Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Dne 20. 5. 2020 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje žádost o poskytnutí
následujících informací:
1) zda bylo jakoukoliv osobou u Vašeho úřadu podáno odvolání, či jakýkoli jiný
opravný prostředek („Návrh 1“) týkající se rozhodnutí o povolení stavby, Krajského
úřadu Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 17. 3.
2017, č.j. KUOK 28348/2017, sp.zn. KÚOK/11077/2017/ODSH-SH/7013, které bylo
vydáno ve prospěch společnosti NIMIRU Development s.r.o., IČO: 275 39 831, se
sídlem Stamicova 2493, 580 01 Havlíčkův Brod („společnost NIMIRU Development
s.r.o.“), a kterým se povolila úprava připojení místní komunikace ul. Průmyslová (SO
107 – Úprava komunikace v ul. Průmyslová), úprava připojení účelové komunikace
(SO 101 – Areálová komunikace OC), zrušení připojení účelové komunikace na
pozemku parc. č. 217/170 a úprava připojení sousední nemovitosti (SO 109 – Sjezd
do areálu firmy Selm Morava), jako součástí stavby „Obchodní centrum Šternberk“, k
silnici I/46 ul. Olomoucká ve Šternberku. Pokud byl takový Návrh 1 u Vašeho úřadu
podán, žádáme o informaci, zda k datu této žádosti bylo řízení o takovém Návrhu 1
pravomocně ukončeno, a dále žádáme o sdělení spisové značky všech řízení o Návrhu
1 či Návrzích 1, pokud jich bylo podáno více. Pokud bylo řízení o Návrhu 1 ukončeno
pravomocným rozhodnutím, žádáme o informaci, jaké bylo znění tohoto rozhodnutí;
2) zda bylo jakoukoliv osobou u Vašeho úřadu podáno odvolání, či jakýkoli jiný
opravný prostředek („Návrh 2“) týkající se rozhodnutí, územní rozhodnutí č. 37/17,
Městského úřadu Šternberk, odbor stavební, ze dne 3. 5. 2017, č.j. MEST 60213/2017,
sp.zn. OS 220/2017 zah, které bylo vydáno ve prospěch společnosti NIMIRU
Development s.r.o. a kterým bylo rozhodnuto o umístění souboru staveb „Obchodní
centrum ve Šternberku, ul. Průmyslová“. Pokud byl takový Návrh 2 u Vašeho úřadu
podán, žádáme o informaci, zda k datu této žádosti bylo řízení o takovém Návrhu 2
pravomocně ukončeno, a dále žádáme o sdělení spisové značky všech řízení o Návrhu
2 či Návrzích 2, pokud jich bylo podáno více. Pokud bylo řízení o Návrhu 2 ukončeno
pravomocným rozhodnutím, žádáme o informaci, jaké bylo znění tohoto rozhodnutí;
3) zda bylo jakoukoliv osobou u Vašeho úřadu podáno odvolání, či jakýkoli jiný
opravný prostředek („Návrh 3“) týkající se rozhodnutí o povolení kácení dřevin,
Městského úřadu Šternberk, odbor životního prostředí, ze dne 10. 7. 2017, č.j. MEST
97755/2017, sp.zn. OŽP 459/2017 rap, které bylo vydáno ve prospěch společnosti
NIMIRU Development s.r.o. v souvislosti s prováděním nové stavy „Obchodní centrum
Šternberk“. Pokud byl takový Návrh 3 u Vašeho úřadu podán, žádáme o informaci, zda
k datu této žádosti bylo řízení o takovém Návrhu 3 pravomocně ukončeno, a dále
žádáme o sdělení spisové značky všech řízení o Návrhu 3 či Návrzích 3, pokud jich
bylo podáno více. Pokud bylo řízení o Návrhu 3 ukončeno pravomocným rozhodnutím,
žádáme o informaci, jaké bylo znění tohoto rozhodnutí;
4) zda bylo jakoukoliv osobou u Vašeho úřadu podáno odvolání, či jakýkoli jiný
opravný prostředek („Návrh 4“) týkající se rozhodnutí, stavebního povolení, Městského
úřadu Šternberk, odbor životního prostředí, ze dne 25. 7. 2017, č.j. MEST

102880/2017, sp.zn. OZP 345/2017 buc, které bylo vydáno ve prospěch společnosti
NIMIRU Development s.r.o. a kterým se povolila stavba vodního díla „Obchodní
centrum Šternberk SO 301 – Úprava trasy stávajícího vodovodu, SO 302 – Úprava
trasy stávající splaškové kanalizace, SO 303.2 – Úprava trasy stávající dešťové
kanalizace – ulice Průmyslová, SO 305.2 – Odlučovač tuků, SO 306.2 – Odlučovač
lehkých kapalin a SO 309.2 – Odlučovač lehkých kapalin“. Pokud byl takový Návrh 4
u Vašeho úřadu podán, žádáme o informaci, zda k datu této žádosti bylo řízení o
takovém Návrhu 4 pravomocně ukončeno, a dále žádáme o sdělení spisové značky
všech řízení o Návrhu 4 či Návrzích 4, pokud jich bylo podáno více. Pokud bylo řízení
o Návrhu 4 ukončeno pravomocným rozhodnutím, žádáme o informaci, jaké bylo znění
tohoto rozhodnutí;
5) zda bylo jakoukoliv osobou u Vašeho úřadu podáno odvolání, či jakýkoli jiný
opravný prostředek („Návrh 5“) týkající se rozhodnutí, stavebního povolení, Městského
úřadu Šternberk, odbor stavební, ze dne 31. 7. 2017, č.j. MEST 105674/2017, sp.zn.
OS 541/2017 zah, které bylo vydáno ve prospěch společnosti NIMIRU Development
s.r.o. a kterým se povolila stavba souboru staveb „Obchodní centrum ve Šternberku“.
Pokud byl takový Návrh 5 u Vašeho úřadu podán, žádáme o informaci, zda k datu této
žádosti bylo řízení o takovém Návrhu 5 pravomocně ukončeno, a dále žádáme o
sdělení spisové značky všech řízení o Návrhu 5 či Návrzích 5, pokud jich bylo podáno
více. Pokud bylo řízení o Návrhu 5 ukončeno pravomocným rozhodnutím, žádáme o
informaci, jaké bylo znění tohoto rozhodnutí;
6) zda bylo jakoukoliv osobou u Vašeho úřadu podáno odvolání, či jakýkoli jiný
opravný prostředek („Návrh 6“) týkající se rozhodnutí, stavebního povolení, Městského
úřadu Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 3. 8. 2017, č.j. MEST
106734/2017, sp.zn. ODSH 258/2017 pach, které bylo vydáno ve prospěch
společnosti NIMIRU Development s.r.o. a kterým se povolila stavba „Obchodní
centrum Šternberk, ul. Průmyslová obsahující objekty SO 106 – Účelová komunikace,
SO 107 – Úpravy komunikace v ulici Průmyslová, SO 108 – Komunikace pěší veřejné,
SO 109 – Sjezd do areálu firmy Selm Morava, SO 110 – Sjezd do areálu firmy
ALLGARD, SO 303.1 – Úprava trasy stávající dešťové kanalizace – účelová
komunikace“. Pokud byl takový Návrh 6 u Vašeho úřadu podán, žádáme o informaci,
zda k datu této žádosti bylo řízení o takovém Návrhu 6 pravomocně ukončeno, a dále
žádáme o sdělení spisové značky všech řízení o Návrhu 6 či Návrzích 6, pokud jich
bylo podáno více. Pokud bylo řízení o Návrhu 6 ukončeno pravomocným rozhodnutím,
žádáme o informaci, jaké bylo znění tohoto rozhodnutí;
7) zda bylo jakoukoliv osobou u Vašeho úřadu podáno odvolání, či jakýkoli jiný
opravný prostředek („Návrh 7“) týkající se rozhodnutí, stavebního povolení, Krajského
úřadu Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 14. 8.
2017, č.j. KUOK 81679/2017, sp.zn. KÚOK/75357/2017/ODSH-SH/131, které bylo
vydáno ve prospěch společnosti NIMIRU Development s.r.o. a kterým se povolila
stavba „Obchodní centrum Šternberk v rozsahu stavebního objektu SO 111 – Úprava
silnice I/46“. Pokud byl takový Návrh 7 u Vašeho úřadu podán, žádáme o informaci,
zda k datu této žádosti bylo řízení o takovém Návrhu 7 pravomocně ukončeno, a dále
žádáme o sdělení spisové značky všech řízení o Návrhu 7 či Návrzích 7, pokud jich
bylo podáno více. Pokud bylo řízení o Návrhu 7 ukončeno pravomocným rozhodnutím,
žádáme o informaci, jaké bylo znění tohoto rozhodnutí;

8) zda byl jakoukoliv osobou u Vašeho úřadu podán návrh na zahájení
přezkumného řízení („Návrh 8“) týkající se kolaudačního souhlasu s užíváním stavby,
Městského úřadu Šternberk, odbor stavební, ze dne 12. 9. 2018, č.j. MEST
81414/2018, sp.zn. OS 807/2018 Tom, které bylo vydáno ve prospěch společnosti
NIMIRU Development s.r.o. a který je dokladem o povoleném účelu užívání souboru
staveb „Obchodní centrum ve Šternberku, ul. Průmyslová“. Pokud byl takový Návrh 8
u Vašeho úřadu podán, žádáme o informaci, zda k datu této žádosti bylo řízení o
takovém Návrhu 8 pravomocně ukončeno, a dále žádáme o sdělení spisové značky
všech řízení o Návrhu 8 či Návrzích 8, pokud jich bylo podáno více. Pokud bylo řízení
o Návrhu 8 ukončeno pravomocným rozhodnutím, žádáme o informaci, jaké bylo znění
tohoto rozhodnutí;
9) zda byl jakoukoliv osobou u Vašeho úřadu podán návrh na zahájení
přezkumného řízení („Návrh 9“) týkající se kolaudačního souhlasu s užíváním stavby,
Městského úřadu Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 14. 1.
2019, č.j. MEST 4824/2019, sp.zn. ODSH 547/2018 pach, které bylo vydáno ve
prospěch společnosti NIMIRU Development s.r.o. a který je dokladem o povoleném
účelu užívání souboru staveb „Obchodní centrum Šternberk, ul. Průmyslová v rozsahu
stavebních objektů SO 106 – Účelová komunikace a SO 303.1 - Úprava trasy stávající
dešťové kanalizace – účelová komunikace“. Pokud byl takový Návrh 9 u Vašeho úřadu
podán, žádáme o informaci, zda k datu této žádosti bylo řízení o takovém Návrhu 9
pravomocně ukončeno, a dále žádáme o sdělení spisové značky všech řízení o Návrhu
9 či Návrzích 9, pokud jich bylo podáno více. Pokud bylo řízení o Návrhu 9 ukončeno
pravomocným rozhodnutím, žádáme o informaci, jaké bylo znění tohoto rozhodnutí.
Poskytnutá informace:
1) U Krajského úřadu Olomouckého kraje nebylo podáno odvolání ani jakýkoli jiný
opravný prostředek týkající se rozhodnutí o povolení stavby, Krajského úřadu
Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 17. 3. 2017, č. j.
KUOK 28348/2017, sp. zn. KÚOK/11077/2017/ODSH-SH/7013.
2) U Krajského úřadu Olomouckého kraje nebylo podáno odvolání ani jakýkoli jiný
opravný prostředek týkající se rozhodnutí, územní rozhodnutí č. 37/17, Městského
úřadu Šternberk, odbor stavební, ze dne 3. 5. 2017, č. j. MEST 60213/2017, sp. zn.
OS 220/2017 zah.
3) U Krajského úřadu Olomouckého kraje nebylo podáno odvolání ani jakýkoli jiný
opravný prostředek týkající se rozhodnutí o povolení kácení dřevin, Městského úřadu
Šternberk, odbor životního prostředí, ze dne 10. 7. 2017, č. j. MEST 97755/2017, sp.
zn. OŽP 459/2017 rap.
4) U Krajského úřadu Olomouckého kraje nebylo podáno odvolání ani jakýkoli jiný
opravný prostředek týkající se rozhodnutí, stavebního povolení, Městského úřadu
Šternberk, odbor životního prostředí, ze dne 25. 7. 2017, č. j. MEST 102880/2017, sp.
zn. OZP 345/2017 buc.
5) U Krajského úřadu Olomouckého kraje nebylo podáno odvolání ani jakýkoli jiný
opravný prostředek týkající se rozhodnutí, stavebního povolení, Městského úřadu
Šternberk, odbor stavební, ze dne 31. 7. 2017, č. j. MEST 105674/2017, sp. zn. OS
541/2017 zah.

6) U Krajského úřadu Olomouckého kraje nebylo podáno odvolání ani jakýkoli jiný
opravný prostředek týkající se rozhodnutí, stavebního povolení, Městského úřadu
Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 3. 8. 2017, č. j. MEST
106734/2017, sp. zn. ODSH 258/2017 pach.
7) U Krajského úřadu Olomouckého kraje nebylo podáno odvolání ani jakýkoli jiný
opravný prostředek týkající se rozhodnutí, stavebního povolení, Krajského úřadu
Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 14. 8. 2017, č. j.
KUOK 81679/2017, sp. zn. KÚOK/75357/2017/ODSH-SH/131.
8) U Krajského úřadu Olomouckého kraje nebyl podán návrh na zahájení
přezkumného řízení týkající se kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, Městského
úřadu Šternberk, odbor stavební, ze dne 12. 9. 2018, č. j. MEST 81414/2018, sp. zn.
OS 807/2018 Tom.
9) U Krajského úřadu Olomouckého kraje nebyl podán návrh na zahájení
přezkumného řízení týkající se kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, Městského
úřadu Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 14. 1. 2019, č. j.
MEST 4824/2019, sp. zn. ODSH 547/2018 pach.
Informaci zpracoval:
Dne 3. 6. 2020, Mgr. Ludmila Rajchmanová, odbor majetkový, právní a správních
činností, oddělení právní.
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

