MAGIS T RÁT MĚ STA OL OMO U CE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení územně správní
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak – 328, skartační znak/skart. lhůta – A/20

Č. j. SMOL/101268/2019/OS/US/Fil
Spisová značka: S-SMOL/279630/2018/OS

V Olomouci 10.4.2019

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Eva Filková, dveře č. 2.46
Telefon: 588488216
E-mail:
eva.filkova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 33/2019
veřejnou vyhláškou
Žadatel Obec Skrbeň, IČ: 00635693, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou - dne
13.11.2018 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
Skrbeň - veřejné osvětlení Nová čtvrť, U rybníka, U hřiště - III.etapa
v obci Skrbeň, v katastrálním území Skrbeň, na pozemcích parc.č. 238/12 (ostatní plocha),
parc.č. 238/25 (vodní plocha), parc.č. 238/34 (zahrada), parc.č. 240 (trvalý travní porost), parc.č. 247/1
(ostatní plocha), parc.č. 248/1 (ostatní plocha), parc.č. 273/46 (ostatní plocha), parc.č. 582/1 (ostatní
plocha), parc.č. 624/1 (ostatní plocha), parc.č. 625 (ostatní plocha) a parc.č. 626 (ostatní plocha).
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Žádost byla doplněna dne 28.1.2019.
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně správní (dále jen stavební úřad),
jako příslušný správní orgán dle §13 odst.1) písm.c) 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 podle § 92 stavebního zákona a § 9
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. (dále jen vyhl.č.503/2006Sb.)
rozhodl o umístění stavby
Skrbeň - veřejné osvětlení Nová čtvrť, U rybníka, U hřiště - III.etapa
v obci Skrbeň, v katastrálním území Skrbeň, na pozemcích parc.č. 238/12 (ostatní plocha), parc.č.
238/25 (vodní plocha), parc.č. 238/34 (zahrada), parc.č. 240 (trvalý travní porost), parc.č. 247/1
(ostatní plocha), parc.č. 248/1 (ostatní plocha), parc.č. 273/46 (ostatní plocha), parc.č. 582/1 (ostatní
plocha), parc.č. 624/1 (ostatní plocha), parc.č. 625 (ostatní plocha) a parc.č. 626 (ostatní plocha), 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 Obecnímu úřadu Skrbeň.
Popis umisťovaného stavebního záměru:
Stavba bude sloužit pro osvětlení hlavních a vedlejších komunikací v obci a provozu obecního
rozhlasu. Tato etapa řeší úseky vedlejších komunikací, jižně od železniční trati, podél železniční trati k
Nové čtvrti, navazující ulice - Nová čtvrť a U rybníka. Dále budou řešeny dva krátké úseky ulic
odbočujících z hlavní ulice Josefa Fialy (ulice U hřiště).
Podél komunikace vedoucí téměř souběžně s železniční tratí budou v zeleném pásu umístěné nové
ocelové kuželové sadové stožáry výšky 6,00m, se svítidly LED 41W osazenými přímo na dříku stožárů.
Podél komunikace, v ulici Nová čtvrť, budou v zeleném pásu mezi parkovacími zálivy a vjezdy
umístěné nové ocelové kuželové sadové stožáry výšky 6,00m, se svítidly LED 34W osazenými přímo na
dříku stožárů. Podél krátkého úseku komunikace, která odbočuje z ulice Josefa Fialy, budou v zeleném
pásu umístěné nové ocelové kuželové sadové stožáry výšky 5,00m, se svítidly LED 32W osazenými
přímo na dříku stožárů. Podél komunikace, v ulici U rybníka a U hřiště, budou pro osazení nových
svítidel využity stávající stožáry výšky 5m, U rybníka budou osazena svítidla LED 13W a U hřiště
svítidlo LED 37W. Povrchová úprava stožárů a výložníků bude žárovým zinkováním.
Vzdálenosti mezi jednotlivými světelnými body budou v rozmezí od 26m do 52m. Stožáry budou v
zeleném pásu, minimálně 0,50m od okraje komunikace či vjezdů na pozemky. Nové kabelové vedení
pro rozvod obecního rozhlasu bude vedeno ve společných kabelových rýhách s NN kabely a kabely
veřejného osvětlení. Vývody pro napojení reproduktorů venkovního obecního rozhlasu budou
provedeny na stožárech veřejného osvětlení v roztečích max. 100m. Stávající nadzemní vedení bude
demontováno.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Podél komunikace k Nové čtvrti budou v zeleném pásu na pozemcích parc.č. 624/1, 238/12,
240, 238/25 umístěny nové ocelové kuželové sadové stožáry - 5ks, výšky 6,00m, se svítidly
LED 41W osazenými přímo na dříku stožárů, ve vzdálenosti minimálně 0,50m od okraje
komunikace či vjezdů na pozemky.
2. Podél komunikace, v ulici Nová čtvrť, na pozemku parc.č. 238/12 budou v zeleném pásu mezi
parkovacími zálivy a vjezdy umístěny nové ocelové kuželové sadové stožáry - 5 ks, výšky
6,00m, se svítidly LED 34W osazenými přímo na dříku stožárů, ve vzdálenosti minimálně
0,50m od okraje komunikace či vjezdů na pozemky.
3. Podél krátkého úseku komunikace, která odbočuje z ulice Josefa Fialy, na pozemku parc.č.
626, budou v zeleném pásu umístěny nové ocelové kuželové sadové stožáry - 2ks, výšky
5,00m, se svítidly LED 32W osazenými přímo na dříku stožárů, ve vzdálenosti minimálně
0,50m od okraje komunikace či vjezdů na pozemky.
4. Vzdálenosti mezi jednotlivými světelnými body budou v rozmezí od 26m do 52m.
5. V místě stavby jsou uložena zařízení ve vlastnictví popř. správě:
 ČEZ Distribuce, a.s., sdělení ze dne 1.8.2018, zn. 0100963995, ze dne 31.7.2018, zn.
1099702879


Moravská vodárenská, a.s., vyjádření ze dne 14.8.2018, zn. OL/B/10122/17/Mik



Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vyjádření ze dne 6.8.2018, č.j. 683731/18



GridServices, s.r.o., stanovisko ze dne 23.8.2018, zn. 5001767705
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Proto je nutné, aby žadatel v souladu s jejich stanovisky, zahrnul do projektové dokumentace
pro stavební řízení veškerá opatření, aby nedošlo k poškození jejich vedení a zařízení jak
stavebními pracemi, tak samotným provozem stavby.
6. Před výkopovými pracemi vedenými v souběhu nebo při křížení stávajících inženýrských sítí
včetně přípojek k objektům musí být vytyčena všechna stávající podzemní zařízení jejich
vlastníky a provozovateli přímo v terénu, pro uložení nových rozvodů musí být dodržena
platná ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Práce v místě souběhu
nebo při křížení musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození jejich vedení a zařízení jak
stavebními pracemi, tak samotným provozem stavby.
7. Po celou dobu realizace stavby žadatel zajistí stávající přístup a příjezd k okolním
nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno
zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany.
8. Budou splněny podmínky Drážního úřadu, uvedené v jeho závazném stanovisku ze dne
16.8.2018, č.j. DUCR-46926/18/Sj:
 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním
úřadem.
 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 dojít k omezení rozhledových poměrů řidiče na přejezdu podle
ČSN 736380.
 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 Svítidla veřejného osvětlení musí být nasměrována tak, aby nedocházelo k oslnění osob
řídících drážní vozidla.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti
a)
bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru.
b)
bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy
se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.
c)
vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem
podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat.
d)
byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného
v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva
nabyla účinnosti.
Územní rozhodnutí je konečné a žádné další rozhodnutí dle §103 stavebního zákona nenásleduje.
Stavba umisťovaná na základě tohoto územního rozhodnutí podléhá kolaudaci.
Vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí je konečné, se žadateli v souladu s ust. §92 odst.1
stavebního zákona ukládá zpracování projektové dokumentace stavby pro posouzení veřejných zájmů
při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby a při vydávání kolaudačního souhlasu.
Účastník řízení podle ust. § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") je :
žadatel :
Obec Skrbeň, IČ: 00635693, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou.
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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 :
Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou
ROSTISLAV SVAČINKA, Hlavní 98/33, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou
JAROSLAVA SVAČINKOVÁ, Hlavní 98/33, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00
Olomouc 9
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, Hodolany,
779 00 Olomouc 9

Odůvodnění
Žadatel Obec Skrbeň, IČ: 00635693, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou - dne
13.11.2018 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Skrbeň - veřejné osvětlení
Nová čtvrť, U rybníka, U hřiště - III.etapa“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Žádost byla doložena dokladem o úhradě správního poplatku, doklady o vlastnictví stavbou
dotčených nemovitostí a sousedních nemovitostí, situačním výkresem, příslušnými výkresy a textovou
částí a těmito rozhodnutími a stanovisky:
Závazná stanoviska dotčených orgánů :
 Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, oddělení
odpadového
hospodářství
a
péče
o
prostředí,
ze
dne
9.1.2019,
č.j.
SMOL/008546/2019/OZP/Jah
 Závazné stanovisko Drážního úřadu, ze dne 16.8.2018, č.j. DUCR-46926/18/Sj
Ostatní:
 Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Správa silnic
olomouckého kraje, příspěvková organizace – ze dne 24.1.2019
 Smlouva o právu provést stavbu – Správa silnic olomouckého kraje, příspěvková organizace –
ze dne 23.1.2019
 Sdělení Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, oddělení péče o krajinu a
zemědělství ze dne 14.1.2019, č.j. SMOL/015204/2019/OZP/PKZ/Pri
 Souhlas se stavbou – Rostislav Svačinka, Jaroslava Svačinková, ze dne 22.10.2018
 Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, ze dne 7.11.2018, zn.
SSOK-OL/24054/2018/TK, ze dne 20.8.2018, zn. SSOK-OL/17452/2018/TK
 Souhlas se stavbou – Správa silnic olomouckého kraje, příspěvková organizace – ze dne
7.1.2019
 Vyjádření Státního pozemkového úřadu, ze dne 22.10.2018, sp.zn. SZ SPU 444006/2018
Vyjádření vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí k existenci jejich zařízení :


ČEZ Distribuce, a.s., sdělení ze dne 1.8.2018, zn. 0100963995, ze dne 31.7.2018, zn.
1099702879



Moravská vodárenská, a.s., vyjádření ze dne 14.8.2018, zn. OL/B/10122/17/Mik



Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vyjádření ze dne 6.8.2018, č.j. 683731/18



GridServices, s.r.o., stanovisko ze dne 23.8.2018, zn. 5001767705

Stavební úřad oznámil dne 14.2.2019 zahájení územního řízení dle §87 stavebního zákona a §144
správního řádu veřejnou vyhláškou.
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Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru, upustil dle §87 odst.1 stavebního zákona, od ústního jednání a stanovil
lhůtu pro uplatnění námitek do patnácti dnů ode dne doručení oznámení.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí
byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Námitky účastníků řízení nebyly
podány.
V ustanovení §4 odst.2 stavební zákon stanoví, že stavební úřad postupuje ve vzájemné součinnosti
s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů nebo stavebního zákona.
Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je
ve správním řízení jako důkazy. Rovněž podle § 90 stavebního zákona zkoumal, zda je záměr žadatele
v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů nebo podle stavebního zákona, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů.
Stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci a má k dispozici všechna potřebná
závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí,
přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, pro které by předmětnou žádost na vydání
územního rozhodnutí zamítl. Pro stavbu veřejného osvětlení bylo možné vydat územní rozhodnutí také
z důvodu, že se jedná o významnou stavbu veřejného zájmu v obci o to více, když současně vyřeší
odstranění vzdušného vedení obecního rozhlasu, neboť spolu s rozvody VO povedou ve společných
kabelových rýhách s NN kabely i kabely obecního rozhlasu a reproduktory obecního rozhlasu budou
zavěšeny právě na stožárech veřejného osvětlení. Tím se přizpůsobuje navrhované vedení veřejného
osvětlení i obecního rozhlasu ust. § 24 odst.1) vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se píše, že rozvodná energetická vedení a
vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umísťují pod zem.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům stanoveným vyhláškou č.501/2006 Sb.,
Toto rozhodnutí je doručováno v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona a §144 správního řádu
účastníkům řízení uvedeným v §85 odst.1 a odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům jednotlivě a
účastníkům řízení uvedeným v §85 odst.2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou takto:
Z § 85 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že účastníky územního řízení jsou žadatel a obec, na
jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou
účastníky územního řízení dále 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; dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby, o
kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
Účastníci řízení dle §85 odst. 1) stavebního zákona :
Žadatel + příslušná obec :
Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona:
Vlastníci pozemků nebo staveb dotčených navrhovanou stavbou a osoby, které mají jiná věcná práva k
dotčeným pozemkům nebo stavbám:
Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou
ROSTISLAV SVAČINKA, Hlavní 98/33, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou
JAROSLAVA SVAČINKOVÁ, Hlavní 98/33, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00
Olomouc 9
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Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, Hodolany,
779 00 Olomouc 9
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
Účastníci řízení dle §85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a
staveb podle katastru nemovitostí:
Jedná se o pozemky v k.ú. Skrbeň, st.parc.č. 311, 404, 405, 445, 267, 268, 262/1, 262/2, 269, 270,
271, 272, 273, 259, 500, 261, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 260, 282, 301 a parc.č. 273/45,
254/2, 254/3, 239/1, 238/11, 685/1, 238/23, 238/26, 238/34, 239/4 a 239/7.
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 jiných okolních pozemků a staveb v
sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a
umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se
jejich věcných práv nedotkne. Možnost přímého dotčení práv pak stavební úřad odvozoval zejména od
vlastní stavební činnosti a s ní souvisejících imisí, kdy stavební práce budou probíhat v blízkosti
společných hranic pozemků. Dotčenost lze dovodit i od účelu budoucího využití, který by mohl mít
potenciální dopad na kvalitu prostředí, kdy dojde k realizaci stavby, která je spojena se zvýšením
dopravního provozu, hluku, atd. Stavební úřad dospěl k závěru, že další osoby, než shora jmenované,
nejsou účastníky tohoto územního řízení, neboť není dána potencionální možnost dotčení jejich práv.
Navrhovaný záměr vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků v sousedství nebude bránit ve
výkonu jejich vlastnického či jiného věcného práva.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů
ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Magistrátu města Olomouce,
odboru stavebního, oddělení územně správního. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého
kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu.
Rozdělovník (D = doručenka; p = příloha)
Doručí se:
Žadatel + příslušná obec :
1. D Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou + p
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona :
2. D Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou
3. D ROSTISLAV SVAČINKA, Hlavní 98/33, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou
4. D JAROSLAVA SVAČINKOVÁ, Hlavní 98/33, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou
5. D Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany,
779 00 Olomouc 9
6. D Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1,
Hodolany, 779 00 Olomouc 9
7. D MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
8. D ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
9. D GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
10. D Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha
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Ostatní účastnící řízení (účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona) :
11. D Účastníci řízení dle §85 odst.2b stavebního zákona veřejnou vyhláškou – vyvěšeno na
elektronické úřední desce Magistrátu města Olomouce
12. D Úřední deska Obecního úřadu Skrbeň (k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu
vyvěšení a sejmutí oznámení)

Dotčené orgány:
13. D Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
14. D Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
15. D Obecní úřad Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou

Ing. Miloš Hlaváček
vedoucí oddělení územně správního
Na vědomí:
16. spis 2x + 2p

Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy
(ověřená grafická příloha, která je součástí spisové dokumentace bude s doložkou právní moci zaslána
žadateli a Obecnímu úřadu Skrbeň, spolu se stejnopisem územního rozhodnutí opatřeným doložkou
nabytí právní moci)
Správní poplatek za vydání rozhodnutí o umístění stavby byl vyměřen podle sazebníku zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle položky č. 17, na 1000Kč.
Toto rozhodnutí je oznamováno v souladu s ustanovením § 92 odst. 3) stavebního zákona a §144
správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední
den této lhůty je dnem doručení. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňující dálkový
přístup na adrese www.olomouc.eu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního
orgánu, který je stavebním úřadem.
Současně prosíme tyto obecní úřady, aby stavebnímu úřadu zaslali zpět potvrzení o datech vyvěšení a
sejmutí této veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: _____________________

Sejmuto dne: _______________________

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí
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