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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 7200/2017 
 Spisová značka: STU 1148/2016 SVI   
  
 Vyřizuje: Bc. Štěpán Švikruha  
 Telefon: 554 254 307  
 E-mail: svikruha@rymarov.cz 
 
 Datum: 22.03.2017 

 

Doporučeně na doručenku: 
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 

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ NAVAZUJÍCÍHO ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY  
zveřejnění informací, pozvání k veřejnému ústnímu jednání, seznámení s podklady  

 

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“). 

Informace o záměru podle § 9b odst. 1 zákona o EIA: 

Předmětem navazujícího řízení o povolení změny v užívání stavby: 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“). 

Za splnění zákonných požadavků bude v navazujícím řízení o povolení změny v užívání stavby vydáno 
rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby, které po právní moci opravňuje žadatele k užívání 
stavby pro navrhovaný účel. 

Pro záměr „Výroba hliníkového granulátu“ vydal Krajský úřad Moravskoslezský kraj – odbor životního 
prostředí a zemědělství podle § 9a odst. 1 až 3 zákona o EIA a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějcích předpisů (dále jen „správní řád“), závazné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, pod č. j.: MSK 9542/2015, ze dne 
01.09.2015.  

Dokumenty pořízené v průběhu posuzování byly v souladu s § 16 odst. 3 zákona EIA vyvěšeny na 
úřední desce krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V elektronické podobě zveřejněné na těchto 
stránkách: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1834  

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1834
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Pro zařízení „Techologie výroby hlinikového granulátu KOVOŠROT – MORAVIA CZ a.s.“ – stacionární 
zdroj označený kódem 4.12. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší bylo krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, vydáno rozhodnutí o povolení 
provozu stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, dne 28.02.2017, 
pod č. j.: MSK 18086/2017. 

V elektronické podobě zveřejněné na těchto stránkách: 
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/zavazna-stanoviska-a-povoleni-provozu-vcetne-zadosti-
41564/    

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“), oznamuje v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, v souladu 
s ustanovením § 127 odst. 4 stavebního zákona zahájení řízení o povolení změny v užívání stavby 
dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně podle § 49 odst. 1 správního řádu 
nařizuje veřejné ústní jednání na den 

 
10. května 2017 (středa) v 15:00 hodin. 

se schůzkou na obecním úřadě v Malé Štáhli (Malá Štáhle 26).  
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Rýmařov, odboru stavební úřad 
(pracovní dny: Pondělí, Středa 7 30-11 30 a 12 30-17 00, Úterý, Čtvrtek 7 30-11 30 a 12 30-14 00, Pátek 7 30-
11 30 a 12 30-13 30 hod.).  

Námitky účastníků k záměru změny v užívání stavby z haly pro skladování na halu pro výrobu musí 
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné 
lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření 
o asanaci území, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu stavebnímu úřadu 
písemnou plnou moc. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení a důvody podání námitek.  

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu, se nepřihlíží. 

Veřejnost může uplatnit připomínky k záměru změny v užívání stavby z haly pro skladování na halu 
pro výrobu nejpozději při veřejném ústním jednání. K připomínkám podaným po této lhůtě se 
nepřihlíží. 

Poučení: 

Účastníkem řízení se může stát též obec dotčená záměrem a právnická osoba soukromého práva, 
jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí 
nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která 
vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění tohoto oznámení, nebo kterou podporuje svými podpisy 
nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e 
zákona o EIA. Tyto subjekty se mohou stát účastníkem řízení, pokud se podáním písemného 
oznámení přihlásí stavebnímu úřadu v Rýmařově do 30-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. 

Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu a činit si výpisy. 
Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby je podmíněno uhrazením správního poplatku 
dle položky 18 odst. 10 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/zavazna-stanoviska-a-povoleni-provozu-vcetne-zadosti-41564/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/zavazna-stanoviska-a-povoleni-provozu-vcetne-zadosti-41564/
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Oznámení o zahájení navazujícícho stavebního řízení se v souladu s ustanovením §9b odst. 1 zákona 
o EIA 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. 

Obsah oznámení zveřejní Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na internetové adrese www.rymarov.cz zároveň s oznámením o změně v užívání 
stavby. 

Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení navazujícího řízení o povolení změny v užívání stavby 
a oznámení o změně v užívání stavby budou rovněž vyvěšeny na úřední desce obce Malá Štáhle. 

 

 

 

Bc. Štěpán Švikruha v. r.    
oprávněná úřední osoba  „otisk razítka“                                  

 

Toto oznámení 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) 
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 (veřejnou vyhláškou) 
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) 

http://www.rymarov.cz/
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