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Evidenční číslo dokumentu : ÚSO-DOK/117/2013/Voj Spisový znak – 328, skartační znak/skart. lhůta – A/5 
 

 

M a g i s t r á t  m ě s t a  O l o m o u c e  
 

o d b o r  s t a v e b n í ,  o d d ě l e n í  ú z e m n ě  s p r á v n í  
 

7 7 9  1 1  O l o m o u c ,  H y n a i s o v a  1 0  
 

 

 
Č.j. SMOl/ÚSO/77/1218/2012/Voj V Olomouci, dne 4. 3. 2014 
Uvádějte vždy při písemném styku 
SMOL/046089/2014/OS/US/Voj 
 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Zora Vojtěchová, tel.588488205, dv.2.46, fax 588 488 142 
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.Miloš Hlaváček, tel. 588488200, dv.č.2.44 
 
 

OZNÁMENÍ 

o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 
 
      Žadatel Štěrkovny Olomouc a.s., IČ 25883534, se sídlem na adrese Javoříčská 682/12, 779 00  Olomouc, 
podal  dne 25. 6. 2012 žádost o vydání rozhodnutí o využití území 
 

Těžba štěrkopísku – východní část pískovny Grygov 
 
v obci Grygov, v katastrálním území Grygov, na pozemku parc. č. 1176 (orná půda).  Dnem podání žádosti 
bylo zahájeno územní řízení. 

 
Popis předmětu záměru: 
Plocha plánované těžby nerostů se nachází v přímém sousedství výhradního ložiska štěrkopísku Grygov – 

Tážaly (č. 3045200) a dobývacího prostoru Grygov (č. 71149). Celková výměra plochy plánované těžby 

nerostů, která je předmětem tohoto řízení, bude 11 227 m2.  Je navržena strojní dobývací metoda s jámovou 

těžbou z vody a těžebním strojem, umístěným na břehu. Jako těžební stroj bude použito elektrické rypadlo E 

303 s vlečným korečkem. Dočasná deponie zeminy, která bude následně využita pro rekultivaci, bude zřízena 

podél jižní  strany příjezdové komunikace.  

Po vytěžení ložiska a provedení rekultivace bude plocha převedena na vodní a vodohospodářskou. 

Příjezd k ploše bude po již vybudované účelové komunikaci, napojené na silnici III. Tř. Grygov – Blatec. 
 
 

Odbor stavební, oddělení územně správní Magistrátu města Olomouce (dále jen stavební úřad) v souladu 
s ustanovením § 87 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), oznamuje zahájení územního řízení dotčeným orgánům a 
účastníkům řízení. 
 

K projednání záměru zároveň nařizuje veřejné ústní jednání, které se bude konat  
 

dne  8. 4. 2014 v 10.30 hodin, 
 
v zasedací místnosti stavebního úřadu (budova Hynaisova 10, 2.podlaží, dv.č.2.08).  
 
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny nejpozději do konce  veřejného ústního jednání dne  8. 4. 2014, jinak k nim nebude přihlédnuto.  
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Vlastníci, uživatelé, resp. správci dotčených pozemků a staveb jsou dle § 54 odst. 1) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,(dále jen správní řád) povinni strpět ohledání na místě samém 
a za tímto účelem nemovitosti zpřístupnit pro pověřené osoby a osoby přizvané v souladu s § 172 stavebního 
zákona. 

 
Do podkladů řízení lze nahlédnout u stavebního úřadu nejlépe v rámci úředních hodin, a to v pondělí a ve 

středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin (2.podlaží, dveře č. 2.46), v ostatní dny pak po předchozí 
domluvě s úřední osobou. 

 
Nechá-li se kdokoli z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
Vzhledem k tomu, že záměr leží v území, kde je vydán územní plán, je toto oznámení doručováno v 

souladu s § 87 odst.1) účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1) a dotčeným orgánům jednotlivě a 
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2) se doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou takto: 

 
A) Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 1) stavebního zákona a dotčeným orgánům – jednotlivě:  
 

- žadatel:  

Štěrkovny Olomouc a.s., IČ 25883534, Javoříčská 682/12, 779 00  Olomouc 
- příslušná obec: 

Obec Grygov, Fr. Šrámka 19, 783 73 Grygov 
 
Dotčené orgány: 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha - Vršovice 
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouc  
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o prostředí a hospodaření s odpady, 
Hynaisova10, 779 11 Olomouc 
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství, Hynaisova10, 779 11 
Olomouc 
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu  a zemědělství, Hynaisova10, 779 
11 Olomouc 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc;  
 

B) Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2) stavebního zákona  – veřejnou vyhláškou:  
- vlastníci dotčených pozemků: 

Statutární město Olomouc, zast. majetkoprávním odborem Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 
11 Olomouc 
- vlastníci sousedních pozemků: 

Statutární město Olomouc, zast. majetkoprávním odborem Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 
11 Olomouc 
ČR – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 117 05 Praha 
Obec Grygov, Fr. Šrámka 19, 783 73 Grygov. 

 
 
Žadatel dle ust. § 87 odst. 2) stavebního zákona musí zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom, že 

podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, 
vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit a 
to do doby veřejného ústního jednání.Součástí informace je grafické vyjádření záměru.Pokud žadatel 
uvedenou povinnost nesplní,stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. 

 
 
 
Rozdělovník   (D = doručenka; p = příloha) 
Doručí se: 
- žadatel:  
1. D Štěrkovny Olomouc a.s., IČ 25883534, Javoříčská 682/12, 779 00  Olomouc + složenka 
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- příslušná obec: 
2. D Obec Grygov, Fr. Šrámka 19, 783 73 Grygov 
Dotčené orgány: 
3. D Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha - Vršovice 
4. D Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouc  
5. D Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o prostředí a hospodaření s odpady, 
Hynaisova10, 779 11 Olomouc 
6. D Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství, Hynaisova10, 779 11 
Olomouc 
7. D Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu  a zemědělství, Hynaisova10, 
779 11 Olomouc 
8. D Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Miloš Hlaváček 
  
 vedoucí oddělení územně správního 
 
 
- účastníci řízení veřejnou vyhláškou 
9.   D Úřední deska Magistrátu města Olomouce +p  
10. D Úřední deska obecního úřadu Grygov, Fr. Šrámka 19, 783 73 Grygov + p (k vyvěšení a podání zprávy 

stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení)  

 
Ostatní: 
11. Spis 1x + p 
 
Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy  
 
 
Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením § 87 odst. 1) stavebního zákona veřejnou vyhláškou 
a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce a úřední desce 
obecního úřadu Grygov a způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce na Webových 
stránkách Magistrátu města Olomouce www.olomouc.eu  a příslušného obecnho úřadu. 
Současně prosíme tento obecní úřad, aby stavebnímu úřadu zaslai zpět potvrzení o datech vyvěšení a sejmutí 
této veřejné vyhlášky 
 
 
Vyvěšeno dne: _____________________ Sejmuto dne: _______________________ 
 

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