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VENETNA VYHLASKA

ROZHODNUTÍ

Vyrokovó òóst:

Odbor stav. Iàdu a UP Mèstského úÍadu Tiinec, jako stavební úiad piíslu5nlf podle $ 13 odst. I
písm.f/ zéú<ona ó. 183/2006 Sb., o územním plónovaní a stavebním Íódu (stavební zókon), ve
znéru pozdéjSích pÍedpisù (dóle jen "stavební zétkon"), ve spoleóném územním a stavebním
iízení piezkoumal podle $ 84 ai,91 a $ 109 ai.I 14 stavebního zókona 26dost o vydéní rozhodnutí
o umístèní a provedení stavby, kterou dne 9.11,.2007 podal

Beskydskó golfovó, t.s.,,739 56 Ropice 415,
kterou zastupuje Jan Czernek, StefanÍkovall,Z37 0l Òeskf Té5ín

(dóle jen "stavebník"), a na zàkladé tohoto pÍezkoumóní:

I. Vydiví podle $ 79 a 92 stavebního zitkona a $ 9 vyhló5ky ò. 50312006 Sb., o podrobnéjSí
úpravé územního iízení, veÌejnopràvní smlouvy a územního opatÍení

r o z h o d n u t l  o  u m í s t è n í  s t a v b v

na stavbu:

"technické zàzemí, pÍÍpojka vody, spla5kové kanalizace, de5t'ové kanalizace, pÍípojky
plynu, pÍípojky NNo opérn6zeú"

(dóle jen "stavba") na pozemcích st. p.2I,231,392, parc. ò. 24311,2441T,24416,245/I,305,
320, 322 I 1, 322 I 2, 322 I 3, 322 I 4, 2124 v katastràlním území Ropice.
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Stavba obsahuje:
- Technicke zizemi o púdorysnych rozmèrech 60,60 x 13,65 m, nepodsklepeny, stiecha

pultovó s mírnym sklonem.Objekt bude rozdélen na2 é,ísti, a to òóst garóZí-slouLipro

odstavení traktorú, sekaóek a dal5ích strojú potiebn;ich pro údrZbu golfovlfch drah. V tomto
prostoru bude sklad PHM (mobilní kompaktní dvouplóSt'ovhnidrl) pÌístupn;f dveÍmi z
venkovního prostoru. V druhé óósti, kterà b:ude zatéplena budou dílny, sklady a sociàlní
zínemi pro zamèstnance, kotelna. Na vlichodním konci objektu soc. zínemí bude umístèn
sklad pesticidú a sklad hnojiv, které mají samostatny piístup zvenku. Zastavénítplocha
objektu bude 831 m2. Objektu bude umístén na pozemku parc.ó. 32212 v k.ú. Ropice.
Vytópèní objektu bude zaji5téno zóvésnym plynovym kotlem BAXI LUNA HT 1,450
s jmenovitym vykonem I4,5 - 45 kV/.. Odvod spalin a pÍívod spalovacího vzduchu bude
zaji5tèn koaxiólním kouiovodem vedenym skrz stieÈní konstrukci.

- Vodovodní pÌípojka HDPE 100 DN 32 v de\c,e 123,70 m bude napojena na hlavní
vodovodní fód DN 50 vedena po pozemcích parc.ò. 24411r,, 24416,32211,32212 a2124.

- Plynovodní pÍípojka bude vedena soubéZné s vodovodní pÍípojkou v délce I I 8 m s
napojením na stÍedotlaky plynovod na pozemku parc.ò. 32211 a dàle vede pozemkem parc.ó.
32212.

- Spla5kovàkanalizace bude vedena po pozemcích parc.ò. 32212,322/7,392 a 21 v k.ú.
Ropice a d6le podél komunikace parc.ò. 2124 do stóvající Sachty ó. 6 a potrubím do
stàvající COV. SplaÈkovà kanalizace bude mít 19 Sachet. Délka bude 595,90 m

- De5t'ovou kanalizaci bude svedena voda z objektu technického zínemí pies odluóovaò
ropnych lótek dàle po pozemcích parc.ó. 32212,32211,305 a 24511, kdy konóí v Sachtè ò. 23
na stàvajícím Ìódu odtoku vody zpoifunínídrLe. Po celé trase piípojky deSt'ové kanahzace
bude celkem 38 Sachet. Délka kanalizace bude 611 m.

- PÍípojka NN bude vedena v zemi z objektu po pozemcích parc.Ò. 32212,322/l soubéZné s
místní komunikaci parc.ò. 2124, dóle pozemkem parc.ò .32213,2124,24311 a24417,231.

- Opèrnàzet bude umístèna na pozemku parc.ó.320 v delce 106,65 m. Je navrZena jako

modulovó, jako zaiíznutó do pùvodního terénu s maximélním sklonem I : 3. Homí hrana
opèrné stény kopíruje stóvající terén-vlf5ka stèny nad terenem je od 0,35 m do 1,5 m, spodní
uroveil stény stupiovitè klesó soubéZné se sklonem pÍíjezdové komunikace. V nejvy55ím
místé mó opérnó stèna SíÌku I,64 m.

IL Stanoví podmínky pro umísténí stavby:

1. Stavba bude umísténa v souladu s grafickou pÍílohou rozhodnutí, kteró obsahuje vykres
souòasného stavu území v méÍítku katastrólní mapy se zakreslením stavebního pozemku,
poZadovanym umísténím stavby, s vyznaóenímvazeb a vlivù na okolí, zejména vzdàleností
od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Stavba technického zénemí bude umísténa na pozemku parc.ó. 32212, a to ve vzdólenosti
25,64 od hranice pozemku parc.ó. 658/1; 17,17 m od hranice pozemku parc.ó. 3221I a34,52
m od hranice pozemku parc.ó.320 v kat. tu;emí Ropice, jak je zakresleno v situaci -zókresu

do katastrólní mapy v méÍítku I : 2880.

3. Stavba technického z6zemí bude mít rozméry 60,64 x i3,65 m o zastavéné plo5e 827,70 m2
bude situovóna podélnym smérem jihozópad-severovychod. Objekt bude vytópén plynovym
kotlem

4. Zàsobovéní pitnou vodou bude zaji5téno provedením nové vodovodní pÌípojky vedené po

pozemcích parc.ó. 24416,32211,32212 a2124 v k.ú. Ropice.

5. Plynovodní pÍípojka bude vedena soubéZné s vodovodní pÍípojkou v délce 1 1 8 m s

napojením na stíedotlaky plynovod na pozemku parc.ò. 32211 a d6le vedena pozemkem
parc.ò. 32212 v k.ú. Ropice.
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6. Spla5kovó kanalízace bude vedena po pozemcích parc.ò.32212,32211,39] a2l a dÍùe podél
.komunikace parc.ó. 2124 do stiwající Sachty ó.6 apotrubím do stóvajicí COV.

7. Ve5keré povrchové vody budou de5t'ovou kanalizaci svedené pies odluóovaò ropnych lótek a
dàle vedené po pozemcích parc.ò.32212,32211,305 a 24511v k.ú. Ropice s vyústéním
v Sachté Í:.23 do stóvajícího odtokového potrubí s vyústèním v jezennnhdrii golfového
areólu. i

8. PÍípojka NN bude vedena v zemi z objektu po pozemcÍch parc.ò. 32212,32211 soubèZnè s
místní komunikaci parc.ò. 2124, dóle pozemkem parc.ó.32213,2124,24311, 24411 a23l
v k.ú. Ropice s napojením na novou trafostanici.

9. Opérnó zed'bude umísténa na pozemkuparc.ó,.320 v délce 106,65 m.

10. PÍíjezd bude zaji5tén po stíwEící komunikaci parc.ó. 2124, zkterébude ziizen noqf sjezd na
pozemek parc.é. 32211v k.ú. Ropice a provedenanovàpiíjezdovà komunikace k objektu.

Podle g 115 stavebního z{tkona a $ 5 a 6 vyhlóSky ó.526D0A6 Sb., kterou se provódéjí nékteró
ustanovení stavebního zàkonave vécech stavebního Íódu

s t a v e b n í  p o v o l e n í

na stavbu:
"technické zizemírpÍípojka vody, spla5kové kanalizace, de5t'ové kanalizace, pÍípojky

plynu, pÍípojky NN, opèrnúzed"'

(dàle jen "stavba") na pozemku st. p. 2I,23I,3g2,parc. ó. 24311,2441I,244/6,24511,305,320,
3221 l, 32212, 32213, 3221 4, 2124 v katastrólním území Ropice.

III. StanovÍ podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ATELIER

P-H-A spol. s r.o.Gabòíkovó 15, 182 00 Praha 8; pÍípadné zmény nesmí bfi provedenybez
pÍedchozího povolení stavebního uÍadu.

2. Stavebník oznàmístavebnímu uÍadu termín zahijenístavby.

3. Stavebník oznàmí stavebnímu uÍadu go fàze vystavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) Vytfóení stavby vóetné pÍípojek inZenyrskych sítí

b) Zit<ladovó deska technického zénemí

c) Dokonóeni hrubé stavby

d) Zíwéreénà kontrolní prohlídka

4. PÍed zahójením stavby bude provedeno vylfòení trasy vedení v5ech inZen;frskfch sítí a
bèhem provódéní stavby budou dodrZeny podmínky uvedené v téchto vyjódieních:
- ÓnZ Distribuce, a.s. F.Místek ze dne 23.5.2007, é.1010841130
- SmVaK, a.s. Ostrava ze dne 22.8.2007, é,j.9773N00943012007{PF.
- Telefónic a 02 Czech Republic, a.s. Ostrava ze dne 24.10.2A07 , ó j. 175460/07^4OV/\400
-RWE Distribuòní sluZby, Plynrirní 4ggll,Brno ze dne 1.4.2008 ó,j.18271081151

5. Pied zahójením vykopovfch prací vlastník pozemku parc.ò. 24416 v k.ú. Ropice bude piizvón
k vytyóení trasy vodovodní pÍípojky s provedením zópisu do stavebního deníku.

6. Bude zaji5téno odvodnéní pozemku parc.ó. 2IA v k.ú. Ropice, v pÍípadé nutnosti bude
ziízenà hlavní vpust' drenéùe.
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7. Dle zókona ó. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dal5ích zàkonù, ve znènÍ

pozdéj3ích piedpisù budou odpady vzniklé bèhem stavby piedàny opràvnéné osobè, kteró

prouoruj" iaiízénipro naklódaní s odpady. Veékeré doklady ojejich pÍedàní budou

pf.OtoZ"t y odboru ZPa Z MéIJ TÍineC pied uZívàním s!1vbr. Odpady budou shromaZd'ovóny

utiídéné die jednotlivlfch druhù a kategorií, je nutno zajistit piednostné jejich vyuLit|

Slódkovat lie pouzeódpady, u nichZ jlny zpùsob odstranèní není dostupn)f ' Bèhem stavby

bude veden apr;;1éLn6.uid.n.. o odpadech a zpùsobech naklódàní s nimi dle vyhléÈky ò'

383/2001 Sb., o podrobnostech naklàdóní s odpady'

Dle zíxazneho stanoviska Krajské hygienické stanice MSK, územní pracoviSté F.Místek

béhem provàdéní vystavby objektu bude splnèna tato podmínka, a to: - sklad pÍípravkú na

ochranu rostlin bude vybavenzàchytnou bezodtokovou jímkou o objemu odpovídajícímu

nejvét5ímu skladovanúnu obsahu nebo nepropustnou podlahou ohraniÒenou nepropustnym

,oi.l"* stén a zqi5enfm prahem dveií v sóuladu s $ 55 odst. 9 vyhlé5ky t,' 13711997 Sb', o

obecnych technickych poZada,rcích na vystavbu, ve znèní pozdèj5ích piedpisù.

Budou dodrZeny podmínky zérvazného stanoviska k odnétí zemèdèlské púdy ze

zemédélskeho pùàního fonau vydaného dne 4.1.2008, (:.j. 6388512007lLPazlMol\\l .l '

Souhlas k odnétí zemédélské pùdy ze zemédèlského pùdního fondu (dóle jen ,,ZPF") se

udéluje na éósti zemédélsklich pozemkú, parc.Ò. 32211,objekt technického zínemí, zítbor

850 m2. Udélovanli souhlai se vztahuje pouze na odnétí pùdy pro vise uv9{-ené úèely'

V pÌípadé odstoupení od zóméru, tento souhlas se na odnètí zemédélské pùdky k jinemu

úóèlunevztahuje a pùda nadóle zùstane zemédélskou pùdou. PÍípadnó zména skuteònosti, na

které je vínàntento souhlas vyZaduje zménu souhlasu po{le $ 1.0 odst' 2 zàkona o ochrané

ZpF. O takovou zmènu musi tyt póZadano u odboru ZpaZMUÚ Tiinec.Souòéstí

udèlovaného souhlasu jsou nósledující podmínky, které budou splnény na vlastní nàklad

Ladatele:
- na ztrkladé projektové dokumentace a tohoto souhlasu bude pÍed zahéfiením staveb

provedeno vyfòení zàborúzemédélské pùdy v terénu a musí byt zabezpeòeno, aby hranice

staveni5té pÍi stavební óinnosti nebyly svévolné posunovóny do okolní pùdní drtby

- pÍed zahijenímstavebních prací musí b;it provedena skryvka ornióní vrstvy o mocnosti

0,22 m o celkové kubatuÍe 1i00 m3
- rnyta orniòní vrstva 1100 m3 bude uloZena v blízkosti stavby v hrùbkové figuÌe po dobu

stavúy. pÌed ukonòením staveb bude pouZita k terénním úpravàm nezastavéné òósti uròené

k vyfvoÍení zelené. Skrytou ornici je nutno chrónit pied zcizením a da15ím znehodnocením

po dobu trvóní staveb.
- pf"lyt.t orniòní vrstry 900 m3 musí bft navró.cen zpét k zemédélskému vyuZití'

Umísténí pÍebytku bude odsouhlaseno odbot.* i'paZMéÚ tÍinec orgónem ochrany

ZpFrnazókladè samostatné Zódosti o,zpùsob hospodàrného vyuZití orniceo'. Zàdost

^oriUyt doruòena nejpozdéji pÍed zahójením stavebn-ího iízenía musí obsahovat:

- uvedení konkrétnícn pònz" zlmédèlskych pozemkù, na kterych bude pÍebytek pouZit'

- uvedení pÌedpoklódanich m3 uloZen;fch na jednotlivych pozemcích

- písemnéìóuhlasy ma.litelù dotóen;ich pozemkù. Pokyd takto Zadatel neuóiní, orgàn

"ín""V 
ZpF, v rómci stavebního iízen,naÍídí LadatelivyuZití omice v ràmci spróvního

obvodu. O òinnostech souvisejicich se skr-Wko

10.
Lemin. Souhlas je nedílnou souòósti tohoto rozhodnutí'

Pro stavbu technickéh o zizemivóetné piípojek inzenlfrskfch sítí bu{o_r1 v plném. rozsahu

splnény podmínky zitvaznéhostanoviska, ktlré vydaiodbor zPazMéÚ Tiinec dne

r s.+.2óos, òi. 63 880/200812P azKsl246.5.
- stavba, zejménafasóda a stiecha stavby bude Íesenadle pÍílohy projektové dokumentace

stavby :l'Hmotovó studie", kterou vypracoval ATELIER P-H-A spol' s r'o' v 3/2008'

- souióstí stavby bude realizace névrhu sadovych úprav vychàzející z hmotové studie' Bude
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vysazeno 6 ks Acer pseudoplatanus, 3 ks Fraxinus excelsior,4 ks Ulmus glabra a 9 ks
Betula pendula. Dóle bude vysazena popínavó dievina Hedera helix. Stromy budou spliiovat
obvod kmínku 12-14 cm a budou ukotveny tiemi kúly s úvazkem. Kmínek dÍevin bude-
chrónèn jutou ve dvou vrstvàch. Vfsadby budou hnojeny, mulòovàny borkou a budou
provedeny zavhodnych agrotechnickfch podmínek odbomou firmou v oblasti zahradní a
krajinóiské tvorby. Pii v;fsadbè budou respektovény stéxa1ící inZenfrské sítè a jejich
zàkonnà ochrannó pésma. PÍed vysadbou bude po26dín spróvce inZen;irs[ich sítí o
vyjódÍení a zajiSténí vytyòení trasyjejich vedení. Vysadby budou provedeny nejpozdèji do
vydóní kolaudaóního souhlasu.

11. Na zàk\adé stanoviska Lesù ÒR st.p. Ostrava, Lesní spróva Senov pÍípojky inZenyrskych sítí
nebudou zasahovat do ochranného lesního pósma.

12. Pfi realizaci stavby zalistit oóistuvozidel opou5tèjícíchareàl stavby.

13. V prubéhu stavby bude veden zhotovitelem stavby stavební deník dle $ 157 stavebního
zéú<ona a $ 6 vyhlóSky ò. 499/2006 Sb.

14. Stavba bude provódéna stavebním podnikatelem: dle vybéroveho iízení. Pied zahójením
stavebních prací bude speciàlnímu stavebnímu úíadu sdélen stavební podnikatel a pÍedloZen
doklad o jeho zpúsobilosti tyto próce provódét (vfpis z obchodního rejstiíku, doklad o
autorizaci).

i5. Stavba bude dokonèena do 2 let ode dne nabytí próvní moci tohoto rozhodnutí.

16. Stavební objekty komunikace, zpevnèné plochy a odluóovaò ropn;fch làtek jsou ÍeSeny
územním Íízerumvedenym pod òj. 6387912007/SRaUPA/i ze dne 10.6.2008.

IV. Stanoví podmínky pro uZívóní stavby:

1. DokonÒenou stavbu lze vLívat ai, na zàkladé kolaudaóního souhlasu dle 5 122 stavebního
zdkona. Pro vydóní kolaudaóního souhiasu stavebník mj. opatÍí zíwaznh stanoviska dotóenych
orgónù k uÈívaní stavby vyLadovína zvlàStními pÍedpisy, geometricky plón stavby, zópisy o
pÍedàní pievzetí prací, certifikóty a prohlóSení o shodè pro vyrobky pouZité na stavbé, revize a
tlakové zkou5ky piípojek inZenlirskych sítí vòetné rcvizi rozvodù v objektu.

V. Stanoví podle $ 74 odst. 1 spróvnfto Íódu:

Vzhledem k tomu, Ze vyroky rozhodnutí vydaného ve spojeném územníma stavebnim iízení se
vzítjemné podmiúují, vyrokové òóst rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby nabude
vykonatelnosti nejdÍíve dnem, kdy se stane pravomocnou vyrokovó òóst rozhodnutí o umístèní
stavby.

Úóastníci iízenír1a néZ se vztahuje rozhodnutí spróvního orgónu:

Beskydskó golfovó, a.s.,739 56 Ropice 415

Odúvodnéní:

Dne 9.1t.2007 podal stavebník Zódost o vydóní rozhodnutí o umístèní a provedení stavby.
Uvedenym dnem bylo zahójeno územní a stavební iízení, které stavební úiad spojil podle $ 78
odst. 1 stavebního zékona v souladu s $ 140 odst. 1 spràvního Íódu usnesením podle $ 140
odst. 4 spróvního iódu.
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ProtoZe iídost nebyla úplnó a nebyla doloZena v5emi podklady a stanovisky potiebnlimi pro její
i6dné posouzení, byl stavebník dne 9.11.2007 vyzvhn k doplnéni Zódosti aiízení bylo pÍeruSeno.
Zidostbyla doplnèna dne 21.1.2008.

Stavební úÍad uróil úòastníky iízení dle $ 85 odst. I a2 a dle $ 109 stavebního zàkona, v tomto
pÍípadé LadateL, obec Ropice, vlastníci pozemkù nebo.staveb dotóeni stavbou, osoby, které mají
jiné vécnó préwa k dotóenym pozemkùm, osoby, které mají vlastnické nebo jiné vécné próvo k
sousedním pozemkùm a stavbóm na nich a mohou byt rozhodnutím piímo dotòeni.

Stavební 'úiad oznilmil zahàjení spoleÒného územního a stavebního iízení úèastníkúm iízeni,
dotóenlfm orgrínùm a veiejnosti. K projednóní Lfudostí souóasnè naÍídil ústní jednàní spojené
s ohledàním na místé na 21.2.2A08, o jehoZ vysledku byl sepsón protokol.

Po místním SetÍení stavební uiad zjistil , Le je nutné doloZit stanovisko odboru ZpaZ MéÚ TÍinec
z hlediska umístèní stavby související s krajinn;fm ró,zem dle $ 12 odst. 2 zitkona ò. 114/i993 Sb.
o ochrané piírody a krajiny, ve znéní pozdèjSích pÍedpisù, proto byl stavebník dne 21.2.2008
vyzvÍmk jejímu doplnéní aiízeníbylo pÍeru5eno. Z^dost byla doplnéna dne 17.4.2008.

Úóastníci iízení v souladu s $ 36 odst. 3 zítkona ó. 500/2004 Sb. spróvní Íàd, méli moZnost
vyjàdÍit se k podkladùm rozhodnutí píed jeho vydóním, popiípadé navrhnout jeho doplnèní.
Této moZnosti nikdo s úòastníkú iízení nevyuZil.

Stavební uiad v provedeném spoleéném územním a stavebnim iízeni piezkoumal piedloZenou
Lídost zhledisek uvedenlich v $ 86 a 111 stavebního zítkona, projednal ji s úÒastníky iízení a s
dotòenymi orgóny a zjistil, Ze jejím uskuteònèním nebo uZívéním nejsou ohroZeny zilmy
chrànéné stavebním zókonem, pÍedpisy vydanymi k jeho provedení a zvléÈtními pÍedpisy.

Objekt technického zénemíje dle schvóleného územního plónu obce Ropice zaiazenvuzemí
zastavitelném, urbanizoyaném-zóna sportu a rekreace U-S. Do území lze umístit kromè areéúu
golfu i jeho z6zemí. Stavba je v souladu se schvólenym územním plónem obce Ropice.

Navrhovanó stavba vyhovuje obecnym poZadavkùm na vyuZívóní území stanovenym vyhlóSkou
ó. 50112006 Sb. o obecnfch poZadavcích na vpÍ:iîí izemí a vyhlóSkou ó. 13711998 Sb. o
obecnfch technickfch poZadavcích na qistavbu. Projektovà dokumentace stavby splúuje obecné
technické poZadavky na stavbu.

Rozhodnutí je podloZeno témito podklady:
- Vfpisy z katastru nemovitosti ze dne 26.11.2007
- Kopie katastrólní mapy ze dne 25.9.2007
- PovèÍení o zastupovóní Beskydskou golfovou, a.s. Ropice 415 pro p. Czemeka Jana,

Stefanikové 21, Òesky TèSín
- VVj. ÓEZ Distribuce, a.s. F.Místek ze dne 23.5.2007, ó. 1010841 130, ze dne 11.6.2007, ói.

621 10-Se
- Vyj. ÓEZ net,a.s. Ostrava ze dne 28.6.2007, í,j. 07 11446
- Vyj. Obec Ropice ze dne 27.6.2007, ój. 50412007
- Zfrvazné stanovisko Hasièského zóchranného sboru MSK, územní odbor F.Místek ze dne

13.7 .2007, ój. Prev-2 1 87 IFM-2007
- Vyj. SmVaK, a.s. Ostrava ze dne 22.8.2007, é,j. 9773N00943012007 IPP.
- VVj. Telefonica 02 CzechRepublic, a.s. Ostrava ze dne24.10.2007, ói.

t7s460l07lMova400
- Stanovisko odboru SRaUP MèU TÍinec z hlediska územního plónu obce Ropice ze dne

6.6.2007
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- Stanovisko odboru ZpaZ MéU TÍinec ze dne 7 .9.2AA7 , f, j.
3 6 | 58 I 20 0l I Zp aZ I Sz,S u.AdA4o I 2A2. I

- Zivazne stanovisko k odnètí zemédélské pùdy ze zemédèlského púdního fondu ze dne
4. I .2008, ó j. 63385/2A07 ùP aZlMol\\l.l

- Zétvér zjiSt'ovacíhoiízenívydan;f Krajskfm úÍadem,MSK, Ostrava, odborem ZPZze dne
12.10 .2007, ò. sp. Zp Z t +qgZZ I 2007 I Sub 120 8. 3 V I 0

- Zíxazné stanovisko k umístèní stavby stiedního stacionàrního zdroje zneóiSténí ovzduSí
vydané Krajsklim úiadem MSK, Ostrava, odborem LPZze dne 3.1.2008, sp.zn.
Zpzt sesg qt2aoi I AdL 24s.4 ss

- Rozhodnutí Krajského úiadu MSK, Ostrava, odboru ZPZ ze dne 3.1.2008, sp.zn.
ZpZtSeSgl|z\\7lAdL 245.1 V5 - povolení stavby a uvedení do provozu stÌedního
stacionómího zdroje zneóiSt'ovéní ovzduSí.

- Krajskó hygienickó stanice MSK, :územtí pracovi5té F.Místek ze dne 18.1..2008, ój. HP/FM-
s3t3l24l .U07

- Vyj. odboru dopravy MéU Tiinec ze dne 7.2.2008,ój.Y32,V33120081Do/Wa
- Rozhodnutí - povolení k pÍipojení sousední nemovitosti parc.ò. 3221I v k.ú. Ropice na

pozemní komunikaci-místní komunikaci parc.ò. 2124 -ziízetí sjezdu, ze dne 28.1.2008, òi.
OR45/08/WA vydané Obecním úÍadem v Ropici

- Stanovisko obce Ropice s napojením na vodovodní Íéd ze dne 30.1.2008, òj. OR45/08/WA
- Stanovisko odboruZPaZMèU Tiinec ze dne 20.2.2008,éj.V73l2008lZPaZlSz, Ad1202.1
- Zéwazné stanovisko ve véci vydóní souhlasu k umíst'ovóní a povolovéní staveb, jakoLi _

k jinym òinnostem, které by mohly sníZit nebo zmènit kajinny rt,zvydaného odborem ZPaZ
MéÚ tiinec dne I 5 .4.2008, ò j. 63 8 s0/2 008 I ZP azlKs 1246.5

- RWE DistribuÒní sluZby, Plynàrní 49911, Brno ze dne 1.4.2008 ó,j.18271081151
- MéÍení a hodnocení radonového indexu stavby é,. 17-07-07 vypracovany firmou ZEMPOLA-

sdruZení, Hnojník ó. 136
- InZenyrsko-geologicky pruzkum z óervence2007, vypracovany firmou ZEMPOLA-sdruZení,

Hnojník ó. 136

Stavební úÍad zajistil vzójemnf soulad pÌedloZenych ztvaznych stanovisek dotèenych orgónù
vyZadovanych zvlóÈtními pÍedpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úÍad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnutí, za pouùití ustanovení pràvních
pÌedpisú ve vyroku uvedenfch.

Úóastníci iízení- dal5í dotóené osoby:

Obec Ropice, Pavel Mitrgga, Ur5ula Mitregovó, Pozemkovlf fond ÒR, územní pracovi5té
Ostrava, Ing. JiÍí Grohman, Lesy Òeské republiky s.p., lesní spràva Ostrava,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ÓEZ Distribuce , a.s., Telefonica 02
CzechRepublic, a.s., Severomoravskó plynarenskó, a.s. Ostrava

VypoÍàdaní s nàvrhy a némitkami úòastníkú:
- P. Mitrenga Pavel, bytem Ropice 94, jako vlastruk pozemku parc.ò. 210 a24416 v k.ú.

Ropice, vznesl nómitku, a to zaji5téní odvodnéní pozemku parc.ó. 2IA,v pÍípadé nutnosti
tidào zíízení hlavní vpustè drenfuLe a dóle poZaduje, aby byl piinran pied zahójením
vykopovfch prací pro poloZení vodovodní k jejímu vytyóení. Tyto nómitky jsou splnèny
v bodech é^5 a 6 uvedenych ve vlfroku podmínek stanoven;fch pro provedení stavby.

Vyhodnocení pÌipomínek veÌejnosti:
- Nebyly podany L6dne piipomínky veÍejnosti.

- 7 -
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VypoÍédóní s vyjàdÌeními úòastníkù k podkladùm rozhodnutí:
- Uòastníci se k podkladùm rozhodnutí nevyjàdiili.

Pouòení úóastníkú:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnù odé dne jeho doruòení k odboru územního
planovóní a stavebního iàdu a pamàtkové péóe Krajského úÍadu Moravskoslezskeho kraje v
Ostravé podaním u zdejSího spróvního orgónu.

Odvoléní se podóvó s potÍebnlfm poótem stejnopisú tak, aby jeden stejnopis zùstal spràvnímu
orgànu a aby kaidy úéastník dostal jeden stejnopis. Nepodó-li úòastník pofÍebn;f poÒet
stejnopisú, vyhotoví je spróvní orgàn na néklady úóastníka.

Odvoléním lze napadnout vfrokovou òóst rozhodnutí, jednotliv;i vfrok nebo jeho vedlejSí
ustanovení. Odvoléní jen proti odùvodnèní rozhodnutí je nepÍípustné.

Stavební úiad po próvní moci rozhodnutí piedà ovèíenou dokumentaci pro umístèní stavby
stavebníkovi, piípadné obecnímu úiadu, jehoi, územního obvodu se umísténí stavby tykó, není-li
sóm stavebním úiadem, popÍípadé téi, specíillnímu stavebnímu uÍadu. Stavebníkovi zaile jedno

vyhotovení ovéiené projektové dokumentace a Stítek obsahující identifikaòní údaje o povolené
stavbè. DalSí vyhotovení ovéÍené projektové dokumentace za5le vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem.

Stavebník je povinen Stítek pÍed zahé.jením stavby umístit na viditelném místè u vstupu na
staveni5té a ponechat jej tam ai, do dokonòení stavby, pÍípadnè do vydóní kolaudaòního
souhlasu; rozsóhlé stavby se mohou oznaóitjin;im vhodnym zpùsobem s uvedením údajú ze
Stítku.

Rozhodnutí mà podle $ 93 odst. 1 stavebního zétkona platnost 2roky. Podmínky rozhodnutí o
umísténí stavby platí po dobu trvóní stavby ói zaiízen| nedoilo-li z povahy vèci k jejich

konzumaci. Stavba nesmí byt zahi$ena, dokud rozhodnutí nenabude próvní moci. Stavební
povolení pozbyvà platnosti, jestliZe stavba nebyla zahîjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pràvní
moci.

Na zókladé zétkona i). 2011987 Sb., o stótní pamàtkové pééi, v platném zném bude stavební
óinnost ohlóSenó písemnè Archeologickému ústavu AV ÒR, Kràlovopolskà 147, 612 00 Bmo a

Toto oznàmení musí blit vyvèSeno po dobu 15 dnù na úÌední desce Mèstského uÍadu TÍinec,
ktery písemnost doruóuje. Po stejnou dobu bude písemnost zveíejnéna zpùsobem umoZiujícím
dólkovf pÌístup.

str. I

VyvéSeno dne:
J4 ,6 , l lP f
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Razítko, podpis orgónu, kter! poffrzuje vyvéÈení a sejiíutí oznétmenína uiední desce a souóasné
zveÍej nèní zpúsobem umoZiuj ící dólkovlf pÍístup.

Poplatek:
Spróvní poplatek podle zilkona é,. 63412004 Sb., o spróvních poplatcích poloZky l7 odst. I písm.
i/ ve vf5i 3000,- Kò, poloZky 17 odst. I písm. i/ ve vy5i 1000,- Kó, celkem 4000,- Kò byl
zaplacen dne 1 6.2.2008.

ObdrZí:
úóastníci iízení dle $ 85 odst. 1 stavebního zítkona (doruòeno do vlastních rukou)
1. Beskydskó golfovó, &.S.,, 739 56 Ropice 415, kterou zastupuje Jan Czernek, Stefaníkova2I,
737 0I Ceskf TèSín

úóastníci Íízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zél<ona (doruóeno veÍejnou vyhlóSkou)
2. Obec Ropice, 110,739 56 Ropice (stanovisko ze dne 30.1.2008, òj. OR45/08/WA)
3. Pavel Mitrgga, 739 56 Ropice 94
4. Ur5ula Mitregovà,739 56 Ropice 94
5. Pozemkoqi fond ÒR územní pracoviÈté Ostrava, Havlíòkovo nilbieií38,702 00 Ostrava
6. Ing. Jiií Grohman,739 56 Ropice 93
7. Lesy Ceské republiky s.p. lesní spràva Ostrava, TéSínskà 993,739 34 Senov
8. Severomoravské vodovody akanalizace Ostrava a.s., 28.Ííjna 169,709 45 Ostrava
g. ÓPZDistribuce , a.s., Tepli ckà874,405 02 Dèóín 4
10. Telefóníca02 Czech Republic, a.s., OlSanskó 55, 130 34 Praha 3
11. RWE Distribuòní sluZby, Plynórensk|499ll,657 02Bmo

úóastríci stavebního Íízeru (doruòení do vlastních rukou)
1. Obec Ropice, 110,739 56 Ropice
2. Pavel MitrEga, 739 56 Ropice 94
3. Ur5ula Mitregovó,739 56 Ropice 94
4. Pozemkovy fond ÒR uzemní pracovi3té Ostrava, Havlíókovo nébie1í38,702 00 Ostrava
5. Ing. JiÍí Grohman,739 56 Ropice 93
6. Lesy Òeské republiky s.p. lesnispróva Ostrava, TéSínskó gg3,73g 34 Senov
7. Severomoravske vodovody akanalizace Ostrava a.s., 28.iíjna169,709 45 Ostrava (ze dne
22.8.20A7, é, j. 97 7 3 N 009430 12007/PR)
8. CEZ Distribuce , a.s., Teplick|874,405 02 Dèóín 4 (ze dne23.5.2007, ò. 1010841130)
9. Telefonica}2CzechRepublic, a.s., OlSanskó55, 13034 Praha3 (ze dne 24.10.2007,éj.
r7s460/07lMov^400)
10. RWE Distribuóní sluZby, Plynarensk|499ll,657 02 Bmo (vyj. ze dne 1.4.2008, éj.
1827/08trsr)

dotóené orgóny stàtní spróvy
|2.HZS Moravskoslezského kraje uzemní odbor, Pavlíkova 2264,738 01 Frfdek-Místek (ze
dne 13.7 .2007, ó j. Prev -2187 EM-2007)
13. Méstsky uÍad TÍinec odbor dopravy, Jablunkovsk^160,'739 61 Tíinec (W|ze dne7.2.2008,
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