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Č. j.:       MEST 108670/2017 
Sp. zn.:  OS  564/2016  zah                                                                             
Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5                      

 
Šternberk 07.08.2017 

 

 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: 
 
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: 
 

 
Svatoslava Zahrádková, referent odboru stavebního 
tel.: 585086402, e-mail: zahradkova@sternberk.cz 
Ing. Robert Černocký, Ph.D., vedoucí odboru stavebního  
tel.: 585086400, e-mail: cernocky@sternberk.cz 

 

 
 

INFORMACE 
O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ 

(veřejnou vyhláškou) 
 
Odbor stavební Městského úřadu ve Šternberku, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") 

i n f o r m u j e ,  
ve smyslu § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,  správní řád, v platném znění, že dne 
07.08.2017 pod č.j. MEST 106026/2017 vydal společné územní rozhodnutí 

o  u m í s t ě n í  d o č a s n é  s t a v b y  
"Větrný park Jívová (5x2MW)" na pozemcích v katastrálním území Jívová obsahující tyto 
stavební objekty: 
- větrnou elektrárnu 01 na pozemku parc.č. 1470/6 (orná půda) včetně zpevněných ploch 

na pozemcích parc.č. 1470/6 (orná půda), 1470/1 (orná půda) a vsakovacího zařízení na 
pozemcích parc.č. 1470/6 (orná půda), 1470/1 (orná půda), 

- větrnou elektrárnu 02 na pozemku parc.č. 1470/11 (orná půda) včetně zpevněných ploch 
na pozemcích parc.č. 1470/11 (orná půda), 1470/2 (orná půda) a vsakovacího zařízení na 
pozemku parc.č. 1470/11 (orná půda), 

- větrnou elektrárnu 03 na pozemku parc.č. 1910/11 (orná půda) včetně zpevněných ploch 
na pozemcích parc.č. 1910/11 (orná půda), 1910/6 (orná půda) a vsakovacího zařízení na 
pozemku parc.č. 1910/11 (orná půda),  

- větrnou elektrárnu 04 na pozemku parc.č. 1390/61 (orná půda) včetně zpevněných ploch 
na pozemcích parc.č. 1390/61 (orná půda), 1390/17 (orná půda) a vsakovacího zařízení na 
pozemku parc.č. 1390/61 (orná půda), 

- větrnou elektrárnu 05 na pozemku parc.č. 1320/1 (orná půda) včetně zpevněných ploch 
na pozemcích parc.č. 1320/1 (orná půda), 1320/14 (orná půda) a vsakovacího zařízení na 
pozemku parc.č. 1320/1 (orná půda), 

- příjezdové komunikace k větrným elektrárnám (veřejně přístupné účelové 
komunikace) na pozemcích parc.č. 1470/1 (orná půda), 1470/7 (orná půda), 1470/8 (orná 
půda), 1470/2 (orná půda), 1470/11 (orná půda), 1470/13 (orná půda), 1470/25 (orná půda), 
1501/1 (trvalý travní porost), 1501/3 (trvalý travní porost), 1501/4 (trvalý travní porost), 
1908/14 (trvalý travní porost), 1908/20 (orná půda), 1908/19 (orná půda), 1908/18 (orná 
půda), 1910/11 (orná půda), 1910/6 (orná půda), 1910/13 (orná půda), 1910/9 (orná půda), 
2364/1 (ostatní plocha), 1742/1 (trvalý travní porost), 1742/3 (trvalý travní porost), 2420 
(ostatní plocha), 1390/61 (orná půda), 1390/17 (orná půda), 1390/59 (orná půda), 2423/1 
(ostatní plocha), 1320/1 (orná půda), 1320/14 (orná půda), 2303/1 (ostatní plocha),  
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- zemní kabelové vedení VN 35 kV pro propojení jednotlivých větrných elektráren včetně 

optického kabelu v chráničce se zemnícím lankem vše na pozemcích parc.č.  1470/6 
(orná půda), 1470/1 (orná půda), 1470/7 (orná půda), 1470/8 (orná půda), 1470/2 (orná 
půda), 1470/11 (orná půda), 1470/13 (orná půda), 1470/25 (orná půda), 1501/1, 1501/3, 
1908/14 (trvalý travní porost), 1908/20 (orná půda), 1908/19 (orná půda), 1908/21 (orná 
půda), 1908/22 (orná půda), 1908/8 (orná půda), 1908/7 (orná půda), 1910/11 (orná půda), 
1910/13 (orná půda), 2369 (ostatní plocha), 1420/7 (orná půda), 1420/8 (orná půda), 1420/6 
(orná půda), 2355/5 (ostatní plocha), 2423/1 (ostatní plocha), 1390/11 (lesní pozemek), 
1390/10 (orná půda), 1390/38 (orná půda), 1390/12 (orná půda), 1390/13 (orná půda), 
1390/59 (orná půda), 1390/17 (orná půda), 1390/61 (orná půda), 1380/2 (trvalý travní 
porost), 1380/4 (trvalý travní porost), 2012/24 (orná půda), 2012/11 (orná půda), 2012/22 
(orná půda), 2012/13 (orná půda), 2012/1 (orná půda), 2444/1 (vodní plocha), 2352/1 
(ostatní plocha), 1320/1 (orná půda), 1320/4 (trvalý travní porost), 1320/2 (ostatní plocha), 
1320/7 (ostatní plocha), 1320/8 (orná půda), vše v katastrálním území Jívová, na dobu 28 
let (z toho 25 let životnost elektrárny a 3 roky biologická rekultivace) od nabytí účinnosti 
kolaudačního souhlasu a 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  n a  d o č a s n o u  s t a v b u  
"Větrný park Jívová (5x2MW)" na pozemcích v katastrálním území Jívová obsahující tyto 
stavební objekty: 
- větrnou elektrárnu 01 na pozemku parc.č. 1470/6 včetně zpevněných ploch na 

pozemcích parc.č. 1470/6, 1470/1, 
- větrnou elektrárnu 02 na pozemku parc.č. 1470/11 včetně zpevněných ploch na 

pozemcích parc.č. 1470/11, 1470/2, 
- větrnou elektrárnu 03 na pozemku parc.č. 1910/11 včetně zpevněných ploch na 

pozemcích parc.č. 1910/11, 1910/6,  
- větrnou elektrárnu 04 na pozemku parc.č. 1390/61 včetně zpevněných ploch na 

pozemcích parc.č. 1390/61, 1390/17, 
- větrnou elektrárnu 05 na pozemku parc.č. 1320/1 včetně zpevněných ploch na 

pozemcích parc.č. 1320/1, 1320/14, 
vše v katastrálním území Jívová, na dobu 28 let (z toho 25 let životnost elektrárny a 3 roky 
biologická rekultivace) od nabytí účinnosti kolaudačního souhlasu na žádost, kterou dne 
22.04.2017 podala právnická osoba 

SYNERGION Jívová s.r.o., IČO 29292417, Příkop 843/4, 602 00 Brno – Zábrdovice. 
 
Vzhledem k rozsahu dokumentu (137 stran formátu A4), není možné rozhodnutí z kapacitních 
důvodů zveřejnit na úředních deskách, proto se oznamuje tato informace o tom, kde je možné 
do úplného rozhodnutí nahlédnout. 
Rozhodnutí je k nahlédnutí po dobu vyvěšení této informace na úředních deskách: 
- v kanceláři odboru stavebního Městského úřadu Šternberk, úřední dny (dny pro veřejnost): 

pondělí a středa - od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek - po 
předchozí domluvě od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00 hodin, pátek - po předchozí 
domluvě od 08:00 do 11:30 hodin, budova Horní náměstí č.p. 57/9, 

- v kanceláři Obecního úřadu Jívová, Jívová 69, 783 16 Dolany u Olomouce, úřední dny (dny 
pro veřejnost): pondělí - od 07:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin, úterý, středa a čtvrtek 
- od 07:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30 hodin, pátek – od 07:00 do 12:00 hodin. 

V elektronické podobě je rozhodnutí (jako elektronická příloha této informace) dostupné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup zde: 
- http://www.sternberk.eu/uredni-deska2.html 
- http://www.obecjivova.cz/uredni-deska/2/p1=3619. 
 
 
  
Ing. Robert Černocký, Ph.D., v. r.  otisk razítka 
vedoucí odboru stavebního 
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Tato informace musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského 
úřadu Šternberk, Obecního úřadu Jívová a způsobem umožňující dálkový přístup (§25 
odst. 2 správního řádu). Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu 
Šternberk se tato informace považuje za doručená účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 a § 
109 stavebního zákona, stejně jako samotné rozhodnutí ze dne 07.08.2017 pod č.j. MEST 
106026/2017. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí informace. 
 
 
 
 
Příloha elektronické formy dokumentu: 
- Rozhodnutí č.j. MEST 106026/2017 ze dne 07.08.2017 
 
 
 
Obdrží: 
(úřední desky) 
1. Obecní úřad Jívová, Jívová č.p. 69, 783 16  Dolany u Olomouce 
2. Městský úřad Šternberk, odbor vnitřních věcí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01  Šternberk 1 
 
ostatní 
3. Spis 
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