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ROZHODNUTI
UZEMNÍ ROZHODNUTI

V;irokovó óóst:

odbor stav. Íódu a up Méstského úÈadu Tiinec, jako stavební úÌad pÍíslu.nf podle $ 13 odst' 1

písm.fl zftkor.ne. f g3lZOO6 Sb., o i,,"*"ìÀ piinot'ani a stavebním Íódu (stavební zókon)' ve

znéní pozdéj.ích piedpisù (dàle jen ,,"tuu"u,'i ,àko,,,,;, v územním iízent posoudil podle $ 84 aZ

91 stavebního zakona Zédost o vydàní rozhodnutí o umísténí stavby nebo zaiizení (déle jen

"rozhodnutí o umisteJ 
"ut'Uy";' 

kierou dne 19'6'2008 podal

Obec Ropice, 739 6L litY 
119' . :m, 1. móje 493,

kterého rurtopi;. ff liilC, spol. r.o. zastoupena ing. Haidukem Petre

isg et TÍineó

(dóle jen "ùadatel"), anazékladé tohoto posouzeru:

^  r  r r : t , - .  x  < n ? / î n n 6  q h

LVydóvópodle$79a92stavebníhozúkonaa$9vy}r lóSkyó.503l ,2006Sb.,opodrobnéjsír'#;iffi;ì"'i;;i ;""'","* f:T, : :'J;"il"fiT ;'
Òovuvíceúéelovébudovyóp. |42vRopic i

(dólejen,'stavba',)napozemkuparc.è.1161121vkatastrólnímúzemíRopice.

Druh_a."u."t "*t:t_ované 
stavby: 

l v Ropici, zekterebudou piedòisténé
- Jednà se o stavbu ÒOV u víceúéelové budovy Óp' 142

odpadní ,roay ,*a"ny pÍed ,tar"i'iri r."""ri zíci'ustóvaiící .riustni objekt do vodního roku -
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Umísténí stavby na Pozemku:

II.

1 .

na v souladu se situací stavblStavba bude umístè
tohoto rozhodnutí.

v méiítku 1:500, které je nedílnou souòóstí

které mají spoleònou hranici s dotòenymi

str. :

Vymezení izemí dotóeného vlivy stavby'

- Pozemky dotòené stavbou a pozemky a star br"

pozemkY..

Stanoví podmínky pro umísténí stavby:

Stavba bude umísténa v souradu s grafickou piílohou rozhodnutí, lderó obsahuje vfkres

souóasného star,rr území v méÍítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku' poZadovanym

umístèním stavby, s vyznaÒen im vazeb a r lir'ù na okolí, zejména vzdàleností od hranic

por"*t u a souseiních staveb'

StavbabuderespektovatstóvajícíinZenyrskéSítéajejichochrannópósma.Stavebníkzajtstí
v1,tyóení téchto sítí a dodrZení podmínek rt*or'.nyótrve vyjódieních jejich spràvcù:

- SmP a.s. Ostrava ze dne28'2'2008

Stavba Òov 1" vodním dílem, o vydàní sta'ebního povolení je nutno poi'íúat vodopràvní

úiad (MéU Tiinec, odbor ZVaZI'

Budou dodrZeny podmínky vyjódÌení odboru \paZMéU TÍinec ze dne2'5'2007:

projektovà dokumentace stavby bude vlpracovàna projektantem s autorizací pro

I'odohospodéiské stavby a bude obsahovai hydrotechnické vypoòty' emisní hodnoty

s u\.r-dr,r l inl . .p..a.-r., . , . .hó,Jnot pro ukazatele BSK:. NL. CHSK,-i.  \ ' rpoòt. 'budou pror' ídènr-

vsouladusNai ízenímvlódyè.ó l i200jSbadleplatn lchs i : lcn: :c .

2.

a
J .

4.

uóastníci iizenínanéùse vztahuje rozhodnutí sprévního orgónu, dle $ 27 odst' 1 spróvního Íàdu:

Obec RoPi ce,739 61 RoPice 1 l0

Odúvodnèní:

Drc 19.6.2008 podal Lad,atelZàdost o r1'déní rozhodnutí o umísténí stavby'

JelikoZ Zódostnesprriovala podmínk). pro zjednoduseneiízenídre $ 95 odst.2 stavebního

zítkona, stavební úÍad provedl územní iízení'

Stavební úÌad uróil úóastníky iizení dle 'r 35 odst' 1 a 2 stavebního zàkona' vtomto piípadè

Ladatel- obec Ropice, kteró je vlastníkeri pozemku dotóeného stavbou a dàle osoby' které mají

vlastnické nebo jiné vécné prévo ,ouràani* pozemkùm a staveb na nich a mohou b1t

rozhodnutím PÍímo dotóeni'

v souradu s $ g7 stavebního zilkona sta'ební úÍad oznàmtr zahileni územního iízení znftmym

úóastníkùm iíze,'í a dotóenym organlrrr. Kprojednóní Zódosti souóasné naiídil veiejné ústní

"a"a"ìi";""?, 
orrr.aéním na místé na den ig.i.zoos,o jehoZ vysledku byl sepsón protokol'

Zérovei vyzval Ladatele, aby bezodkladné zajistit nu uhodttém, veiejnè piístupném místé u

stavby vyvéSení informace o svém zétméru a o tom, ùe podal Zódost o vydàní územního

rozhodnutí.
Uòastníci iízeníbyli seznóm eni, Ze se mohou vyjódÍit die $ 36 odst. 3 zdJK. ó.500/2004 Sb. o

';;;;; ràd;k póanua,i- pÌed vvdóním rozhodnutí'
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Pozemekprostavbusedleelatngh:územníhoplànunachàzívurbanizovanézónéU-B,zona
obytnà individuàlní, polyfunkòrri- por.*Jr.l"zi; zastavéném izemí'umísténí vyÉe uvedené

uí"UVi" v souladu s územním plànem'

Navrhované stavba vyhovuje . obecnym technickj'm poZadavkùm na vystavbu stanovenlfm

ryhlàSkou ò. 501/2;0;$- o obecnycirfozadatcích nu-uy,,ziti izemí a ryhlàSkou ó' 13711998

Sb. o obecnyn technickfch poZadavcíc51a 1" suvbu' v platném znéní'

'd pÍedloZe nlch zétvaznygh fangvisek 
dotóenych orgónù

Stavební uiad zaj istii vzój emnli soulad pTit:Î"]: 
: :: #:;;ffi;ii

tryíadovany"rt turist"i;iil"dptty a ta''àt'l je do podmínek rozhodnutí'

Rozhodnutí je podloZeno témito podklady, vyjàdieními a stanovisky:

- Vfpis z katastru nemovitostí' snímek z pozemliové mapy

- Plnà moc k zastuPovàn

- Koordinované stanovisko MéU Tiinec ze dne l0'7'2008

- ,,unouisko odbor uZpaZMéU Tiinec ze dne 2'5'2007

- VyjàdÌení Telefon icaOZ CzechRepublic a's' ze dne 24'5'2008

- Vyjàdf enf ÓEZDistribuce a's' zedne 27'5'1008

- Stanovisko SmP a's' Ostravaze dne28'2'2007

- VyjódÌení SmVaK Ostrava a's' ze dne 3'6'200 
^. , ..,n ^e

.\/1jé,cieníZemédélskévodohospodóiskéspróvyostravazedne25.4.2008a29,1.2008

-proUf : iSeoi r - lastníkakanal izace-obecRopicezedn. ' - ' t - '11100-

Stavební uiad zajist 1r vzÍ4emny soulad piedroZeni ch z,ítvaznych stanovisek dotóenych organù

vyZadovany"t ^iaSt*mi preaplsy u--t'*ut je do iodmínek rozhodnutí'

Podmínky tfkající se realizace nebo uZívarrí stavby nebyly zahrnuty do tohoto rozhodnutí,

jelikoZ se tlikají aasift" stupné iízení'

Stavební úiad rozhodl, jak je uvedeno ve vfroku rozhodnutí, za potarfí ustanovení próvních

fi"apit,i ve vYroku uvedenfch

Uóastníci i ízeni.dal5ídotóenéosobl 'dle$27odst.2spràvníhoiódu:
Eduard sikora, véra Sikororra, s,*irl1y ^zi.entek, 

Ing. Marie Zientkovó' Zemédélskó

vodotrospJilkt;Ca' oblast povodí odry - pracovi5té ostrava

Vypoiódóní s nóvrhy a nómitkami úóastníkù:

- ÚÓastníci neuplatnili nàvrhy a nàmitky'

Vyhodnocení piipomínek veÍej nosti :
j' 

;;;;ínkY veÍejnosti nebYlY PodanY'

,', L ̂ ^dlrladrim rozhodnutí:
Vypoiàdaní s vyjódÍeními úóastníkù k podkladùm rozh

-Uóastní, i ,"t .podkladùmrozhodnutínevyjódii l i .

str. J
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Pouèení úóastníkù:

proti tomuto rozhodnutí se lze odvgtlt do 15 dnù ode dne jeho omómení k gdboru územního

plónovàní, ,tu,r.uriiro*;ód" ; pu*uttouJ peet rtu;'keho úÍadu Moravskoslezského kraje'v

6r"""C podiním u zdejSího spràvního orgónu'

Odvolàní se podóvó s potiebnym poótem stejnopisù tu.k, ?by 
jeden stejnopis ztstal spróvnímu

orgénu a aby u^iai 
'"e1t*1t 

aortui 3.a.n tte;noplt' Nepodà-li úóastník potiebny poÒet

rui""or*, "vitor""i i'" 
t;;; orgàn ttu ttakludy úèastníka'

odvoróním lze napadnout qirokovou óóst rozhodnutí, jednotlivf vyrok nebo jeho vedlejéí

#;#.j. ilr;-lÀr t; proti odùvodnéní rozhodnurí je nepiípustné'

Stavební úÍad po próvní moci rozhodnutí pied'ó.ovéienou dokumentaci Ladateli' pÌípadné

obecnímu úÍadu, 3étroz úl:plrho 
"i""d" 

à. -umísténí 
stavby tfkó, není-li sóm stavebním

;i;;.;, p opÍípaditéZ speciólnímu stavebnímu úiadu'

Rozhodnutí mà podle $ 93 odst. 1 stavebního zàkona platnost ?::kY, 
Podmjnkv rozhodnutí o

umísténí stavby platí po dobu trvóní stavby éi zaiíìen' nedo.lo-li z povahy véci k jejich

konzumaci.

'7 (.
/r. ,,t/ 45 -

Ing. Vèra Pindurovà
vedoucí odboru SR a UP

Totooznómenímusíb l i t lyvéSenopodobu15dnùnauÍednídesceMéstskéhouiaduTi inec,
kteqf písemnost doruòuje. Éo stejno., dobu bude písemnost zveiejnéna zpùsobem umoZóujícím

délkovf pÍístup. Souòasné bude tato pir.rnoori uy"::t:u nu úÍ"dttí desce Obecního úiadu

Ropice, kde bude rovnéZ zveiejnéna zpùsobem umoZiujícím dólkovli pÍístup'

ÉBEclrfii{no norrcrl
I rgg ro noP:tj;to-J

Razítko, podpis orgónu, kteqi potvrzrÚe vyvésení a sejmutí oznétmenína uiední desce a souòasné

zvef ej nÉtti zpùsobem umoZiuj ící dólkovf pÍí stup'

Poplatek:

sprarrrri poplatek podle zéú<onaé,.63412004 Sb., o spróvních poplatcích' poloZky 18 písm' a/' ve

vyÉi 1000,- Kè bYl zaPlacen'
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