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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 26.9.2016 podala společnost Eden Europe, s.r.o., IČO 26159716, náměstí Práce 483/1,
679 04 Adamov 1 žádost o vydání stavebního povolení stavby: stavební úpravy
stávajícího výrobního objektu společnosti Eden Europe, s.r.o. v Adamově na pozemku
parc. č. st. 61/12 v katastrálním území Adamov za účelem rozšíření práškové lakovny o
druhou linku. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Pro navržené stavební
úpravy vydal Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad dne 12.8.2016 pod č.j.: SÚ ÚR
161/2016-30297/2016/He územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.
Jedná se o záměr posouzený dle příslušných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen
„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), ve znění pozdějších předpisů.
Popis stavby
Jedná o stavební úpravy spojené s instalací druhé linky povrchových úprav ve stávajícím
výrobním objektu společnosti Eden Europe, s.r.o. v Adamově na pozemku parc. č. st. 61/12
v katastrálním území Adamov, podél linky stávající. Nová linka se skládá z předúpravy
plechů, sušící a vypalovací pece, automatické aplikační kabiny, chladících boxů a
dopravníku. Linka bude napojena na stávající rozvody inženýrských sítí v budově.
U předúpravny plechů budou v potrubí odtahu instalovány kondenzační filtry, které sníží únik
páry a aerosolů z tunelu předúpravny. Výrazně se tak sníží únik kapalin a množství
pachových látek na výstupu z odtahu. Pod částí linky předúpravny bude osazena záchytná
plastová vana.
Je navržena nová pec s nepřímým ohřevem vzduchu – bude oddělen okruh spalin od okruhu
cirkulace ve vnitřním prostoru pece. Z vnitřního okruhu pece (ve kterém by se mohly
vyskytovat pachové látky) je navržen regulovaný odtah na minimální možný průtok.
V porovnání se stávající linkou je snížen odtah z vnitřního prostoru pece z 12 000 m³ na
3000 m³/hodinu. Na výduch tohoto odtahu bude nainstalováno zařízení pro snížení
pachových látek.
Všechna technologická vzduchotechnická potrubí a potrubí pro odvod spalin, ústící do
venkovního prostoru, budou vedena přes stávající světlíky nebo plášť haly. Výduch nového
odsávacího potrubí je umístěn vedle výduchu stávajícího a je rovněž nasměrován ve směru
do areálu žadatele přibližně naproti budově na pozemku parc. č. st. 321 v katastrálním území
Adamov.
Instalací druhé linky dojde ke zvýšení výroby charakterizované stříkanou plochou ze
současných 480 000 m² na 1 300 000 m². Spotřeba práškových plastů stoupne ze
stávajících 71,5 t/rok na 193,6 t/rok.

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 8
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního
zákona veřejnosti, účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení.
Vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
provádění, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a
ústního jednání.
Účastníci řízení mohou k uvedenému záměru podávat námitky a dotčené orgány (seznam
dotčených orgánů a účastníků řízení je uvedený v rozdělovníku tohoto opatření) závazná
stanoviska do 30 dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě může uplatnit své
připomínky rovněž veřejnost. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám
nebude přihlédnuto.
Informace uvedená v tomto opatření se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední
desce Městského úřadu Blansko.
Do všech podkladů pro rozhodnutí, tj. zejména dokumentace, vyjádření a závazných
stanovisek dotčených orgánů včetně dokumentů pořízených v průběhu posuzování podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, lze nahlédnout u Městského úřadu Blansko,
odboru stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hod.
Do dokumentů pořízených v průběhu posuzování podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, které byly zveřejněny podle § 16 uvedeného zákona, lze také nahlédnout v
Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura
životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí
(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV7123. Pro předmětný záměr vydalo
Ministerstvo životního prostředí dne 16.1.2015 stanovisko pod č.j.: 240/ENV/15 k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí a dne 7.12.2015 pod č.j.: 2252/560/15
79249/ENV/15 závazné stanovisko k ověření souladu.
Jelikož jsou již shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, účastníci řízení dle §
36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
dostávají možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k těmto podkladům, a to ve lhůtě 7
dnů, která začíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek účastníků
řízení. To se netýká žadatele, pokud bude jeho žádosti v plném rozsahu vyhověno a
účastníků, kteří se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdali.
V souladu s ustanovením § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se
stavební řízení jako navazující řízení považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle §
144 správního řádu. Uvedené odůvodňuje oznámení o zahájení stavebního řízení formou
veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 2 a 6 správního řádu).
Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který stavební řízení
vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací uvedených v tomto opatření, stává se
účastníkem územního řízení jako řízení navazujícího též obec dotčená záměrem, konkrétně
Obec Olomučany a Město Adamov, nebo dotčená veřejnost.
Podle § 3 písm. i) bod 2. zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je dotčenou
veřejností 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 navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem
vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo
kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob.
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.
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Osoba, která je účastníkem řízení podle § 109 písm. g) stavebního zákona, může ve
stavebním řízení pouze uplatňovat námitky v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem
dotčen veřejný zájem chráněný podle zvláštních předpisů a o těchto věcech nebylo doposud
rozhodnuto v územním řízení. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení či při
pořizování regulačního plánu, se dle § 114 odst. 2 stavebního zákona rovněž nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc. Na výzvu oprávněné úřední osoby jsou účastníci řízení nebo jejich zástupci povinni
předložit platný průkaz totožnosti.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich
vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů
pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Ing. Petra Reisiglová
vedoucí stavebního úřadu
Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Blansko, Městského
úřadu Adamov a Obecního úřadu Olomučany. Bude zveřejněna též způsobem umožňujícím
dálkový přístup, a to na www.blansko.cz, www.adamov.cz a www.olomucany.cz.
__________________________________________________________________________
Vyvěšeno dne

………………..

Sejmuto dne

………………..

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………..
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti :
Příloha
Žádost o vydání stavebního povolení ze dne 26.9.2016
Obdrží:
stavebník (doručenka)
1. Eden Europe, s.r.o., IDDS: 4rz2zmv
sídlo: náměstí Práce č.p. 483/1, 679 04 Adamov 1
dotčené orgány (doručenky)
2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
3. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Blansko, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
4. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí č.p. 1991/22, 678 01 Blansko 1
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5. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky č.p. 1316/1, 678 01
Blansko 1
6. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10
pracoviště: Mezírka č.p. 775/1, 602 00 Brno 2
veřejnost (doručení veřejnou vyhláškou)
účastníci řízení- (doručení veřejnou vyhláškou)
osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k následujícím k sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich: parc. č.: 89/5, 89/4, 89/1, 89/6, 89/7, 89/8, 200/1, 200/2, 200/3, 237/5,
215/5, 215/6, 90, 192/2, 192/1, st. 70/1, st. 71, 195, 188/2, 188/1, 188/4, 392/6, 392/7, st.
1329, 175, st. 78, st. 132, 181/6, 178/2, st. 759, st. 768, st. 774, st. 781, st. 788, st. 800,
181/3, 181/4, 181/1, st. 536, 173/6, 213/2, 213/1, st. 338, st. 340, st. 813, st. 815, 211,
221/12, 245/6, 221/12, 215/3, 396/18, 406/1, 396/14, 135/9, st. 1106, 668/1, 668/2, 104/5,
104/4, 104/3, 104/2, 396/15, 135/4, st. 1108, st. 1107/1, st. 1107/2, 135/10, 135/1, 104/7,
104/8, 104/9, 103, 104/1, 106, 115, 114, 113, 111/1, 122, st. 87/1, st. 87/3, 119/2, 119/3,
131/2, 130, 119/4, 119/1, 395/1, 395/3, 395/4, 133/3, 500, st. 1328, 135/1, st. 1110, st. 1109,
135/2, 135/8, 406/4, 135/3, 138/1, st. 319, st. 1112, 135/6, 138/4, st. 318, 135/7, st. 1111, st.
1264, 135/5, st. 268, 138/3, 393/1, 463/4, 463/5, 573, 396/25, st. 185/1, 396/1, 480/2, st.
224, st. 2/2, 147/1, st. 2/1, st. 82, st. 81, st. 1146, st. 99, 152/4, 152/5, st. 86/2, st. 86/1, st.
79, st. 88, 153/2, st. 1140, 154, 153/1, 152/1, 150/2, 136/1, 467, 150/3, st. 1/6, 152/2, st. 1/4,
st. 1/7, st. 1/5, 150/4, 150/5, 150/1, 393/2, 148/2, 148/1, st. 1/3, 146/3, 137, 140, st. 139,
146/2, st. 1/1, 138/4, 138/3, 393/1, 136/2 v katastrálním území Adamov; parc. č. 1363/1,
1363/2, 1362 v katastrálním území Olomučany.
na vědomí
9. Městský úřad Adamov, stavební úřad, IDDS: xx3bzck
sídlo: Pod Horkou č.p. 101/2, 679 04 Adamov 1
dále obdrží
MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko –
- vyvěsit na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 30 dnů
- pod názvem zahájení stavebního řízení: rozšíření práškové lakovny v Adamově,
žadatel Eden Europe, s.r.o.
dále obdrží
Městský úřad Adamov, IDDS: xx3bzck
sídlo: Pod Horkou č.p. 101/2, 679 04 Adamov 1
- vyvěsit na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 30 dnů
- pod názvem: zahájení stavebního řízení: rozšíření práškové lakovny v
Adamově, žadatel Eden Europe, s.r.o.
dále obdrží
Obecní úřad Olomučany, IDDS: w6ua2z4
sídlo: Olomučany č.p. 123, 679 03 Olomučany
- vyvěsit na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 30 dnů
pod názvem: zahájení stavebního řízení: rozšíření práškové lakovny v
Adamově, žadatel Eden Europe, s.r.o.
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