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Obec Chomýž, IČ: 28 72 37, Chomýž 52, 768 61 Chomýž

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 29.5.2013 podala Obec Chomýž, IČ: 28 72 37, Chomýž 52, 768 61 Chomýž zást.
starosta Oldřich Navrátil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Připojení optického
kabelu Chomýž“ na pozemcích parc. č. 3005, 3157 v katastrálním území Chomýž a parc. č.
2690, 2691 v katastrálním území Jankovice u Holešova. Uvedeným dnem bylo územní řízení
zahájeno.
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako
stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“),
posoudil žádost podle ust. § 90 a ust. § 95 odstavec 1 stavebního zákona.
V souladu s ustanovením § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
žadateli Obci Chomýž, IČ: 28 72 37, Chomýž 52, 768 61 Chomýž zást. starosta Oldřich
Navrátil

rozhodnutí o umístění stavby
pro výše uvedenou stavbu, v níže uvedeném rozsahu, dle schválené projektové dokumentace
stavby.
Popis stavby:
Jedná se o umístění ochranné HDPE trubičky, která propojí objekt investora na území Obce
Chomýž a optický kabel ČD-Telematiky ze směru od Holešova, do které bude následně
zafouknut optický kabel.
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1) písm. a) stavebního zákona:
žadatel, (do vlastních rukou)
Obec Chomýž, IDDS: 6w5ajcv, Chomýž č.p. 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1) písm. b) stavebního zákona:
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (do vlastních rukou).
Obec Chomýž, IDDS: 6w5ajcv, Chomýž č.p. 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
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Obec Jankovice, IDDS: uq7b6vs, Jankovice č.p. 101, 769 01 Holešov
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona:
vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (do vlastních
rukou)
Obec Chomýž, IDDS: 6w5ajcv, Chomýž č.p. 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Obec Jankovice, IDDS: uq7b6vs, Jankovice č.p. 101, 769 01 Holešov
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm, Dlážděná č.p. 1003/7, 110
00 Praha 1-Nové Město, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 77258 Olomouc
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona:
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (veřejnou
vyhláškou)
Obec
k.ú.
parc.č.
druh pozemku
LV
Jankovice
Jankovice u Holešova
2359
ostatní plocha
232
Jankovice
Jankovice u Holešova
2410
ostatní plocha
197
Jankovice
Jankovice u Holešova
2404
orná půda
232
Jankovice
Jankovice u Holešova
2405
orná půda
510
Jankovice
Jankovice u Holešova
2406
orná půda
456
Jankovice
Jankovice u Holešova
2407
orná půda
456
Jankovice
Jankovice u Holešova
2450
ostatní plocha
374
Jankovice
Jankovice u Holešova
2429
orná půda
345
Jankovice
Jankovice u Holešova
2415
orná půda
340
Chomýž
Chomýž
3155
orná půda
322
Chomýž
Chomýž
3823
orná půda
315
Chomýž
Chomýž
3824
orná půda
314
Chomýž
Chomýž
3825
orná půda
313
Chomýž
Chomýž
3156
orná půda
10001
Chomýž
Chomýž
3158
ostatní plocha
10001
Chomýž
Chomýž
3159
ostatní plocha
10001
Chomýž
Chomýž
3070/1
vodní plocha
272
Chomýž
Chomýž
3149
orná půda
247
Chomýž
Chomýž
3151
orná půda
114
Chomýž
Chomýž
3153
orná půda
56
Chomýž
Chomýž
3152
orná půda
47
Chomýž
Chomýž
3154
orná půda
44
Chomýž
Chomýž
3145
orná půda
23
Chomýž
Chomýž
3146
orná půda
16
Chomýž
Chomýž
3147
orná půda
4
Chomýž
Chomýž
3148
orná půda
3
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp, sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j, Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01
Kroměříž 1
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1Nové Město, Regoinální správa majetku, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1) Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 3005, 3157 v katastrálním území Chomýž
a parc. č. 2690, 2691 v katastrálním území Jankovice u Holešova jak je zakresleno
v situačním výkresu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
2) Realizace stavby „Připojení optického kabelu Chomýž“ nevyžaduje dle § 103 odst. 1
písm. a), bod č. 8 stavebního zákona ohlášení stavby ani vydání stavebního povolení
3) Stavba bude provedena dodavatelsky, firmou vlastnící oprávnění k provádění těchto
staveb. Stavebníci, po nabytí právní moci územního rozhodnutí, před zahájením stavebních
prací předloží stavebnímu úřadu k posouzení doklad o tom, že stavebníkem zvolený
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4)

5)

dodavatel stavby je oprávněn k provádění stavebně montážních prací ve smyslu
ustanovení § 44 stavebního zákona.
Investor si zajistí vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců
jednotlivých sítí technické a dopravní infrastruktury, uvedené v jejich vyjádřeních (viz.
dokladová část dokumentace pro územní řízení, která je pro stavebníky nedílnou součástí
tohoto rozhodnutí). Jedná se o tato vyjádření:
 Vodovody a kanalizace Kroměříž ze dne 26.2.2013 zn. 151/2013
 ČD Telematika ze dne 21.02.2013zn. 3907/2013-O
 Správa železniční dopravní cesty, Olomouc ze dne 23.02.2013, zn. 3902/2013-OŘ
OLC-OPS/K1J
 Správa železniční dopravní cesty, Olomouc ze dne 04.06.2013, zn. 4341/2013-OŘ
OLC-OPS/K1J
Dále budou dodrženy podmínky DO, uvedené v jejich vyjádřeních (viz. dokladová část
dokumentace pro územní řízení, která je pro stavebníky nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí). Jedná se o tato vyjádření:
 KHS Zl. kraje ÚP Kroměříž; č.j.: KHSZL 03534/2013 ze dne 28.02.2013
 Lesy ČR, s.p. správa toků-oblast povodí Moravy; č.j. LCR957/001561/2013 ze dne
02.04.2013
 MěÚ Bystřice pod Hostýnem – koordinované závazné stanovisko č.j. MUBPH
3499/2013 z 27.02.2013
1)

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
v platném znění
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dle § 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) s trasou podle § 7 odst.
3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany
zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 a §
15 písm. e) zákona ČNR č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č.
132/2000 Sb., zákona číslo 76/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb.
a zákona č. 186/2006 Sb. (dále jen „zákon“)
uděluje souhlas ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném
znění
s návrhem trasy stavební akce: „ Připojení optického kabelu“ na zemědělském pozemku :
p.č. 3157, druh pozemku orná půda, v k.ú. Chomýž - podle přiložené situace v katastrální
mapě.
Souhlas s trasou vedoucí přes zemědělský pozemek podle § 7 odst. 3 zák. č. 334/1992
Sb., o ochraně ZPF v platném znění, se uděluje pro stavebníka, kterým je Obec Chomýž,
IČ 00287237, se sídlem Chomýž 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1.
Tento souhlas orgánu ochrany ZPF s navrženou trasou podzemního vedení podmiňujeme
splněním následujících podmínek:
1. Trasou optického kabelu nebudou dotčeny jiné pozemky ZPF, než v trase zakreslené
v příloze k žádosti o udělení souhlasu.
2. Ve stavebním řízení budou podmínky tohoto souhlasu řádně uplatněny.
3. Při provádění stavby dbát, aby bylo co nejméně narušeno hospodaření na
zemědělských pozemcích, případně vzniklé škody budou uhrazeny stavebníkem na
jeho náklady
4. Stavebník zajistí taková opatření, aby bylo zabráněno úniku pevných, kapalných a
plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
5. Po ukončení stavby bude na pozemcích dotčených stavbou neprodleně provedena
taková terénní úpravy a biologická rekultivace, aby půda byla způsobilá
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k zemědělskému využití. Stavebník předá rekultivované pozemky protokolárně jejich
vlastníkům.
6. Délka použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům nepřesáhne 1 rok. V případě
překročení této doby je nutno požádat MěÚ Bystřice pod Hostýnem o souhlas
s dočasným odnětím dle § 9 odst. 6 zák. č. 334/1992 Sb.
7. Stavebník oznámí orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem
zahájení a ukončení všech zemních prací na zemědělských pozemcích.
Tento souhlas s návrhem trasy v ZPF nenahrazuje souhlas k odnětí půdy dle § 9 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně ZPF, a neřeší majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, ani
nenahrazuje povolení podle stavebního zákona. Ve smyslu § 21 zák. č. 334/1992 Sb. se na
tento souhlas nevztahují obecné předpisy o správním řízení, proto se nelze proti němu
odvolat.
Vyřizuje: Ing. Milan Oslzla, tel. 573 501 943.
2) Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, jejichž ochrana je v působnosti
městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
Vyřizuje: Ing. Tomáš Svačina, tel. 573 501 947.
3) Z hlediska zákona č. 289/1995, o lesích a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní
správy lesů podle ustanovení §61 a §66, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších změn a doplňků, dle ustanovení §2, zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění
pozdějších změn a doplňků, podle ustanovení §10, a §11, zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen správní řád), a § 47, odst. 1, písm. a),
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění ně kterých zákonů, ve znění
pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o lesích), a v souladu s §48, odst. 2, písm. c),
zákona o lesích,
uděluje souhlas
dle §14, odst. 2, zákona o lesích, k vydání rozhodnutí dle zákona č. 183/2006, o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen stavební
zákon), ke stavbě „Připojení optického kabelu“ na pozemku 3005 v k.ú. Chomýž, který
se nachází ve vzdálenosti menší než 50 metrů od lesa na lesních pozemcích p.č. 2244,
2246, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260 a 2261 v k.ú. Jankovice u
Holešova. Souhlas se uděluje pro investora stavby
Obec Chomýž, IČ:00287237, Chomýž 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
který je udělením souhlasu vázán ke splnění následujících podmínek:
1. Investor stavby je povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude
jeho stavba zabezpečena před škodami, jež by mohly být způsobeny zejména pádem
stromů nebo jejich částí z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
2. Vůči uživateli a majiteli lesa nebudou uplatňovány nároky na uhrazení případných
neúmyslných škod způsobených provozem lesního hospodářství, nebo náhodně
vzniklých na předmětné stavbě (např. pádem stromů nebo větví). Náhrada případných
škod na majetku nebo zdraví osob vzniklých v důsledku provozu stavby v blízkosti lesního
pozemku je odpovědností majitele a provozovatele stavby.
Po prostudování přiložených materiálů a při znalosti situace v místě samém vydal Městský
úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, k umístění dané stavby souhlasné
stanovisko, avšak pouze za předpokladu, že ze strany investora stavby budou
dodrženy výše uvedené podmínky. Podmínky byly orgánem státní správy lesů žadateli
uděleny v souladu s §14, odst. 2, zákona o lesích a měly by přispět k zajištění bezpečnosti
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osob a majetku při provádění dané stavby. Podmínky vycházejí z §22, zákona o lesích,
který se zabývá zajištěním bezpečnosti osob a majetku i při provádění stavebních prací
v blízkosti lesa. Zabezpečení staveb proti pádu stromu, či svahovému sesuvu, jsou jejich
investoři povinni provést na své vlastní náklady.
Toto stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, avšak je závazným
pro výrokovou část rozhodnutí dle stavebního zákona. Udělení souhlasu nezbavuje
investora stavby povinnosti dodržování během stavby a po jejím dokončení ustanovení
zákona o lesích a příslušných podzákonných prováděcích předpisů.
Vyřizuje: Mgr. Radmil Koudelka, tel. 573 501 945.
4) Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní
zákon ), ve znění pozdějších předpisů
Veřejné zájmy na úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti městského
úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
Vyřizuje: Mgr. Silvie Řičánková, MPA, tel. 573 501 953.
5) Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Veřejné zájmy na úseku odpadového hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti
městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
Vyřizuje: Vladimír Liška, tel. 573 501 958.
6) Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (
zákon o ochraně ovzduší ), ve znění pozdějších předpisů
K výše uvedenému záměru nejsou ze strany městského úřadu, odboru životního prostředí,
ochrany ovzduší připomínky.
Vyřizuje: Vladimír Liška, tel. 573 501 958.
7) Z hlediska zákona č 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
Veřejné zájmy na úseku dopravy ( silnic II. a III.třídy ), jejichž ochrana je v působnosti
městského úřadu, odboru dopravy, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
Vyřizuje: Libor Svobodník, tel. 573 501 961.
8) Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů
Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti městského
úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
Vyřizuje: Ing. Dagmar Navrátilová, tel. 573 501 959
Závěr:
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem vydává ve věci umístění stavby „Připojení optického
kabelu“ pro stavebníka, kterým je Obec Chomýž, Chomýž 52, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem kladné koordinované stanovisko.
Poučení:
Toto stanovisko není samostatným rozhodnutím, a nelze se proti němu odvolat. Podle §
149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, nezákonné
stanovisko lze zrušit, nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad
Zlínského kraje.
6)

7)

Před zahájením výkopových prací si stavebníci zajistí vytyčení případných podzemních
vedení. V případě narušení nebo poškození těchto vedení je stavebník povinen ihned o
této skutečnosti informovat vlastníka sítě a na svůj náklad sjednat opravu.
Po dokončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu, rozkopané zelené
plochy budou zatravněny.
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8)
9)
10)

Při provádění stavby nesmí být poškozen soukromý ani veřejný majetek. Případné škody
hradí stavebníci na svůj náklad.
Termín dokončení stavby se stanovuje do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Odůvodnění
Dne 29.5.2013 podala Obec Chomýž, IČ: 28 72 37, Chomýž 52, 768 61 Chomýž zást.
starosta Oldřich Navrátil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Připojení optického
kabelu Chomýž“ na pozemcích parc. č. 3005, 3157 v katastrálním území Chomýž a parc. č.
2690, 2691 v katastrálním území Jankovice u Holešova. Uvedeným dnem bylo územní řízení
zahájeno.
Vlastnická práva navrhovatele k dotčeným pozemkům byla prokázána doložením výpisu
z příslušného LV. U pozemků a staveb, které stavebník nevlastní, doložil právo založené
smlouvou.
Dle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona „v řízení s velkým počtem účastníků se
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům řízení uvedeným v § 85
odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům jednotlivě“ a dle ustanovení § 87 odst. 3
stavebního zákona „u záměrů zasahujících do území několika obcí se doručuje oznámení o
zahájení řízení a další úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních
úřadů; obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě.
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších
úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru“.
Stavební úřad opatřením ze dne 18.06.2013 pod Sp.zn.:SÚ 328/322/2013-Ši-4/ÚŘ oznámil
zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně stavební
úřad upustil při projednání žádosti od ústního projednání podle § 87 odstavec 1 stavebního
zákona. Dotčené orgány a účastníci řízení mohli závazná stanoviska, námitky a připomínky,
popřípadě důkazy, uplatnit ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Této možnosti
žádný účastník řízení nevyužil.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 85 stavebního zákona následovně:
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1) písm. a) stavebního zákona:
žadatel, (do vlastních rukou)
Obec Chomýž, IDDS: 6w5ajcv, Chomýž č.p. 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1) písm. b) stavebního zákona:
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (do vlastních rukou).
Obec Chomýž, IDDS: 6w5ajcv, Chomýž č.p. 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Obec Jankovice, IDDS: uq7b6vs, Jankovice č.p. 101, 769 01 Holešov
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona:
vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (do vlastních
rukou)
Obec Chomýž, IDDS: 6w5ajcv, Chomýž č.p. 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Obec Jankovice, IDDS: uq7b6vs, Jankovice č.p. 101, 769 01 Holešov
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm, Dlážděná č.p. 1003/7, 110
00 Praha 1-Nové Město, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 77258 Olomouc
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona:
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (veřejnou
vyhláškou)
Č.j. MUBPH 13759/2013
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Obec
k.ú.
parc.č.
druh pozemku
LV
Jankovice
Jankovice u Holešova
2359
ostatní plocha
232
Jankovice
Jankovice u Holešova
2410
ostatní plocha
197
Jankovice
Jankovice u Holešova
2404
orná půda
232
Jankovice
Jankovice u Holešova
2405
orná půda
510
Jankovice
Jankovice u Holešova
2406
orná půda
456
Jankovice
Jankovice u Holešova
2407
orná půda
456
Jankovice
Jankovice u Holešova
2450
ostatní plocha
374
Jankovice
Jankovice u Holešova
2429
orná půda
345
Jankovice
Jankovice u Holešova
2415
orná půda
340
Chomýž
Chomýž
3155
orná půda
322
Chomýž
Chomýž
3823
orná půda
315
Chomýž
Chomýž
3824
orná půda
314
Chomýž
Chomýž
3825
orná půda
313
Chomýž
Chomýž
3156
orná půda
10001
Chomýž
Chomýž
3158
ostatní plocha
10001
Chomýž
Chomýž
3159
ostatní plocha
10001
Chomýž
Chomýž
3070/1
vodní plocha
272
Chomýž
Chomýž
3149
orná půda
247
Chomýž
Chomýž
3151
orná půda
114
Chomýž
Chomýž
3153
orná půda
56
Chomýž
Chomýž
3152
orná půda
47
Chomýž
Chomýž
3154
orná půda
44
Chomýž
Chomýž
3145
orná půda
23
Chomýž
Chomýž
3146
orná půda
16
Chomýž
Chomýž
3147
orná půda
4
Chomýž
Chomýž
3148
orná půda
3
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp, sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j, Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01
Kroměříž 1
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1Nové Město, Regoinální správa majetku, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc
Stavební úřad nezjistil další osoby, které by mohly být tímto rozhodnutím dotčeny ve svých
právech nebo povinnostech. Navržená stavba se nedotkne práv ostatních účastníků územního
řízení a proto s nimi nebyla projednávána.
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V
případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání, byla použita jejich
původní stanoviska předložená k návrhu.
Požadavky správců sítí technické a dopravní infrastruktury a správce vodního toku a dalších
účastníků řízení, dle jejich jednotlivých vyjádření, které jsou nedílnou součástí dokladové části
PD pro územní řízení, byly zohledněny podmínkou č. 4 tohoto rozhodnutí. Jedná se o podmínky
a požadavky související s realizací stavby a nikoliv s jejím umístěním. V průběhu územního
řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné další námitky a připomínky k umístění
stavby.
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její
umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje technickým
požadavkům na výstavbu a vyhl. č. 501/2006 Sb. Umístění stavby není v rozporu se
schválenou územně plánovací dokumentací Obce Chomýž a Obce Jankovice.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí.
Podle § 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu
trvání stavby či zařízení.
Č.j. MUBPH 13759/2013
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Podle § 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy
stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí
vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Stavební úřad rozhodl na základě výše uvedených skutečností tak, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 správního
řádu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně, se sídlem tř. Tomáše Bati č.p.21,
761 90 Zlín, písemným podáním učiněným u zdejšího ÚP a SŘ.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání se podle části ustanovení § 82 odst.2 správního řádu podává s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka řízení.
otisk razítka

Za správnost vyhotovení:

Ing. Ludmila DOSTÁLOVÁ v. r.
vedoucí odboru ÚP a SŘ
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Lenka ŠINDELKOVÁ
referent odboru ÚP a SŘ
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
stanovený podle položky pol. 17 odst. 1, písm f) ve výši 20 000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl
uhrazen dne 20.06.2013 (v.s. 1 1006001596).

Příloha pro navrhovatele po nabytí právní moci rozhodnutí:
- ověřená DUR opatřená schvalovací doložkou stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne ........................

Sejmuto dne........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1) písm. a) stavebního zákona:
žadatel, (do vlastních rukou)
Obec Chomýž, IDDS: 6w5ajcv, Chomýž č.p. 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1) písm. b) stavebního zákona:
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (do vlastních rukou).
Č.j. MUBPH 13759/2013
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Obec Chomýž, IDDS: 6w5ajcv, Chomýž č.p. 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Obec Jankovice, IDDS: uq7b6vs, Jankovice č.p. 101, 769 01 Holešov
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona:
vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (do vlastních rukou)
Obec Chomýž, IDDS: 6w5ajcv, Chomýž č.p. 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Obec Jankovice, IDDS: uq7b6vs, Jankovice č.p. 101, 769 01 Holešov
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00
Praha 1-Nové Město, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 77258 Olomouc
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona:
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (veřejnou vyhláškou)
Obec
k.ú.
parc.č.
druh pozemku
LV
Jankovice
Jankovice u Holešova
2359
ostatní plocha
232
Jankovice
Jankovice u Holešova
2410
ostatní plocha
197
Jankovice
Jankovice u Holešova
2404
orná půda
232
Jankovice
Jankovice u Holešova
2405
orná půda
510
Jankovice
Jankovice u Holešova
2406
orná půda
456
Jankovice
Jankovice u Holešova
2407
orná půda
456
Jankovice
Jankovice u Holešova
2450
ostatní plocha
374
Jankovice
Jankovice u Holešova
2429
orná půda
345
Jankovice
Jankovice u Holešova
2415
orná půda
340
Chomýž
Chomýž
3155
orná půda
322
Chomýž
Chomýž
3823
orná půda
315
Chomýž
Chomýž
3824
orná půda
314
Chomýž
Chomýž
3825
orná půda
313
Chomýž
Chomýž
3156
orná půda
10001
Chomýž
Chomýž
3158
ostatní plocha
10001
Chomýž
Chomýž
3159
ostatní plocha
10001
Chomýž
Chomýž
3070/1
vodní plocha
272
Chomýž
Chomýž
3149
orná půda
247
Chomýž
Chomýž
3151
orná půda
114
Chomýž
Chomýž
3153
orná půda
56
Chomýž
Chomýž
3152
orná půda
47
Chomýž
Chomýž
3154
orná půda
44
Chomýž
Chomýž
3145
orná půda
23
Chomýž
Chomýž
3146
orná půda
16
Chomýž
Chomýž
3147
orná půda
4
Chomýž
Chomýž
3148
orná půda
3
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp, sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j, Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město,
Regionální správa majetku, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc
Dotčené orgány
MěÚ B.p.H.-odbor život. prostředí, Pod Platany č.p.2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Datová schránka:
KHS Zlínského kraje, Havlíčkova č.p.13, 767 01 Kroměříž
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, IDDS: x8qbfvu, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov
Drážní úřad, sekce stavební-oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Lesy ČR s.p. - ST opM Vsetín, U Skláren č.p.781, 755 01 Vsetín
K vyvěšení:
MěÚ B.p.H.-odbor vnitřních věcí Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Obecní úřad Chomýž, IDDS: 6w5ajcv, Chomýž č.p. 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Obecní úřad Jankovice, IDDS: uq7b6vs, Jankovice č.p. 101, 769 01 Holešov
Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov
Na vědomí:
Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, 769 17 Holešov
Č.j. MUBPH 13759/2013
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