
 

MAGISTRÁT  MĚ STA OLOMOUCE  
ODBOR STAVEBNÍ 
oddělení územně správní 

Hynaisova 34/10, 779 00  Olomouc 
 

 

 Spisový znak – 328, skartační znak/skart. lhůta – A/5 

Č. j. SMOL/088351/2018/OS/US/Var V Olomouci 11. 4. 2018 
Spisová značka: S-SMOL/255647/2017/OS 
Uvádějte vždy v korespondenci 

 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Petra Vařeková, dveře č. 2.46 
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček 
Telefon: 588 488 205 
E-mail: petra.varekova@olomouc.eu  

SDĚLENÍ  

seznámení se s podklady rozhodnutí  

veřejnou vyhláškou 
 
Žadatel Štěrkovny Olomouc a.s., IČO: 25883534, Javoříčská 682/12, 779 00 Olomouc 9, podal 

dne 6. 11. 2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území 
 

Dobývání štěrkopísku v jižní části štěrkovny Grygov 
 
      v obci Grygov, v k.ú. Grygov, na pozemcích parc.č. 1173 (orná půda), parc.č. 1213 (orná půda), 
parc.č. 1765 (ostatní plocha), parc.č. 2007 (lesní pozemek). Dnem podání žádosti bylo zahájeno 
územní řízení. 
 

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně správní, (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"), oznámil dne 22. 2. 2018 zahájení územního 
řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a k projednání záměru nařídil veřejné ústní jednání, 
které se konalo dne 10. 4. 2018 v budově Hynaisova 34/10. 
 
      Stavební úřad tímto oznamuje účastníkům řízení, že nashromáždil podklady, které jsou podle jeho 
názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci a skončil dokazování ve výše 
uvedeném správním řízení a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") dává účastníkům řízení možnost se před vydáním 
rozhodnutí seznámit a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. 

 
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout u odboru stavebního, oddělení územně správního 

Magistrátu města Olomouce, 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. nadzemní podlaží, dveře č. 2.46 ). V ostatní dny lze nahlédnout 
po předchozí domluvě s úřední osobou. Po uplynutí 7 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní 
orgán rozhodne. Dnem doručení pro účastníky řízení dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") je den 
převzetí písemného vyhotovení tohoto sdělení a dnem doručení pro účastníky řízení dle  
ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona je patnáctý den vyvěšení na úřední desce Magistrátu města 
Olomouce. 

 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.  
 
Jelikož písemnosti týkající se územního řízení jsou doručovány dle stavebního zákona,  

tj. účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě a účastníkům řízení 
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uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, je v souladu s ust. § 2 odst. 4 
správního řádu v rámci zásady legitimního očekávání i toto sdělení doručováno stejným způsobem. 
 
Rozdělovník   (D = doručenka; p = příloha) 
 
- žadatel  

1. D Štěrkovny Olomouc a.s., Javoříčská 682/12, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
 
- příslušná obec  

2. D Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73  Grygov 
 
- dotčené orgány  

3. D Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10-Vršovice, 100 00  Praha 10 
4. D Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 

1191/40a, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
5. D Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a 

péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
6. D Statutární město Olomouc, Odbor životního prostředí - Oddělení vodního hospodářství, 

Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
7. D Statutární město Olomouc, Odbor životního prostředí - Oddělení péče o krajinu a 

zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
8. D Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 

Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 
 

 
 

 Ing. Miloš Hlaváček 
  
 vedoucí oddělení územně správního 
 
- účastníci řízení veřejnou vyhláškou 

9. Úřední deska Magistrátu města Olomouce  
10. Úřední deska obecního úřadu Grygov, Šrámkova 19, 783 73  Grygov  

 
- ostatní 

11. Spis  
 
Toto sdělení 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 
způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce na webových stránkách Magistrátu 
města Olomouce www.olomouc.eu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního 
orgánu, který je stavebním úřadem. 
 
Toto sdělení 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 
úředních deskách obecního úřadu Grygov a způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické 
úřední desce na Webových stránkách Magistrátu města Olomouce www.olomouc.eu  a příslušných 
obecních úřadů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním 
úřadem. 
Současně prosíme tyto obecní úřad, aby stavebnímu úřadu zaslali zpět potvrzení o datech vyvěšení a 
sejmutí této veřejné vyhlášky 

Vyvěšeno dne: _____________________  Sejmuto dne: _______________________ 
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