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vécnó pfívakdotèen;im pozemkùm, osoby, které 1ají.vlastnické 
nebo jiné vécné prévo

sousedním pozemkùm a staveb na nich u *oúo,, byt rozhodnutím pÍímo dotóeni'

Vsouladus$8Tstavebníhozél<onastavebníuiadoznóml|zahajeniúzemníhoiizeníznimym
úòastníkùm iíznrua dotòen;fm organùm' |Z+.A.ZOO8, o jehoZ vj'sledku byl sepsan protokol'

zéxoveh vywal zaiitel", aby blezodkiuJnc ,aiistil-na vhodném, veÍejné piístupném místé u

stavby WvéS,ení informace ó svém ,t*rréru a o tomí Ze podal ifudost o^vydaní územního

rozhodnutí. Uóastníci iízení uvti ,"or,imerti , ie se,mohou vyjódiit dle $ 36 odst' 3 zirk' (;'

500l2004Sb.osprévnímiódukpodktadùmpiedvydónímrozhodnutí.

pozemky pro stavbu p.ó.2152,2153, 17,18,25 a215912 v k'ú' Ropice se dle územního planu

obce Ropi ce nacljíní v zóné neurbanizované, zóné krajinné zelené N-Z' pozemek 8/1 je

zastavénítplocha a je zahrnuta do zastavéného území, do zórty urbanizované' srozptylenou

zóstavbou. Takto zaiazené pozemky ;jr"; uróeny k zastavéní, qijimku vsak woií úóelové

komunikac e, iejíchi souóóstí j sou i mostní obj ekty

umístèní vyse uvedené stavbi je tedy v souladu s územním planem.

Navrhovanà stavba vyhovuje obecnym technickim poZadavkùm na qfstavbu stanovenym

vyhló3kou ó. 501/2000 SU. o obecnfcír poiadavcíóhna vyuZití tnemí a vyhló5kouó' 13711998

Sb. o obecnjm technickych po?adaících na vjrstavbu, v platném znéní.

stavební uÍad zajisti I vzajemn! sourad pÌedroZenfch zivaznych stanovisek dotóenlich orgànú

vyZadovanfch zvlóStními pf9-gpll a ,a,Lroul je do podmínek rozhodnutí' Podmínky zàvaztÉho

stanoviska oAUoru Zp uZ'it1U"tÌinec ve vCci zasatru do qimamného krajinlého prvku nebyly

zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, nebot' se dkají vlastního provàdéní stavby a proto

budou 
"uft*oty 

aZ do podmínek stavebního povolení'

Roz,hodnutí je podloZeno témito podklady, vyjédÍeními a stanovisky:

r Vfpisy z.katastru nemovitostí, snímek z pozemkové mapy

. Vyjódiení SmVaK Ostrava a's' 7É dne 13'11'2008

o ' Stanovisko odboru ZpaZMéU Tíinecze dne26'5'2008

o Z6vazxté stanovisko odboru ùpaZMCÚ TÍinec k odnétí zemédélské pùdy ze ZPF ze dne

27.5.2008pow,,"*obecníhouÍaduVendryné2edne31.5.2006

ZàvaznéstanoviskovevécizósahudoVKPzedne22.5.2008

. Zíxazné stanovisko odboru zpazMéU TÍinec k umísténí stavby na pozemku uróenému

k Plnéní funkcí lesa ze dne 2'5'2008

oProhlóÉeníinvestoraoexistenciinZenfskfchsítí

o Souhlas obce Ropice ze dne 25'4'2008

. YyjàdÍenZVS Ostravars dne 5'6'2008 a 18'6'2008

o stanovisko Povodí odry s.p. ostrava ze dne 31.1.2008, 29'12008 aL7 '4'2008

. Biologichi Pruzlrum

stavební uiad rozhodl, jak je uvedeno ve vliroku rozhodnutí, za pouiítí ustanovení pràvních

pÍedpisù ve vfroku uvedenlfch'

Úóastníci Ííz'ent- da15í dotèené osoby:

obec Ropice, Povodí odry, s.p., Zemédèlskó vodohospodriÍskó spróva ostrava
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