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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

OP papírna, s.r.o., IČO 25128612, Olšany 18, 789 62  Olšany u Šumperka 

(dále jen "stavebník") dne 04.07.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

výrobní objekt, 

projekt pod názvem: "Papírenský stroj PS6" 

 

na pozemcích: 

st. p. 99, 100/1, 171, 201, 249, 253, 255, 259, 260, 261, 262, parc. č. 153/9, 164/5, 164/9, 

170/14 v katastrálním území Bohutín nad Moravou 

st. p. 51/1, 69/1, 69/4, 69/5, 69/7, 104, 106, 117, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 132, 137, 

parc. č. 113/3, 113/4, 121/1, 121/2, 121/6, 121/7, 121/11, 121/12,  424/1, 424/2, 424/5, 

424/6, 424/7 v katastrálním území Klášterec, 

st. p. 89/1, 89/3, 97/1, 97/2, 97/3, 108, 152, 153/2, 153/3, 167, 185, 206, 207, 231, 234, 

252, 253, 254, 257, parc. č. 735/4, 735/5, 735/9, 735/10, 735/11, 735/16, 735/29, 

735/30, 735/31, 735/33, 737/2, 738/1, 739/3, 739/4, 739/5, 740, 742/1, 748/3, 748/4, 

882/3, 882/4, 882/8, 882/11, 898/2, 898/4, 898/5, 914, 915, 916, 917 v katastrálním 

území Olšany nad Moravou. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení pro výrobní objekt – Papírenský stroj PS6. Jedná 

se o navazující řízení ve smyslu ust. § 3 písm. g) ve spojení s ust. § 9b a následujících zákona č. 

200/2001 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 zákona o 

EIA“).  

 

Popis stavby: 

 

Stavby výrobních objektů v areálu OP papírny, s.r.o. v Olšanech č. pop. 18 umožní umístění 

nového papírenského stroje PS6, který umožní výrobu papíru v gramáži 24-60g/m2 s podélným 

sítem šíře 640cm a roční výrobní kapacitou 105 000t papíru. Objekty, které jsou součástí 

dokumentace pro toto stavební povolení budou využívány buď přímo pro výrobu a skladování 

papíru (SO 01-SO 04- výrobní monoblok) nebo pro zajišťování této výroby potřebnými surovinami a 

energiemi a doprovodnými funkcemi. Součástí stavby je i rozšíření čistírny odpadních vod. 

Výstavba akce Papírenský stroj PS6 bude v převážné míře probíhat v areálu OP papírna s.r.o., 

pouze úpravy příjezdové komunikace budou prováděny na hranicích areálu firmy.  



Č. j. MUSP 85229/2018 

 

 

2|6 

Stávající sítě v místě nových objektů budou přeloženy. Stávající objekty v místě nové výstavby 

budou demolovány.  

 

Stavba akce Papírenský stroj PS6 negativně neovlivní nad přípustný rámec a limity stavby a 

pozemky v okolí stavby. Podrobné řešení vlivu záměru Papírenský stroj PS6 na životní prostředí 

řeší dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 

Sb. vydaná v 04/2015.  

Kácení bude kompenzováno návrhem parkové výsadby dřevin v areálu závodu, zejména po jeho 

obvodu, aby se zlepšilo zakomponování průmyslového objektu do okolní krajiny. 

 

Za účelem zamezení šíření hluku z provozu technologie otevřenými okny vně objektu budou mít 

nové objekty nucený systém větrání a současně navržená okna budou zvukoizolační. Celá 

východní strana nové haly stroje PS6 bude také opatřena pohltivou úpravou fasády. Realizace 

záměru nebude spojena se škodlivým zásahem do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů či 

škodlivým zásahem do jejich přirozeného vývoje. 

 

Navrhovaná stavba neznamená změnu stávajících estetických parametrů vlastního zájmového 

území, která vychází většinou ze stávajících objektů v posuzovaném areálu. Výškové poměry 

posuzovaného záměru se prakticky nezmění a budou navazovat na stávající objekty.  

 

Radonový průzkum byl v místě stavby proveden. Dle tohoto průzkumu má plocha staveniště nízký 

radonový indexu. Proces výroby papíru svým charakterem výroby neumožňuje zaměstnávat osoby 

se sníženou schopností orientace a pohybu. 

Stavba obsahuje: 

 

Stavební objekty 

SO 01 – Příprava papíroviny 

SO 02 – Hala papírenského stroje 

SO 03 – Sklad a úpravna 

SO 04 – Sklad papíru 

SO 05 – Hala rozvlákňování 

SO 07 – Váha 

SO 08 – Kotelna 

 

Inženýrské objekty 

IO 02 – Komunikace a KTÚ 

IO 03 – Potrubní a kabelové mosty 

 

Provozní soubory 

PS 01 - Příprava papíroviny 

PS 02 - Papírenský stroj 

PS 03 – Úprava 

PS 04 – Skladová technologie 

PS 05 – Rozvlákňování 

PS 06 – Technologie ČOV 

PS 07 – Váha 

PS 08 – Kotel 

PS 09 - Provozní silnoproudé rozvody 

PS 10 – MaR 

PS 11 – Slaboproud 

PS 12 – EPS 

PS 13 – SHZ 

 

SO 06 – Vrátnice nebude realizován. 
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Tyto objekty byly povoleny územním rozhodnutím ze dne 27.02.2017 pod Sp.zn.: 31670/2016 

VYS/HEUR, nabytí právní moci dne 01.04.2017: 

 

SO 10  -   Oplocení 

IO  05 –   Splašková kanalizace 

IO 06  –   Technologická kanalizace 

IO 08 –    Pitná voda 

IO 09  -    Hydrantová voda 

IO 10 -     Technologická voda 

IO 12 –    Venkovní osvětlení 

IO 13 –    Rozvod plynu 

IO 14 –    Přípojka NN 

 

Vodohospodářská díla byla stavebně povolena příslušnými vodoprávní úřady: 

 

- Rozšíření ČOV bylo povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 

25.06.2018 pod č.j.: KUOK 69719/2018, Sp.zn.: KÚOK/123839/2017/OŽPZ/7443 

 

- Dešťová kanalizace (IO 04) byla povolena rozhodnutím vodoprávního úřadu Městského 

úřadu Šumperk, odborem životního prostředí dne 25.7.2018 č.j.: MUSP 73814/2018 

 

- Přeložka zatrubněné vodoteče (IO 07) byla povolena rozhodnutím vodoprávního úřadu 

Městského úřadu Šumperk, odborem životního prostředí dne 13.6.2018 pod Sp.zn.: 

39831/2018 ŽPR/IVPU, nabytí právní moci dne 29.6.2018. 

 

Zařízení staveniště: 

Stavební práce budou probíhat ve stávajícím areálu stavebníka. Pro příjezd do areálu OP papírny 

a.s.  bude využíván stávající vjezd, který zůstane zachován i po skončení. 

Zařízení staveniště (ZS) bude umístěno na vymezené ploše uvnitř areálu v jeho jižní části, kde 

bude využita část podlahy  rušeného objektu  p.č. st.117 pro umístění „buňkoviště“ a část objektu 

p.č. st.119 jako krytá  skládka materiálu. Trvalé objekty zařízení staveniště nejsou uvažovány a 

nebudou zřizovány.  Vedení stavby, hygienické zařízení - WC a denní místnost pro zaměstnance 

stavby budou v mobilních buňkách.   Pro pohotovostní WC s umyvadlem budou využity např. 

buňky TOI. Šatny a centrální hygienické zařízení pro zaměstnance stavby bude ve stavebním 

dvoře zhotovitele stavby. Zařízení staveniště – „buňkoviště“ a denní skládka materiálu budou 

umístěny na pozemcích parcelní číslo 121/11, 121/12 a st.117 a st.119 v katastrálním území 

Klášterec.  Na stavbě bude přednostně využíván systém přímé stavby a montáže z dopravních 

prostředků bez meziskládky.  Jeřábová dráha nebude zřizována, montáž bude prováděna 

mobilními jeřáby. 

 

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"), 

                                                                 oznamuje 

podle § 112 odst. 1 stavebního zákona, v návaznosti na ustanovení  § 9b odst. 1 zákona č. 

100/2001 Sb. , o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů  řízen (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), s odkazem na § 144 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád), 

účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti 

  

zahájení stavebního řízení 

ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního 

jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, 

popřípadě důkazy do 
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30 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 

přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby Městského 

úřadu Šumperk, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00, v ostatní dny po 

dohodě). 

 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

164/3, 170/16, 547/1 v katastrálním území Bohutín nad Moravou 

parc. č.124, 132, 121/3, 121/2, 121/11, 123,  v katastrálním území Klášterec 

parc..č. 735/11, 735/16, 742/, 896/1 v katastrálním území Olšany nad Moravou 

  

Poučení účastníků řízení: 

 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti 

projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům 

dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo 

založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému 

břemenu k pozemku nebo stavbě.  

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení 

jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený 

rozsah, se nepřihlíží.  

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, 

při pořizování územně plánovací dokumentace se podle § 114 odst. 2 stavebního 

zákona nepřihlíží. 

 

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Po uplynutí lhůty pro podání 

námitek a závazných stanovisek budou shromážděny všechny podklady pro vydání 

rozhodnutí.  

 

Účastníci mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve 

věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

Nahlédnout do spisu, seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se 

k nim mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u odboru výstavby 

Městského úřadu Šumperk u pověřené úřední osoby ve lhůtě do 7 kalendářních dnů. 

Tato lhůta počíná běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 

moc. 

 

 

Poučení veřejnosti: 

 Veřejnost může dle § 9c odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. uplatňovat své připomínky 

k záměru ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění oznámení o zahájení řízení na úřední 

desce.  

 Oznámení se dle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. považuje za zveřejněné 

vyvěšením na úřední desce stavebního úřadu (tj. Městského úřadu Šumperk). 

 Upozorňujeme, že k později podaným připomínkám veřejnosti nebude přihlédnuto.  

 Do podkladů pro vydání stavebního povolení může veřejnost nahlédnout po dobu 

vyvěšení oznámení o zahájení s t a v e b n í h o  ř í z e n í  na úřední desce stavebního 

úřadu, a to na odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31, Šumperk, 
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2. patro č. kanceláře 315, úřední dny pondělí, středa od 8:00 do 17:00, po 

domluvě i v úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 13:00). 

 S dokumenty pořízenými v procesu EIA (tj. v procesu posouzení vlivů provedení 

záměru na životní prostředí) zveřejněnými podle § 16 zákona č. 100/2001 Sb. 

se může veřejnost seznámit na webových stránkách 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8170 . 

 Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí stavebnímu úřadu (tj. správnímu 

orgánu, který vede správní  řízení – stavební povolení) do 30 dnů ode dne 

zveřejnění oznámení o zahájení stavebního řízení (resp. informací podle § 9b 

odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.), stává se účastníkem územního řízení také 

obec dotčená záměrem, nebo dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. 

i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb. (tj. 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 informací o 

územním řízení, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6 zákona 

č. 100/2001 Sb., nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob) (§ 9c 

odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.)].  

 Stavební úřad dále ve smyslu § 9b odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. 

informuje veřejnost, že výsledkem stavebního řízení vedeného o výše 

specifikovaném záměru má být stavební povolení pro soubor staveb: výrobní 

objekt - "Papírenský stroj PS6". 

 

 

Poučení žadatele: 

 

Žadatel je povinen zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal 

žádost o vydání stavebn ího  povo lení , byla bezodkladně poté, co bylo 

oznámeno zahájení územního řízení, vyvěšena na místě určeném stavebním 

úřadem v oznámení, a to po dobu 30 dní plynoucí od doručení tohoto oznámení 

(tj. převzetí oznámení žadatelem). Informace osahuje údaje o žadateli a o 

předmětu stavebního řízení. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, 

popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou 

podobu záměru a na jeho vliv na okolí . 

Stavební úřad stanovuje, že žadatel informaci  o  svém  záměru (žádost o vydání 

stavebního povolení) vyvěsí na místě: 

 U vstupu do areálu OP papírna v blízkosti vrátnice a to tak, aby byly zveřejněné 

informace čitelné z veřejně přístupné plochy. 

 

Stavebník ve stanovené lhůtě předloží zdejšímu úřadu doklad o zaplacení správního poplatku 

podle položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč. 

 

Upozornění: 
 
Podle ustanovení § 9b odst. 3 zákona o EIA je navazující (stavební řízení) řízením s velkým 

počtem účastníků podle správního řádu (ust.  § 25 a ust. 144 správního řádu), doručuje se 

veřejnou vyhláškou, která bude po dobu 30 dnů vyvěšena na úřední desce Městského úřadu 

Šumperk. Dle ust. § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce 

v elektronické podobě. Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce 

správního úřadu, který navazující řízení vede. 

 

 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8170
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Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení navazujícího správního řízení budou rovněž vyvěšeny 

na úřední desce obce Olšany a Bohutín. 

Současně obce žádáme o zaslání písemného vyrozumění o rozmezí, po které byla tato informace 

zveřejněna na vaší úřední dece. 

 

 

 

 

  

Ing. Ivana Dirbáková 

vedoucí oddělení stavebního řízení a stavebních přestupků 

 

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů. 

 

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

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
 

Obdrží: 

navrhovatelé (dodejky) 

OP papírna, s.r.o., IDDS: r8wrhhp 

  

ostatní hlavní účastníci (dodejky) 

Městský úřad Šumperk, + úřední deska na 15 dní, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01  Šumperk 1 

Obec Bohutín, IDDS: qmvar6b 

Obec Olšany, IDDS: g8sasc3 

Obecní úřad Bohutín, + obecní deska na 15 dnů, Bohutín č.p. 65, 789 62  Olšany u Šumperka 

Obecní úřad Olšany, + úřední deska na 15 dnů, Olšany č.p. 75, 789 62  Olšany u Šumperka 

  

vedlejší účastníci (dodejky) 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj 

  

dotčené správní orgány 

Drážní úřad Olomouc, IDDS: 5mjaatd 

HZS OK Olomouc, pro ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d 

KHS OK Olomouc, pro ÚP Šumperk, IDDS: 7zyai4b 

MěÚ ŽPR Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 

Ministerstvo dopravy ČR Praha, IDDS: n75aau3 

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, IDDS: 9gsaax4 

OÚ Olšany, IDDS: g8sasc3 

KÚOK, Odbor ŽP a zemědělství, IDDS: qiabfmf 

SEI, územní inspektorát Olomouc, IDDS: hq2aev4 

IBP Ostrava, IDDS: cmwaazf 
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