír Smolen, Tolstého č.p. 1968/37, 785 01 Šternberk 1
21. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
22. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
23. Antonín Kryst, Domašov u Šternberka č.p. 6, 785 01 Šternberk 1
24. Pavel Škrabal, Jívová č.p. 280, 783 16 Dolany u Olomouce
25. Stanislav Smrček, Lužice č.p. 112, 785 01 Šternberk 1
26. Petra Smrčková, Lužice č.p. 112, 785 01 Šternberk 1
27. VHS SITKA, s.r.o., Vonohradská č.p. 2288/7, 785 01 Šternberk 1
28. Ing. Miroslav Wrana, Lužice č.p. 90, 785 01 Šternberk 1
29. Pavel Veselý, Za pekárnou č.p. 103, 783 14 Bohuňovice
30. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
31. František Nikl, Štarnov č.p. 117, 783 14 Bohuňovice
32. Jana Veselská, Štarnov č.p. 22, 783 14 Bohuňovice
33. Ing. Marek Malaska, Loděnická č.p. 633, 783 14 Bohuňovice
34. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00
Praha 4
35. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární č.p. 1059/41, 779 00 Olomouc –
Hodolany
36. Josef Černák, Domašov u Šternberka č.p. 7, 785 01 Šternberk 1
37. Ing. Jiří Gavenda, Olomoucká č.p. 395, 747 57 Slavkov u Opavy
38. Jaroslav Žaluda, Lužice č.p. 37, 785 01 Šternberk 1
39. Vladimír Žaluda, Nádražní č.p. 1958/48d, 785 01 Šternberk 1
40. ČD - Telematika a.s., IDDS: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3
41. Marius Pedersen a.s., Provozovna Šternberk, Průběžná č.p. 1940/3, 785 01 Šternberk 1
42. INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova č.p. 1142/42, 772 00 Olomouc
43. GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k uvedeným sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno
parc. č. 1649, 1640/1 v katastrálním území Jívová, parc. č. 937/2, 944/1, 889/6, 944/3, 870/1,
948/1, 943/3, 865, 864, 948/4, 948/5, 977, 987/1, 987/2, 1413, 1010/5, 1010/6, 863, 1011/9,
1077/7, 1010/3, 1077/11, 1010/3, 1077/12, 1010/9, 848/3, 848/2, 848/5, 1353/2, 840/3, 840/1,
1352, 750/4, 750/2, 1336/1, 689/30, 847/4, 847/9, 847/6, 847/8, 1230/14, 1230/11, 1390/9,
1/60, 1/58, 1/27, 1/26, 1/44, 1/20, 1/21, 1/22, 1/41, 1/42, 332/6, 332/7, 332/32, 332/33, 332/16,
332/15, 332/11 v katastrálním území Domašov u Šternberka, parc. č. 1241/1 v katastrálním
území Lašťany, parc. č. 472/2, 465/13, 465/14, 465/6, 470/5, 470/4, 475/1, 467/1, 475/4, 458,
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477/1, 478, 481/8, 481/7, 481/6, 481/10, 487/1, 487/24, 487/7, 487/22 v katastrálním území
Lhota u Šternberka, parc. č. 620/21, 620/22, 620/23, 620/19, 620/16, 620/14, 609/1
v katastrálním území Lužice u Šternberka
dotčené orgány
44. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního
řádu, IDDS: qiabfmf
45. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
46. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d
47. Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, IDDS: kazbzri
48. Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní náměstí č.p. 78/16,
785 01 Šternberk 1
49. Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01
Šternberk 1
50. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
51. Obecní úřad Bělkovice-Lašťany, IDDS: z6mbv37
52. Obecní úřad Domašov u Šternberka, IDDS: jrgaw3n
53. Obecní úřad Jívová, IDDS: dtsbjc5
54. Obecní úřad Lužice, IDDS: a9iaxhy
55. Obecní úřad Štarnov, IDDS: 8tdaurn
ostatní
56. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
57. Městský úřad Šternberk, odbor investic a veřejných zakázek, oddělení investic a místních
komunikací, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1
58. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, pracoviště Šumperk,
IDDS: e8jcfsn
59. Obecní úřad Dolany, stavební úřad, IDDS: 3vzbesc
60. Městský úřad Šternberk, odbor vnitřních věcí, (úřední deska), Horní náměstí č.p. 78/16,
785 01 Šternberk 1(s žádostí o bezodkladné vyvěšení této písemnosti na úřední desce na
dobu nejméně 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup, a poté
navrácení zpět s vyznačením údajů o jejím vyvěšení a sejmutí)
61. Obecní úřad Bělkovice-Lašťany, (úřední deska), Bělkovice-Lašťany č.p. 139, 783 16
Dolany u Olomouce (s žádostí o bezodkladné vyvěšení této písemnosti na úřední desce na
dobu nejméně 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup, a poté
navrácení zpět s vyznačením údajů o jejím vyvěšení a sejmutí)
62. Obecní úřad Domašov u Šternberka, (úřední deska), Domašov u Šternberka č.p. 61, 785
01 Šternberk (s žádostí o bezodkladné vyvěšení této písemnosti na úřední desce na dobu
nejméně 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup, a poté navrácení
zpět s vyznačením údajů o jejím vyvěšení a sejmutí)
63. Obecní úřad Jívová, (úřední deska), Jívová č.p. 69, 783 16 Dolany u Olomouce (s žádostí
o bezodkladné vyvěšení této písemnosti na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů, včetně
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením
údajů o jejím vyvěšení a sejmutí)
64. Obecní úřad Lužice, (úřední deska), Lužice č.p. 58, 785 01 Šternberk (s žádostí o
bezodkladné vyvěšení této písemnosti na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů, včetně
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením
údajů o jejím vyvěšení a sejmutí)
65. Obecní úřad Štarnov, (úřední deska), Štarnov č.p. 131, 783 14 Bohuňovice (s žádostí o
bezodkladné vyvěšení této písemnosti na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů, včetně
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením
údajů o jejím vyvěšení a sejmutí)
66. Spis

