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Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov 
Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor Stavební úřad, pracoviště: náměstí Svobody 432/5 

 
Adresát:  Váš dopis zn.        
dle rozdělovníku Ze dne:       
 Č.J.: MURY 13598/2017 
 Spisová značka: STU 1148/2016 SVI   
  
 Vyřizuje: Bc. Štěpán Švikruha  
 Telefon: 554 254 307  
 E-mail: svikruha@rymarov.cz 
 
 Datum: 13.06.2017 

 

 
Doporučeně na doručenku do vlastních rukou: 
Žadatel: 
KOVOŠROT - MORAVIA CZ a.s., zast. Jiřím Ondrákem - členem představenstva, (IČO 27416771), 
Dobročovice 22, 250 82  Dobročovice, 
zast. Petrem Šanovcem, nar. 07.07.1966, Strálecká 489/1, 795 01  Rýmařov 

 

 

ROZHODNUTÍ č. 06/17 

veřejnou vyhláškou 

 

 

Dne 14.01.2016 podal žadatel, společnost KOVOŠROT - MORAVIA CZ a.s., (IČO 27416771), se sídlem 
Dobročovice 22, oznámení změny v užívání stavby na pozemku st. parc. č. 87 v k. ú. Malá Štáhle, obec 
Malá Štáhle, z původního způsobu užívání hala pro skladování na nový způsob v užívání výroba 
hliníkového granulátu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení změny v užívání stavby, 
které je navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) ve spojení s § 9b a následujících zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“). 

Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad, 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“), v souladu s ustanovením § 126 odst. 2 a podle § 127 odst. 4 
stavebního zákona a § 18l a § 18m vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška“), a § 68 a § 69 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“) 

 

povoluje 

 

změnu v účelu užívání stavby na pozemku st. parc. č. 87 v k. ú. Malá Štáhle, obec Malá Štáhle, 
z původního způsobu užívání hala pro skladování na nový způsob v užívání výroba hliníkového 
granulátu. 
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Změna v užívání stavby zahrnuje: změna v užívání stavby na pozemku st. parc. č. 87 v k. ú. Malá 
Štáhle – hala pro skladování na nový způsob v užívání stavby – hala pro výrobu hliníkového granulátu, 
obsahující zařízení „Technologie výroby hliníkového granulátu KOVOŠROT  - MORAVIA CZ a.s.“ – 
stacionární zdroj označený kódem 4.12. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). 

  

Nový účel užívání stavby je vyznačen v ověřené projektové dokumentaci stavby, která bude žadateli 
předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

Pro nový způsob užívání stavby se stanoví tyto podmínky:  

1. Stavba bude užívána v souladu s tímto rozhodnutím a ověřenou projektovou dokumentací, ke 
schválenému účelu. 

2. Stavebník je povinen udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí 
požárních závad, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení a aby se co nejvíce prodloužila její 
uživatelnost. 

3. Stavebník je povinen archivovat veškerou dokumentaci stavby po dobu jejího užívání. 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“): 
KOVOŠROT - MORAVIA CZ a.s., IČO 27416771, Dobročovice 22, 250 82  Dobročovice 
 
 

Odůvodnění 

Dne 14.01.2016 podal žadatel, společnost KOVOŠROT - MORAVIA CZ a.s., IČO 27416771, se sídlem 
Dobročovice 22, oznámení změny v užívání stavby na pozemku st. parc. č. 87 v k. ú. Malá Štáhle, obec 
Malá Štáhle, z původního způsobu v užívání stavby - hala pro skladování na nový způsob v užívání 
stavby - výroba hliníkového granulátu. 

Stavební úřad na základě přeložených podkladů dospěl k závěru, že podle § 126 odst. 4 stavebního 
zákona je změna  v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje stavební 
povolení – dle závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 
01.09.2015, pod č. j.: MSK 9542/2015, kde je podmínkou pro fázi přípravy v hale na pozemku 
st. parc. č. 87 v k. ú. Malá Štáhle, obec Malá Štáhle, dozdít mezeru mezi horním okrajem stávající 
obvodové stěny a střechou objektu vhodnou izolační hmotou s ohledem na požadavek omezení 
pronikání hluku vně haly. Stavební úřad proto sdělením ze dne 29.01.2016, pod č. j.: MURY 
2148/2016, vyzval žadatele k podání žádosti o stavební povolení na předepsaném formuláři dle § 18b 
a přílohy č. 9 vyhlášky, včetně předpsaných příloh v části B.  

Na základě doplnění žádosti ze dne 09.03.2016 bylo z předložené dokumentace zjištěno, že 
podmínka pro fázi přípravy v hale na pozemku st. parc. č. 87 v k. ú. Malá Štáhle, obec Malá Štáhle, 
spočívající v dozdění mezery mezi horním okrajem stávající obvodové stěny a střechou je stavební 
úpravou, která nepodléhá dle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona vydání stavebního povolení 
ani ohlášení. 

Stavební úřad na základě předložených podkladů a výše uvedeného zjištění dospěl k závěru, že 
předmětné oznámení není úplné a nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu a proto rozhodl 
usnesením, dle § 127 odst. 4) stavebního zákona, ze dne 23.03.2016, pod č. j.: MURY 2094/2016, 
o projednání změny v užívání stavby ve správním řízení. 
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Podle ustanovení § 127 odst. 4) stavebního zákona se podané oznámení považuje za žádost 
o povolení změny v užívání stavby a řízení je zahájeno dnem podání oznámení. Dnem 14.01.2016 
bylo zahájeno řízení o povolení změny v užívání stavby. 

Vzhledem k tomu, že předložená žádost neposkytovala spolu s přílohami dostatečný podklad pro 
posouzení navrhované změny v užívání stavby, stavební úřad vyzval žadatele opatřením ze dne 
30.03.2016, pod č.j.: MURY 2097/2016, podle § 127 stavebního zákona a § 18l vyhlášky, k doplnění 
podkladů a současně usnesením č. 14/16, ze dne 30.03.2016, zahájené řízení o povolení změny 
v užívání stavby přerušil. Stavební úřad požadoval doložení rozhodnutí a závazných stanovisek 
dotčených orgánů – rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území podle § 81 stavebního zákona; 
závazné stanovisko dle § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství; vyjádření Obecního úřadu Malá 
Štáhle dle § 11 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; závazné stanovisko k zásahu do 
Evropsky významné lokality Moravice a významných krajinných prvků orgánu ochrany přírody 
a krajiny Moravskoslezského kraje, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství.  

Dne 16.08.2016 stavební úřad obdržel rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství, ze dne 14.07.2016, pod č. j.: MSK 158638/2015, o povolení 
provozu stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
(Technologie výroby hliníkového granulátu KOVOŠROT – MORAVIA CZ a.s. – Stacionární zdroj 
označený kódem 4.12. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší). Povolení provozu bylo omezeno na 
dobu do 28.02.2017. 

Na základě skutečnosti, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství, vydal rozhodnutí o povolení provozu výše uvedeného zařízení, bylo doložení podkladů 
z výzvy ze dne 30.03.2016, pod č.j.: MURY 2097/2016, tzn. rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby 
na území podle § 81 stavebního zákona; závazné stanovisko dle § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství; vyjádření dle § 11 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, Obecního úřadu 
Malá Štáhle; závazné stanovisko k zásahu do Evropsky významné lokality Moravice a významných 
krajinných prvků orgánu ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje, Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, bezpředmětné. 

Dne 08.03.2017 stavební úřad obdržel rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství, ze dne 28.02.2017, pod č. j.: MSK 18086/2017, o trvalém povolení 
provozu stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
(Technologie výroby hliníkového granulátu KOVOŠROT – MORAVIA CZ a.s. – Stacionární zdroj 
označený kódem 4.12. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší). Tímto dnem byly doloženy všechny 
podklady a doklady. 

Žádost byla doložena těmito podklady a doklady: 

 Dokumentací ke změně účelu užívání, zpracovanou autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby 
– Ing. Vladimírem Štefkem, ČKAIT – 1102402; 

 Plnou mocí pro Petra Šanovce, ze dne 23.07.2010; 

 Dokladem o vlastnictví k předmětné nemovitosti (výpis z KN ze dne 27.01.2016; souhlasem 
vlastníka pozemku a stavby se změnou v užívání stavby – Nádražní, z. s., Rýmařov, ze dne 
14.01.2016); 

 Závazným stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, ze dne 01.09.2015, pod 
č. j.: MSK 9542/2015; 
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 Závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
územní pracoviště Bruntál, ke změně v užívání stavby, ze dne 02.03.2016, pod č. j.: KHSMS 
8584/2016/BR/HP; 

 Závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor 
Bruntál, ke změně v užívání stavby, ze dne 05.02.2016, pod č. j.: HSOS-1248-2/2016; 

 Koordinovaným závazným stanoviskem Měsstského úřadu Rýmařov, odboru životního prostředí, ze 
dne 10.02.2016, pod č. j.: MURY 3327/2016; 

 Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
k povolení provozu stacionárního zdroje s dobou platnosti do 28.02.2017, ze dne 14.07.2017, pod 
č. j.: MSK 158638/2015; 

 Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
k povolení provozu stacionárního zdroje bez omezení doby platnosti, ze dne 28.02.2017, pod 
č. j.: MSK 18086/2017; 

 Závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
územní pracoviště Bruntál, s užíváním změny v užívání stavby, ze dne 27.04.2017, pod č. j.: KHSMS 
20884/2017/BR/HP; 

 Sdělením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
k ověření změn záměru, ze dne 03.04.2017, pod č. j.: MSK 157641/2015; 

 Kolaudačním souhlasem Městského úřadu Rýmařov, odboru stavební úřad, k povolení užívání 
12 ks válcových nadzemních plynových nádrží, ze dne 31.05.2017, pod č. j.: MURY 13189/2017; 

 Výřezem z územního plánu Malá Štáhle; 

 Dokladem o zaplacení správního poplatku ze dne 01.06.2017; 

 

Výše uvedené správní řízení je dle ustanovení § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých dalších zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějsích předpisů (dále jen „zákon o EIA“), navazujícím řízení. 

Stavební úřad opatřením ze dne 22.03.2017, pod č.j.: MURY 7200/2017 oznámil v souladu § 9b 
zákona o EIA a ustanovením § 25 a § 47 odst. 1 správního řádu, účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům zahájení navazujícího správního řízení o povolení změny v účelu užívání části stavby podle 
§ 127 odst. 4 stavebního zákona a současně podle § 49 odst. 1 správního řádu nařídil veřejné ústní 
jednání na den 10.05.2017. Zahájení navazujícího správního řízení o povolení změny v účelu užívání 
stavby bylo rovněž oznámeno dne 22.03.2017 po dobu 30 dnů jeho vyvěšením na úřední desce 
Městského úřadu Rýmařov, obce Malá Štáhle a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Stavební úřad zároveň opatřením ze dne 22.03.2017, pod č. j.: MURY 7200/2017 poučil o možnosti 
stát se účastníkem řízení dotčenou obec a právnické osoby soukromého práva, a dále poučil 
o možnostech podání námitek účastníků řízení a připomínek veřejnosti.  

V termínu do 30-ti dnů ode dne zveřejnění oznámení o zahájení navazujícího řízení o povolení změny 
v účelu úžívání stavby, se dotčená obec, ani žádná právnická osoba soukromého práva nepřihlásila 
k účastenství na navazujícím správním řízení. 

O veřejném ústním jednání dne 10.05.2017 byl sepsán protokol. Během ústního jednání nebyly 
uplatněny žádné připomínky veřejnosti. Stavební úřad neodbdžel žádné námitky účastníků řízení. 

Stavební úřad v řízení posuzoval záměr žadatele podle § 126 odst. 3 stavebního zákona a zjistil 
následující:  

Pro obec Malá Štáhle je schválen usnesením č. 5/12, ze dne 16.12.2009 Územní plán Malá Štáhle, 
který byl vyhlášen opatřením obecné povahy č. 01/2009. Územní plán nabyl účinnosti dne 
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01.01.2010. Předmětná změna v užívání stavby je situována do plochy VP – plocha výroby 
průmyslové. 

Funkční využití a stavby přípustné v ploše výroby průmyslové VP – převažující účel využití – slouží pro 
zařízení průmyslové výroby a služeb. Přípustné využití – provozy lehké výroby, skladové areály 
a dopravní terminály, parkoviště pro potřeby zóny, záchytná parkoviště těžké nákladní dopravy, 
nezbytná dopravní a technická infrastruktura. Podmíněně přípustné využití – čerpací stanice PHM, 
lokální administrativa a stravovací zařízení, byty pohotovostní, majitelů a správců zařízení. 
Nepřípustné využití - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti. 

Stavební úřad posoudil záměr žadatele, zdali je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
Navrhovaná změna v účelu užívání části stavby, je změnou stavby umístěnou ve stávajícím výrobním 
areálu. Posouzením záměru v souladu s cíli a úkoly územního plánování bylo zjištěno, že předmětná 
změna v účelu užívání části stavby není s těmito cíli a úkoly v rozporu. 

Stavební úřad prověřoval, zda je předložený záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na výstavbu. Změna v účelu užívání 
vyhovuje vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména ustanovením § 6, § 10, § 11, § 14 a § 46 citované vyhlášky. 

Stavební úřad prověřoval, zda je záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. Příjezd a přístup k předmětné stavbě je po stávající vnitroareálové komunikaci, která 
je napojena na stávající silniční pozemek parc. č. 433 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Malá Štáhle, obec Malá Štáhle. Dále je objekt napojen na stávající rozvody NN, nově bylo 
řešeno napojení plynu. Charakter změny v účelu užívání části stavby tudíž nevyžaduje nové nároky na 
dopravní a technickou infrastrukturu. Na základě výše uvedeného dospěl stavební úřad k závěru, že 
předmětný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.  

Stavební úřad dále prověřoval, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Soulad 
byl prokázán předložením: závazného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství, k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, ze dne 
01.09.2015, pod č. j.: MSK 9542/2015; závazného stanoviska Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Bruntál, ke změně v užívání stavby, 
ze dne 02.03.2016, pod č. j.: KHSMS 8584/2016/BR/HP; závazného stanoviska Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál, ke změně v užívání stavby, ze 
dne 05.02.2016, pod č. j.: HSOS-1248-2/2016; koordinovaného závazného stanoviska Měsstského 
úřadu Rýmařov, odboru životního prostředí, ze dne 10.02.2016, pod č. j.: MURY 3327/2016; 
rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
k povolení provozu stacionárního zdroje s dobou platnosti do 28.02.2017, ze dne 14.07.2017, pod 
č. j.: MSK 158638/2015; rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, k povolení provozu stacionárního zdroje bez omezení doby platnosti, ze dne 
28.02.2017, pod č. j.: MSK 18086/2017; závazného stanoviska Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Bruntál, s užíváním změny v užívání 
stavby, ze dne 27.04.2017, pod č. j.: KHSMS 20884/2017/BR/HP. Na základě výše uvedeného dospěl 
stavební úřad k závěru, že předmětný záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.  

Při vymezování okruhu účastníků správního řízení o povolení změny v  užívání stavby stavební úřad 
dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 27 odst. 1 správního řádu přísluší 
žadateli (KOVOŠROT - MORAVIA CZ a.s.) a podle § 27 odst. 2 správního řádu účastníkům, jejichž práva 
a povinnosti mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena (Nádražní, z.s., občanské sdružení). 
Stavební úřad vyhodnotil, že vlastnictví ani jiná práva k sousedním a dalším vzdálenějším 
nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Stavební úřad dospěl k závěru, že 
dalšími účastníky správního řízení mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno, nejsou vlastníci či 
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uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jich zamýšlená a tímto 
rozhodnutím povolená změna účelu v užívání stavby nedotkne.  

Stavební úřad opatřením ze dne 31.05.2017, pod č.j.: MURY 13252/2017 vyrozuměl účastníky řízení 
podle § 36 odst. 3 správního řádu, že byly shromážděny všechny podklady pro rozhodnutí ve věci 
a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, před jeho vydáním. Tohoto zákonem stanoveného 
práva žádný z účastníků řízení nevyužil. 

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny 
v účelu užívání části stavby, rozhodl jak uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu odvolat do 
15 dnů ode dne jeho doručení, podáním učiněným u Městského úřadu Rýmařov, odboru stavební 
úřad. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor 
územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, Ostrava. 

Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle 
odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v  ustanovení § 37 odst. 2 správního 
řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí (usnesení) směřuje, v jakém rozsahu 
ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (usnesení) 
nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 
odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad, na 
jeho náklady. 

V souladu s ustanovením § 9c odst. 4) zákona o EIA odvolání proti rozhodnutí vydanému 
v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, 
a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. 

S povolenou změnou v účelu užívání stavby může být započato až po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. 

 

Ostatní poučení 

Podle ustanovení § 9b odst. 3 zákona o EIA se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým 
počtem účastníků podle správního řádu. 

Podle ustanovení § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení podle § 85 
odst. 1 stavebního zákona doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. 
Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle § 23 odst. 1 téhož zákona uložena, 
a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, 
nevyzvedne, písemnost se podle ustanovení § 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou 
posledním dnem této lhůty.  

Rozhodnutí se veřejnosti doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude po 
dobu 30 dnů vyvěšena na úřední desce Města Rýmařov. Informace se považuje za zveřejněnou 
vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazunící řízení vede. 

 

 

 

Ing. Iveta Pochylová v. r. 
vedoucí odboru stavební úřad  „otisk úředního razítka“ 
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Příloha pro žadatele (bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
- ověřená dokumentace změny v užívání stavby 
 
Správní poplatek vyměřen podle položky 18 odst. 10 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000 Kč slovy: jedentisíc korun českých, který byl uhrazen 
převodem na účet města Rýmařov dne 01.06.2017. 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Rýmařov a obce Malá Štáhle, a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:..…...........        Sejmuto z úřední desky dne:........……….. 
 
 
Podpis a razítko:…………………………         Podpis a razítko:…………………………. 
 
 
Uveřejněno na www stránkách dne:……..             Sejmuto z www stránek dne:…………… 
 
 
Podpis a razítko:…………………………         Podpis a razítko:…………………………. 

  

Rozdělovník 
Žadatel (doporučeně na doručenku do vlastních rukou) 
KOVOŠROT - MORAVIA CZ a.s., zast. Jiřím Ondrákem - členem představenstva, (IČO 27416771), 
Dobročovice 22, 250 82  Dobročovice, zast. Petrem Šanovcem, nar. 07.07.1966, Strálecká 489/1, 795 
01  Rýmařov 
 
Vlastník pozemku (doporučeně na doručenku do vlastních rukou) 
Nádražní, z.s., Nádražní 619/6, 795 01 Rýmařov 
 
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku) 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, ÚO Bruntál, Zeyerova 15, 792 01 Bruntál 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Bruntál, Zahradní 885/5, 792 
01 Bruntál 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28.října č.p. 117, 702 
18 Ostrava 
Městský úřad Rýmařov, odbor ŽP, náměstí Míru č.p. 230/1, 795 01  Rýmařov 
 
Veřejnost (veřejnou vyhláškou) 
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