
Evidenční číslo dokumentu : ÚSO-DOK/9/2014/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 16. 4. 2014 
Uvádějte vždy při písemném styku 
SMOL/084266/2014/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 
 
 
 

 
ÚZEMNÍ  ROZHODNUTÍ  č.  37 / 2014 

 
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), jako 
příslušný správní orgán dle § 13 odst. 1) písm. e) a § 84 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), posoudil žádost podle § 79 a § 90 
stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen 
vyhl.č.503/2006Sb.)  

r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  

žádost  o vydání rozhodnutí o změně využití území - těžba štěrkopísku v Pískovně Grygov 
 
v obci Grygov, v katastrálním území Grygov, na pozemku parc. č. 1176 (orná půda), jak je zakresleno v 
grafické příloze, tj. v situačním výkresu na podkladu katastrální mapy, která je součástí spisové dokumentace 
a bude dle ust. § 92 odst. 4) stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená zaslána žadateli  
a obci Grygov. 
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Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 
 
01. Plocha plánované těžby nerostů je umístěna v přímém sousedství výhradního ložiska štěrkopísku Grygov 
– Tážaly (č. 3045200) a dobývacího prostoru Grygov (č. 71149), při jeho východní hranici.  
 
02. Celková výměra plochy plánované těžby nerostů, která je předmětem tohoto územního rozhodnutí, bude 
11 227 m2, průměrná mocnost suroviny je 5,33 m. Průměrná mocnost skrývky bude 1,07 m, z toho humózní 
vrstva bude 0,37 m. Část geologických zásob bude vázána v prostoru ochranného pilíře účelové místní 
komunikace, která zhruba půlí zájmové území plochy, která je předmětem tohoto územního rozhodnutí. 
Objem vázaných zásob při ploše ochranného pilíře 470 m2 a mocnosti pilíře 5,33 m bude činit cca 2500 m3.  
Celkový objem vytěžitelných zásob bude cca 33 000 m3 štěrkopísku. Plánovanou činností prováděnou 
hornickým způsobem budou vydobyty vytěžitelné zásoby štěrkopísku v celkovém objemu 33 000 m3. 
 
03.  K těžbě bude  použita 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.  
 
04. Dočasná deponie zeminy, o výšce cca 2,5 m – 5,0 m a ploše cca 30 m  x 160 m, která bude následně 
využita pro rekultivaci, bude zřízena podél jižní  strany příjezdové komunikace.  
Po vytěžení ložiska a provedení rekultivace bude plocha převedena na plochu vodní a vodohospodářskou. 
Příjezd k ploše bude zajištěn po již vybudované účelové komunikaci, napojené na silnici III. tř. Grygov – 
Blatec. 
 
05. Budou dodrženy podmínky, citované ve „Stanovisku o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 
Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí“, vydaném Ministerstvem životního prostředí ČR v Praze dne 21. 
4. 1998 pod č. j. 400/1431/870/1/579/97,98/13-Gr, a to v rozsahu dílu „a“ tohoto stanoviska pro fázi 
přípravy. Ostatní podmínky, uvedené v dílu b) pro fázi realizace a v dílu „c“ pro fázi provozu budou 
respektovány v následujících povoleních příslušných úřadů (stavební povolení, kolaudační souhlas). 
 
06. Budou dodrženy podmínky, které byly citovány ve „Stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí“ podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí“, vydaném 
Ministerstvem životního prostředí ČR v Praze dne  19. 9. 2011 pod č. j. 60385/ENV/11, a to v rozsahu části 
„A“ – Opatření vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů (NATURA 2000) a části „B“ – Opatření vyplývající ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí v rozsahu dílu I. – Opatření pro fázi přípravy. Ostatní podmínky, uvedené v části „B“, 
dílu II. - Opatření pro fázi výstavby a dílu III. - Opatření pro fázi provozu budou zahrnuty v následujících 
povoleních příslušných úřadů (stavební povolení, kolaudační souhlas). 
 
07. Další stupeň projektové dokumentace bude předložen k odsouhlasení Krajskému hygienikovi 
Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci. 
 
08. V souladu s § 10 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších 
předpisů, je souhlas k odnětí půdy (část pozemku parc. č. 1176) ze zemědělského půdního fondu, vydaný 
Ministerstvem životního prostředí, odborem výkonu státní správy VIII, Olomouc dne 19. 8. 2011 pod č. j. 
46735/ENV/II, 1108/570/11, závaznou součástí tohoto rozhodnutí. Jako takový je uložen ve spisové 
dokumentaci u odboru stavebního Magistrátu města Olomouce.  
 
09. Do dokumentace pro stavební povolení bude zapracována podmínka obce Grygov, citovaná v jejím 
vyjádření ze dne 6. 3. 2012, vydaném pod č. j. Gr/528/11: 
• Těžební prostor směrem k březové aleji bud rozšířen tak, že bude ponechán minimálně 5 m široký 

ochranný pilíř podél komunikace po celé délce těžební fronty. Dále bude zajištěna sjízdnost po celou 
dobu těžby  a rekultivace v přilehlém prostoru (což bude zpracováno např. v plánu organizace výstavby).   
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10. Budou respektovány podmínky, které byly dány ve stanovisku Magistrátu města Olomouce, odboru 
životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství ze dne 11. 11. 2013 pod č. j. 
SMOL/210297/2013/OZP/PKZ/Kol: 
• Po dokončení těžby, příp. už v jejím průběhu, bude prováděna postupná obnova březové aleje podél 

východní hranice dotčeného pozemku parc. č. 1176 (orná půda) v k. ú. Grygov. 
 
11. Hlavní odvodňovací zařízení (dále jen HOZ), které se nachází při hranici s pozemkem parc. č. 1185/2 
(vodní tok) bude zachován, bude provedeno pouze přemostění HOZ. V dalším stupni projektové 
dokumentace bude řešení přemostění odsouhlaseno se správcem tohoto zařízení (dřívější správce byla 
Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Brno).  
 
12. V rámci dalšího stupně projektové dokumentace bude prokázáno zajištění stávajících přístupů a příjezdů 
k okolním pozemkům a stavbám a sítím technického vybavení po celou dobu realizace stavby. 
 
13. V dalším stupni projektové dokumentace 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.  
 
14. V případě kácení vzrostlé zeleně požádá navrhovatel odbor životního prostředí Magistrátu města 
Olomouce (Hynaisova 10, 779 11 Olomouc) o povolení ke kácení vzrostlé zeleně. 
 
 
     Námitky účastníků řízení nebyly podány. 

 
 
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže 

v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. 
 

O dů v o d n ěn í  

     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“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. 
 

Žádost byla doložena doklady o vlastnictví stavbou dotčených nemovitostí a sousedních nemovitostí, 
výpisem z obchodního rejstříku žadatele; situačním výkresem, resp. situací na podkladě kopie katastrální 
mapy, příslušnými výkresy a textovou částí a těmito rozhodnutími a stanovisky: 
• souhlasné stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí ze dne 21. 4. 1998 pod č. j. 400/1431/870/1/579/97,98/13-Gr, které vydalo Ministerstvo 
životního prostředí v Praze; 

• souhlas k trvalému vynětí půdy části pozemku parc. č. 1176 (orná půda) o výměře 12,8493 ha, který 
vydalo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII v Olomouci pod č. j. 
46735/ENV/11, 1108/570/11 dne 19. 8. 2011; 

•  vyjádření obce Grygov ze dne 6. 3. 2012, č. j. Gr/528/11; 
• potvrzení o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1176 (orná půda), které vydal bývalý 

Úřad města Olomouce, majetkoprávní odbor dne 7. 1. 1999 pod č. j. maj/830/96/Jon; 
• vyjádření Magistrátu města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje k záměru, vydané dne 8. 6. 2012 pod 

č. j. SMOL/068482/2012/OKR/UPA/Sto; 
• rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého o povolení 

hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska štěrkopísků v dobývacím prostoru 
Grygov, ev. č.  7 0557, ze dne 19. 6. 2012 pod č. j. SBS/13801/2012/OBÚ-5/1/511/Ing. Kt/2.   
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Protože žádost nebyla úplná, jelikož neobsahovala všechny nezbytné podklady, stavební úřad vyzval dne 
10. 7. 2012 na základě § 64 odst.1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen správní řád) žadatele k doplnění žádosti do 31. 7. 2013  a řízení usnesením přerušil. Žadatel postupně 
žádost doplnil následujícími doklady:  
• stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb.,o 

posuzování vlivů na životní prostředí“, vydané Ministerstvem životního prostředí ČR v Praze dne  19. 9. 
2011 pod č. j. 60385/ENV/11; 

• závazný posudek bývalého Okresního úřadu v Olomouci, Okresního hygienika  ze dne 3. 5. 1999, č. j. 
2499-215/99; 

• stanovisko obce Grygov ze dne 6. 3. 2012 pod č. j. Gr/528/11; 
• rozhodnutí – souhlas se stavbou „Pokračování a rozšíření těžby štěrkopísků v DP Grygov“ podle § 17 odst. 

1) písm. c) vodního zákona, vydaný Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí, odd. 
vodního hospodářství dne 26. 3. 2012 pod č. j. SMOL/ŽP/55/226/2012/Poš; 

• souhlas ke shromažďování, soustředění a třídění odpadu kategorie nebezpečný, podle § 16 odst. 3) zákona 
o odpadech, vydaný bývalým Okresním úřadem v Olomouci, referátem životního prostředí dne 2. 7. 20002 
pod č. j.  ŽP – 206/01-Vá,Oš;  

• vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, územního pracoviště Brno ze dne 21. 3. 2012 pod zn. 
ZVHS/618/12/ÚPB-OL/Ve; 

•  vyjádření o neexistenci podzemních vedení od : 
    RWE Distribuční služby, s. r. o.; Telefónica O2, Czech Republic, a. s.; ČEZ Services, a. s.;   
• dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. j. Maj/830/96/Jon ze dne 25. 11. 1998, č. j. MAJ/830/1996/Vr; 
• stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství ze 

dne 11. 11. 2013 pod č. j. SMOL/210297/2013/OZP/PKZ/Kol; 
• rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 8. 11. 

2013, č. j. SBS/26555/2013/OBÚ-05/14/464/Ing. Ka, o rozšíření dobývacího prostoru podle § 27 odst. 1) 
horního zákona. 

Byl doložen doklad o zaplacení správního poplatku. 
 
Po doplnění dokladů stavební úřad v územním řízení dne  4. 3. 2014 pokračoval oznámením o zahájení 

územního řízení dle § 87 stavebního zákona, a to hlavním účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě 
a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Současně stanovil lhůtu pro uplatnění závazných 
stanovisek, námitek a připomínek do 8. 4. 2014. 
     K projednání záměru svolal veřejné ústní jednání, které se konalo dne  8. 4. 2014 v zasedací místnosti 
stavebního úřadu.  
 
    K veřejnému ústnímu jednání doložil žadatel doklad o tom, že provedl informační povinnost podle § 87 
odst. 2) stavebního zákona, t. j. doložil fotodokumentaci o vyvěšení informace o záměru (uloženo ve spisu). 
Stavební úřad si tuto skutečnost ověřil na místě samém. 

 
Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů  inženýrských sítí byla 

zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti 
nebyly podány. 

Připomínky veřejnosti nebyly podány.  

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 žádosti 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  
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a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad měl 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 z pohledu svého posuzování, pro které by 
předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.  

 
Předmětný záměr se nachází podle závazné části územního plánu obce Grygov v plochách území 

neurbanizovaného, v nezastavěném území, v zóně SZn, kde mezi přípustnými a ani mezi nepřípustnými 
stavbami není uvedena těžba štěrkopísku. Postupoval tedy při svém posuzování dále podle stavebního 
zákona, kde dle ust. § 18 odst. 5) tohoto zákona lze v nezastavěném území, v souladu s jeho charakterem, 
umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu 
nerostů, pro ochranu přírody a krajiny.  Současně vzal v úvahu skutečnost, že záměr se nachází uvnitř 
polygonu, který je navržen územním plánem obce Grygov pro dobývací prostor, kdy hranice tohoto 
dobývacího prostoru byly stanoveny rozhodnutím Obvodního báňského úřadu Brno. 

Rovněž posoudil záměr ve vztahu k existenci Územní studie Využití oblastí s vysokou koncentrací 
prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST 1 – ST 6“ a Územní studie  se zvýšeným 
potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 5 Olomoucko – jih.V těchto podkladech jsou stanoveny dílčí 
podmínky pro realizaci záměru – dotěžení ložiska štěrkopísku Grygov. 

Na základě těchto posouzení stavební úřad vyhodnotil daný záměr jako bezkolizní s výše uvedenými 
územně plánovacími dokumentacemi. 

 
Umístění záměru vyhovuje obecným požadavkům stanoveným vyhláškou č.501/2006 Sb.,ve znění 

vyhlášky č. 269/2009 Sb., a vyhlášky č. 22/2010 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 
Vzhledem k tomu, že záměr leží v území, kde je vydán územní plán, je toto rozhodnutí doručováno v 

souladu s § 92 odst. 3) stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1) a dotčeným orgánům 
jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2) se doručuje toto územní rozhodnutí veřejnou 
vyhláškou. Okruh účastníků a doručení bylo stanoveno 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. 
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Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo v 

tomto územním řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků 
a staveb v sousedství. Navrhované a tímto rozhodnutím umístěné nové využití území svým charakterem, 
polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic sousedních pozemků, se jich nedotkne. Ve 
smyslu ustanovení § 123 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprávněním předmět 
svého vlastnictví držet, užívat jeho plody a užitky a nakládat s ním v mezích zákona, přičemž toto územní 
rozhodnutí o využití území vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků v sousedství pozemku 
stavby ve výkonu takovýchto oprávnění nebude bránit. 

 

P o u č e n í  

      Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1) správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne 
jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, oddělení 
územního plánu a stavebního řádu. Podání musí být učiněno u Magistrátu města Olomouce, odboru 
stavebního, oddělení územně správního(§ 86 odst.1  správního řádu).  
      Účastníkům řízení dle ust. § 85 odst.1) stavebního zákona se lhůta pro odvolání počítá ode dne doručení 
písemného vyhotovení rozhodnutí. Není-li toto rozhodnutí adresátovi doručeno provozovatelem poštovních 
služeb do vlastních rukou, je u něj v souladu s ust. § 23 odst.1) ,2) správního řádu uloženo, a to po dobu 10 
dnů. Není-li uvedená písemnost vyzvednuta dle ust. § 24 odst. 1) správního řádu ve lhůtě do 10 dnů ode 
dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.  
      Účastníkům řízení dle ust. § 85 odst. 2) stavebního zákona lhůta pro odvolání začíná běžet 16. dnem po 
vyvěšení rozhodnutí. Včas podané odvolání má odkladný účinek. 
       Odvolání musí být podle ust. § 82 odst. 2) správního řádu podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, 
aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis.  

 
 
Rozdělovník   (D = doručenka; p = příloha) 
Doručí se: 
- žadatel:  
1. D Štěrkovny Olomouc a.s., IČ 25883534, Javoříčská 682/12, 779 00  Olomouc + p 
- 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 
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- 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 2x + 2x p 
  
 
Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy  
(ověřená grafická příloha, která je součástí spisové dokumentace je po nabytí právní moci zasílána žadateli  
a obci Grygov) 
 
 
Správní poplatek vyměřen podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. položka č. 18, na 1000 Kč. 
 
 
Toto rozhodnutí je oznamováno v souladu s ustanovením § 92 odst. 3) 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.  

Vyvěšeno dne: _____________________ Sejmuto dne: _______________________ 
 

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