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Spis.zn. 23087i2008/SÉ.aÚPlt an

Veíkeró slrrytó ornióní vrstva bude uloíena na nezastavéné ploie pozemlat pqrc' ó' 44/l v

hrùbkové figuie po dobu stavby. Figura nesmí píeséhnout v!'íku 2 m' Pie( ukonéením staveb

bude veíkeró ornicní vrstva pouàtla k ozelenéní a terénním úpravóm knlem staveb' Slcrytou

ornicije nutno chrónit píed icizením a dalíím znehodnocením po dobu trvéní stavby'

zemrn.
fr ronoau s asl. $ 9 odst. ,6 písm. d) zókona o ochrané ZPF, bude za odnímanou

zemédélslrau pùdù ( 260 m2) itorouur' odvod. Vyíe odvodu bude stanovena na zókladé

ij,poótu vypràcovdn dne 25.04.2008 spoteèností ZEMPOLA Hnojník, kteri' ie v souladu

s píílohamí k zóknnu o ochrané ZPF.
ij,poéet odvodù je zaloíen na podkladu pro oceúovóní pozemlai, podle herého je dotóenit

p:o'zemek zaíazen'do lrtimatickiho regioni 7, hlavní pùdní jednotlq) 21. Zókladní hodnotovit
"ulr.azatel pr)dy (dóte ien "ukazatet;) ie 31 tis. Ké/hg, heri' je odvozen podle tabullcy v

Sazebnílnt odiodú ,o àdnétí te ZPF èósti A, píílohy k zóp.onu o ochrané ZPF.
(Jkazatel se nyíuie faktor podle pííIohy zók'ona o ochrané ZPF, éasti B:

shryinafaktoíA iaiti C s i-tt nóiobnou vóhouvlivu - chrónéné loàiskové území éerného uhlí.-iràapoAadanó 
plocha pro odnétí se nachózí v zastavéném území obce, proto ie ve vypoétu

pouíit sniíujícífafuor uieden! v pííloze zókona o ochrané ZPF, éasti C, o hodnoté 0,2 '
'òrgan 

stóíní ípràty na uselat ochrany ZPF, ! ,.- L!ìe píedúní stqtebního povolení

i tun ou prain *L"t. na zókladé Herého bude zahójeno íízení ofinanéním odvodu- Postup

bude zajiítén, ,oulffi , zsf. $ I I odst. 2 zólana o ochranè ZPF. Za trvalé odnétí bude podle

ust. $ I-I odst. l0 zókona o ochrané ZPF, placen odvodiednordzové.

Budou dodrZeny podmínky vyjódÍení odboru ùpaZMéU TÍinec ze dne26.5.2008:

- dokumentace pro územníiízembude obsahovat údaje o druzích (dle Katalogu odpadù),

mnoZství (v t) a zpùsobech naklódóní s odpady vzniklfmi béhem stavby. Tato dokumentace

bude pÍedl oùena odboru ZP aZ' k vyj ódÍení.

Ke stavebnímu iízení doloZí stavebník souhlas vodopróvního uÍadu dle $ 17 vodního

zilkona.
Projektovó dokumentace pro stavební povolení bude vypracovéna oprérmènou osobou

s autorizací pro doPravní stavbY.

Úóastníci iízem na néise vztahuje rozhodnutí spróvního orgónu:

1. realitní kancelai v TÍinci s.r.o., Komenského 812, 739 6l TÍinec

Odúvodnéní:

Dne 12.5.2008 podal úadatelzédost o vydéní rozhodnutí o umísténí stavby.

Jelikoz zédost nespliovala podmínky pro zjednodusené iízendle $ 95 odst. 2 stavebního

zéi<oîa,stavební úÌad provedl uzemní iízení'

Stavební uiad uróil úéastníky iizení dle $ 85 odst. 1 a 2 stavebního zékona, v tomto pÍípadé

ùadatelé,obec Ropice, vlastníci pozemkú nebo staveb dotóeni stavbou, osoby, které mají jinó
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budou


