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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.06.2017 podala
Obec Ruda nad Moravou, Bronisalv Drozd, IČO 00303313, 9. května 40, 789 63 Ruda nad
Moravou,
kterou zastupuje Miroslav Kouřil, nar. 14.12.1970, Sportovní 2590/12, 787 01 Šumperk
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby

„Komunikace a inženýrské sítě“
(dále jen "stavba") na pozemcích: parc. č. 425/2, parc. č. 425/172, parc. č. 425/173, parc. č.
425/175, parc. č. 425/176, parc. č. 425/177, parc. č. 425/178, parc. č. 425/179, parc. č.
425/180, parc. č. 425/181, parc. č. 425/182, parc. č. 425/183, parc. č. 425/184, parc. č.
425/185, parc. č. 425/186, parc. č. 425/187, parc. č. 753/1, parc. č. 754/1 v katastrálním
území Ruda nad Moravou.
Druh a účel umisťované stavby:
Komunikace a inženýrské sítě vč. přípojek pro plánovanou zástavbu rodinných domů.
Umístění stavby na pozemcích:
- Stavba bude umístěna na pozemcích: parc. č. 425/2, parc. č. 425/172, parc. č. 425/173,
parc. č. 425/175, parc. č. 425/176, parc. č. 425/177, parc. č. 425/178, parc. č. 425/179,
parc. č. 425/180, parc. č. 425/181, parc. č. 425/182, parc. č. 425/183, parc. č. 425/184,
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parc. č. 425/185, parc. č. 425/186, parc. č. 425/187, parc. č. 753/1, parc. č. 754/1 v
katastrálním území Ruda nad Moravou v souladu se zákresem v situačním výkrese
„Koordinační situace“, výkres č. C.3 v měř. 1:500, který bude po nabytí právní moci
rozhodnutí opatřen ověřovací doložkou stavebního úřadu a zaslán navrhovateli. Protože se
stavba umisťuje na pozemcích jednoho katastrálního území, budou dále uváděna čísla
pozemků bez uvedení katastrálního území.
Určení prostorového řešení stavby:
Stavba obsahuje tyto stavební objekty:
- SO 01 – komunikace - větev „A“ + „B“ jednopruhová obousměrná komunikace v šířce 3,5 m
v délce 121 a 243,41 m. Nová místní komunikace na pozemku pac.č. 425/2 je napojena na
stávající místní komunikaci (č.6c) na pozemku parc.č. 754/1 formou zřízení dopravního
připojení. Šířka vozovky 3,5 m a 5,50 m s asfaltovým povrchem. Plocha obslužné
komunikace 2090 m2 zastavěné plochy z toho větev „A“ je 575 m2 a větev „B“ je 1515 m2 .
Součástí komunikace je nové parkoviště pro osobní vozy. Parkovací stání ze zámkové dlažby
s 12-ti parkovacími místy vč.1 stání po imobilní. Velikost parkoviště je 6,0 x 31,25 m tj. 75
m2 zastavěné plochy. Plocha pro umístění kontejnerů na separovaný odpad velikosti 2,5 x
5,0 m je umístěna na komunikaci, navazuje na větev „B“ (0,125km) a je velikosti 13 m2
zastavěné plochy.
SO 02 – vodovod a přípojky – potrubí PVC DN 110 v délce 379 m, 11 x přípojka DN 32
celkem 60 m. Napojení vodovodu na stávající vodovodní řad, který je z LTH D60 je na
pozemku parc.č. 754/1. Další propojení je s vodovodním řade PE 100 RC SDR 11 D90 na
pozemku parc.č. 753/1. Na trase jsou umístěny podzemní hydranty s dvojitým uzávěrem.
SO 03 – plynovod a přípojky – STL DN 50 v délce 225 m, 11 x přípojka NTL DN 32 v délce
celkem 44,50 m. Plynovod bude napojen na stávající plynovod STL-PE 110 na pozemku
754/1. Přípojky jsou napojeny na plynovod a ukončeny ve skříni HUP na hranici jednotlivých
pozemku.
SO 04 – splašková kanalizace a přípojky – potrubí PVC DN 250 v délce 250 m, 11 x přípojka
DN 160 v délce celkem 65,0 m. Domovní přípojky splaškové kanalizace jsou ukončeny
revizní šachtou DN na pozemcích jednotlivých budoucích RD.
SO 05 – dešťová kanalizace – odvod dešťových vod z nové kanalizace je drenážní potrubí DN
150 do vsakovací rýhy 0,5 x 0,8 m v délce 258,34 m a 7ks uliční vpusti vč. vsakovací galerie
rozměrů 12,0 x 3,0 x0,80 m na parc.č. 425/187.
SO 06 - veřejné osvětlení – zemní kabel AYKY-J 4x16 a CYKY-J 4x10 na nových 13 sloupech.
Na stávajícím sloupu NN a VO (EO) na pozemku parc.č 754/1 je osazena nová pojistková
skříň SP182/NSP1P označena PS-VO. Skříň bude připojena svodem AYKY-J4x16.
z pojistkové skříně PS-VO bude veden nový kabel VO typu CYKY-J 4x10, který bude
zasmyčkován na nových sloupech VO číslo 1-13. nový rozvod je proveden zemním kabelem
CYKY-J 4x10, který je uložen v ochranných platových trubkách Koruflex. Délka kabelové trasy
je 378 m. Sloupy jsou ocelové, žárově zinkované, bezpatkové. Sloupy jsou opatřené
svorkovnicí. Svítidla VO jsou osazena ve výšce 6 m. Ve volném terénu jsou kabely uloženy
v hloubce 0,80 m, pod zpevněnou plochou v hloubce 1,20 m.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Pozemky dotčené stavbou.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb dle výkresu : „Koordinační situace“, výkres č. C.3 v měř.
1:500 a dokumentace, kterou vypracoval Miroslav kouřil, projekční činnost ve výstavbě,
Sportovní 2590/12, 787 01 Šumperk, autorizovali: Miroslav Kouřil, Ing. Vladimír Zouhar, Ing.
Marta Halámková
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2.

Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou pro dopravní stavby
(komunikace) a pro vodohospodářské stavby (vodovod a splašková kanalizace).
3. Před vydáním stavebního povolení musí stavebník doložit souhlas s vynětím ze
zemědělského půdního fondu dle ust.zák.č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu v platném znění.
4. Užívání navržené stoky veřejné splaškové kanalizace, které je podmíněno kolaudačním
souhlasem, bude možné až po realizaci a vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě ČOV a
kanalizace ruda nad Moravou, která dosud nebyla ani zahájena. Teprve existence a uvedení
do provozu této rozsáhlé stavby, na níž se navrhovaná stoka bude napojovat, podmiňuje
přípustnost jejího užívání.
5. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít k ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních vod a
povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
6. Během výstavy nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými
vodám ve smyslu §329 vodního zákona, především ropnými látkami.
7. Žádost o povolení stavby vodního díla a povolení k nakládání s vodami bude obsahovat
náležitost dle vyhl.č. 432/2001 Sb., v platném znění.
8. Před vydáním vodoprávního rozhodnutí budou vyřešeny a určeny majetkové vztahy a způsob
provozování vodovodu, kromě vodovodních přípojek dle požadavku provozovatele vodovodu.
9. Splašková kanalizace bude v celém rozsahu vodotěsná.
10. Napojení nových úseků veřejné splaškové kanalizace a veřejného vodovodu na stávající řady
bude projednáno a odsouhlaseno jejich provozovatelem.
11. Nebudou narušeny stávající podzemní vedení ani inženýrské sítě.
12. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Jiné
zemědělské pozemky než pozemky parc.č.623/2 a 623/9 v K.ú. Ruda nad Moravou,
nebudou v rámci předmětné stavby dotčeny.
13. Při hloubení rýhy a jam je nezbytné na zemědělské půdě uložit ornici odděleně od
ostatních vrstev půdy, aby po zahrnutí výkopu a jeho zhutnění mohlo být provedeno
zpětné zahumusování celé dotčené plochy. Přebytek podorniční vrstvy půdy musí být
odvezen a rozprostřen zásadně na nezemědělské půdě.
14. Při stavbě nesmí dojít k narušení stávajících inženýrských sít ía k ohrožení ani zhoršení
jakosti podzemních a povrchových vod.
15. Další stupeň projektové dokumentace na dopravní část stavby musí být zpracovaná
autorizovaným projektantem v oboru dopravní stavby v rozsahu dle vyhl.č. 146/2008
SB., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, bude předložen
k odsouhlasení před vydáním stavebního povolení (odbor dopravy MěÚ Šumperk)
16. Musí být splněny podmínky správců a majitelů jednotlivých dotčených sítí. Před
zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení všech nadzemních a podzemních sítí
technické infrastruktury a zajistí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při stavbě
budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění stavebních
konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných
technických normách.
17. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi podle zákona č.
309/2006 Sb. v platném znění.
18. Před vydáním stavebního povolení pro stavbu komunikace musí být provedena úprava
zařízení distribuční soustavy (ČEZ Distribuce a.s.), a to povolení či vybudování nové
trafostanice DTS, která bude napojena na vedení VN 22kV. Dále bude vybudováno nové
kabelové vedení NN 0,4 kV typu AYKY pro připojení nových odběrných míst do nových
kabelových pilířů umístěných na hranici pozemků.
19. Pro vybudování rozvodů NN je nutná koordinace všech inženýrských sítí.
20. Veřejné osvětlení - stavba dle §103 odst.1, písm.e) bod 8, která nevyžaduje stavební
povolení ani ohlášení ale podléhá dle §122 vydání kolaudačního souhlasu. K vydání
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kolaudačního souhlasu stavebník doloží geometrický plán, závazná stanoviska dotčených
orgánů k užívání stavby, revize aj. dle přílohy k formuláři kolaudačního souhlasu.
21. Součástí projektové dokumentace bude návrh účinných opatření ke snížené prašnosti na
staveništi.
22. Pro zpracování projektové dokumentace si investor zajistí vytýčení podzemních vedení a
dodrží podmínky správců - vlastníků technické infrastruktury vč. jejich ochranných pásem.
Dále zajistí stavebně – geologický průzkum a to v rozsahu odpovídajícímu charakteru stavby.
23. Projektová dokumentace musí respektovat stávající vodní díla, tak aby při realizaci nedošlo k
jejich poškození či narušení.
24. S veškerými odpady vzniklými při stavbě a během provozu objektu bude nakládáno dle
platných právních předpisů v oblasti vodního a odpadového hospodářství. Budou
dodržovány povinnosti původce odpadů stanovené v zákoně o odpadech. Bude vedena
přesná evidence odpadů vznikajících při stavbě. Všechny odpady musí být uloženy,
zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí. S odpady
lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou

Odůvodnění:
Dne 30.06.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože poklady
k žádosti nebyl kompletní k posouzení stavebního záměru, byl žadatel dne 26.7.2017 pod č.j.
MSUP 73479/2017 vyzván k jejich doplnění a řízení bylo přerušeno. Žadatel svoje podání doplnil
dne 10.8.2017 pod č.j. MUSP 78628/2017
Stavební úřad dne 28.08.2017 pod č.j. MUSP 83982/2017 oznámil zahájení územního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že se jednalo o řízení
s větším počtem účastníků, bylo oznámení o zahájení územního řízení vyvěšeno v souladu
s ust.§87 odst.1 stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění na úřední desce žadatele a
úřední desce města Šumperka. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona
upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad poté, co shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí, sdělil tuto skutečnost
účastníkům řízení a v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu stanovil lhůtu, ve které se mohli
seznámit s podklady rozhodnutí a k podkladům rozhodnutí se vyjádřit. Ve stanovené lhůtě, která
byla stanovena ve sdělení, a to do 20.10.2017 (včetně) se žádný z účastníků řízení k podkladům
rozhodnutí nevyjádřil.
Dle platného územního p lánu obce Ruda nad Desnou se na pozemku parc.č. 425/2 nachází
funkční plocha pod názvem: „Plochy občanského vybavení – komerční malé a střední - OM“ Na
pozemku parc.č. 753/1 se nachází „Plochy veřejné prostranství -PV“, změna plochy Z38. Na
pozemcích parc.č. 425/172, 425/173, 425/187, 425/175. 425/176, 425/177, 425/178,
425/179, 425/180, 425/181, 425/182, 425/183, 425/184, 425/185, 425/186 se nachází
funkční plocha pod názvem: „Plochy bydlení v rodinných domech – příměstské – BI“, plochy změn
Z05 a podmínkou respektovat zpracovanou studii. Plochy BI jsou plochy určené pro bydlení
v rodinných domech, určené pro související dopravní a technickou infrastrukturou, pozemky
veřejných prostranství a zeleně. Tímto projektem je jejich využití prokázáno zcela v souladu
s platným územní plánem obce. Stavba řeší novou komunikaci a napojení vodovodu a splaškové
kanalizace pro budoucí zástavbu rodinných domů v dané lokalitě.
Stavba je navržena v souladu s platným územní plánem, nebude produkovat žádné škodlivé
inhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach nebo nadměrný zápach. Stavba
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V provedeném územním řízení stavební úřad posuzoval, zda je záměr žadatele v souladu s
vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů.
Předložené podklady, stanoviska a vyjádření:
- dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, kterou vypracoval Miroslav kouřil, projekční
činnost ve výstavbě, Sportovní 2590/12, 787 01 Šumperk, autorizovali: Miroslav Kouřil,
- Ing. Vladimír Zouhar, Ing. Marta Halámková
- hydrogeologický posudek (vsakování srážkových vod) , který vypracoval RNDr. Ivo Kubiš dne
12.9.2016 pod č.ú,. Z 216213
- výpisy z KN ze dne 28.8.2017
- výpisy údajů z KN ze dne 15.5.2017
- ČETIN a. s. ze dne 12.4.2017 č.j. 582722/16
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.5.2017 zn. 4121294236, ze dne 27.6.2017 zn.
4121294236, dále ze dne 27.6.2017 zn. 1093455915
- ŠPVS Šumperk ze dne 26.7.2017 zn. 124/06/2017
- GridServices, s.r.o. ze dne 18.7.2017 zn. 5001537139
- KHS OK, ÚP Šumperk ze dne 21.7.2017 č.j. KHSOC/17468/2017/SU/HOK
- HZS OK, ÚO Šumperk ze dne 11.7.2017 č.j. HSOL-4232-2/2017
- MěÚ DOP Šumperk ze dne 9.8.2017 č.j. MUSP 74710/2017
- MěÚ ŽPR Šumperk ze dne 29.6.2017 č.j. MUSP 62607/2017
- Policie ČR -DI Šumperk ze dne 28.6.2017 č.j. KRPM-82724-1/ČJ-2017-140906
- povolení zřízení sjezdu z komunikace od Obecního úřadu Ruda nad Moravou ze dne
30.6.2017 č.j. 1198/2017 ze dne
- smlouva o připojení k distribuční soustavě č.4120830091
- plná moc ze dne 25.8.2016

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 44/1, 44/2, 207, 213, 214, 215, 216, 249, parc. č. 422/45, 422/75, 422/76,
422/78, 422/79, 422/80, 422/81, 422/82, 422/83, 425/12, 425/39, 425/40,
425/91, 425/92, 425/102, 425/103, 425/104, 425/105, 425/106, 425/107,
425/108, 425/113, 425/114, 425/174, 425/205, 537/1, 538, 725/101, 754/2 v
katastrálním území Ruda nad Moravou
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost připomínky nevznesla.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Upozornění :
•

•

•
•

•

•

•

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána
žádost o stavební povolení.
Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení
navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se
rozhodnutí vztahuje.
Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení podle stavebního zákona. Plnění podmínek
tohoto rozhodnutí bude ověřeno při stavebním řízení.
Protože se jedná o stavbu vodního díla (vodovod a splašková kanalizace) a dopravní stavbu
(komunikace a dešťová kanalizace), je třeba žádost o vydání stavební povolení podat u
příslušného speciálního stavebního úřadu – odbor dopravy a vodoprávní úřad MěÚ Šumperk .
Povolení pro stavby mohou vydat podle § 15 odst. 2 stavebního zákona jen se souhlasem
obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení
jeho podmínek. O tento souhlas je třeba si požádat u zdejšího stavebního úřadu.
Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení musí být vyřešeny všechny majetkoprávní
záležitosti, týkající se stavebních pozemků. O stavební povolení může být požádáno až po
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Před zahájením kolaudačního řízení pro stavbu veřejného osvětlení musí žadatel předložit
kladné stanovisko Policie ČR-dopravní inspektorát Šumpek - splnění požadavku osvětlení
dotčených ploch pozemních komunikací, dle příslušných ČSN CEN TR/13201-1,2,3,4 a TKP
kapitola 15 osvětlení pozemních komunikací.
Pokud v souvislosti s danou akcí dojde k provádění zemních prací, upozorňujeme, že se
pozemek nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 1 a 2 uvedeného zákona, má-li
se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby
přípravy stavby povinni oznámit tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.,
Čechyňská 363/19, 602 00 Brno a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace o organizacích oprávněných
provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, případně
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, odbor archeologie, Horní
nám. 25, Olomouc. Termín zahájení zemních prací musí být této organizaci písemně ohlášen
s dostatečným předstihem.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat účastník, jemuž se rozhodnutí oznamuje, do 15 dnů ode
dne oznámení tohoto rozhodnutí každému jednotlivému účastníkovi řízení. O odvolání rozhoduje
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu a
památkové péče. Odvolání se podává u odboru výstavby Městského úřadu Šumperk.
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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k
povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
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Oznámení tohoto rozhodnutí je doručováno v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona
účastníkům řízení uvedených v § 85 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě:
1. účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona doručováno jednotlivě (do
vlastních rukou - dodejka, datová schránka)
a) žadateli – jako účastníku řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona doručováno
jednotlivě
Obec Ruda nad Moravou , která je zastoupená Miroslavem Kouřilem
b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - jako účastníku dle § 85
odst. 1 písm. b) stavebního zákona doručováno jednotlivě
Obec Ruda nad Moravou
2. dotčeným orgánům doručováno jednotlivě (do vlastních rukou - dodejka, datová schránka)
HZS OK Olomouc, pro ÚO Šumperk, KHS OK Olomouc, pro ÚP Šumperk, MěÚ DOP
Šumperk, MěÚ ŽPR Šumperk, Policie ČR, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát
Šumperk
Oznámení tohoto rozhodnutí je doručováno v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona
účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům
jednotlivě. Účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 1, písm. b) odst. 2 stavebního zákona
postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu – veřejnou vyhláškou.

Ludmila Veselá
referent oddělení územního rozhodování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění položky
17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, položky 17
odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 24000 Kč byl zaplacen dne 05.12.2017.
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Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
Miroslav Kouřil, IDDS: 9jyvibi
ostatní hlavní účastníci (dodejky)
Městský úřad Šumperk, + úřední deska na 15 dní, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1
Obecní úřad Ruda nad Moravou, + úřední deska na 15 dní, IDDS: iq3bbni
dotčené správní orgány
HZS OK Olomouc, pro ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d
KHS OK Olomouc, pro ÚP Šumperk, IDDS: 7zyai4b
MěÚ DOP Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1
MěÚ ŽPR Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1
Policie ČR, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
archiv
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