MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE
Stavební úřad I. stupně
nám. Míru č.p. 20, 67974 Olešnice
Tel.č. 516463108
Fax č. 516 463296
e-mail stavebni@olesnice.cz
Č.j: DMOL 323/2012
Spis.zn.: SMOL 196/2012 SÚ/4

oprávněná úřední osoba: Ing. Kubíček Karel
V Olešnici dne 29. 3. 2012

Česká republika – min. zemědělství, Pozemkový úřad Blansko
Poříčí 1569/18
678 42 Blansko
IČ: 00020478
zastoupená Ing. Stanislavem Skřipským, ředitelem pozemkového úřadu
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Stavební úřad I.stupně MěÚ Olešnice, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst.
1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“) ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) posoudil žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „suché retenční nádrže N1 Crhov“ na
pozemcích p. č. 1769, 1768, 1777, 1771, 1772, 1776, 1773, 1774, 1775 v kat. území Crhov u
Olešnice a 628 kat. území Rozsíčka, kterou dne 7. 2. 2012 podala Česká republika – min.
zemědělství, Pozemkový úřad Blansko se sídlem Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko, IČ: 00020478
(dále jen žadatel), a na základě toho vydává podle § 92 stavebního zákona
územní rozhodnutí o umístění stavby
suché retenční nádrže N1 Crhov na pozemcích p. č. 1769, 1768, 1777, 1771, 1772, 1776, 1773,
1774, 1775 v kat. území Crhov u Olešnice a 628 kat. území Rozsíčka.
Popis stavby: jedná se o suchou retenční nádrž o kapacitě 38 363 m3 vody. Složení stavby:
SO-01 Hráz: zemní sypaná hráz heterogenního typu, ohumusována a oseta. Koruna hráze bude
provedena v šířce 3 m. Návodní svah bude ve sklonu 1:3,5 a vzdušný svah je navržen ve sklonu
1:2,5. Od výšky hráze 3 m a nižší se mění na 1:3 u návodního svahu a 1:2 u vzdušného svahu. K
výstavbě hráze bude použito zemin z prostoru zátopy a zemníku.
SO-02 Výpustný objekt: těleso výpustného objektu bude tvořit železobetonová monolitická šachta
tvořící seškrcení základové výpusti. Seškrcení trouby na DN 1430 bude na vtoku ocelového potrubí
DN 1600. Šachta bude zastropena a osazena vstupním poklopem. Šachtě bude předsazen nátok
osazen ocelovými česlicemi. Ocelové potrubí bude vyústěno do výtokového čela vývaru a v celé
délce vybetonováno. Přístup do šachty bude umožněn železobetonovým schodištěm z koruny hráze.
SO-03 Zemník: bude otevřen v souladu se závěrem předběžného geologického průzkumu na
pravém břehu údolí v prostoru budoucí zátopy. Mocnost vhodné zeminy je cca 6889 m3. Zemník
bude veden až k základové výpusti.
SO-04 Kácení a ozelenění: při realizaci bude vykáceno cca 365 ks stromů a 1219 m2 keřů. Součástí
realizace stavby bude i ozelenění území v rozsahu projektové dokumentace dalšího stupně
povolovacího procesu.
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
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1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1769, 1768, 1777, 1771, 1772, 1776,
1773, 1774, 1775 v kat. území Crhov u Olešnice a 628 v kat. území Rozsíčka. Umístění bude
dle dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval projektant Rensa Jan, DiS. a
kontroloval Ing. Jakoubek Jaroslav ze společnosti Agroprojekce Lytomyšl, s.r.o.. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Budou splněny podmínky dané vyjádřením MěÚ Boskovice Odbor tvorby a ochrany
životního prostředí pod zn. SMBO 8531/2011 TOŽP/Uh ze dne 30. 4. 2011:
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále zákona) sdělujeme následující:
 V předložené PD, část SO 04 Kácení a ozelenění je uvedeno, že pro potřebu výstavby
vzniká potřeba kácení dřevin (smrky, olše, bříza a třešeň) a keřového porostu (1219 m2).
Rozhodnutí na povolení kácení dřevin podle tohoto zákona se vydává v případě, že dojde
ke kácení vzrostlých sromů rostoucích mimo lesní pozemky, o obvodu kmene nad 80 cm
v měřitelné výšce 130 cm nad zemí nebo sovislé keřové porosty nad celkovou plochu 40
m2. V tom případě je potřeba požádat o povolení kácení u příslušného orgánu ochrany
přírody (OÚ Crhov). Náležitosti žádosti upravuje § 8 odst. 3 Vyhl. MŽP ČR č. 395/1992,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona.
Stávající ponechané dřeviny musí být v souladu se zákonem – ochráněny před jejich
poškozováním a ničením dle ust. §7 odst. 1 zákona, a to v rozsahu dle české technické normy
Technologie vegetečních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích ČSN 839061.

Dále je též v části SO 04 řešeno ozelenění konečného stavu retenční nádrže. Toto je však
nedostačující. Požadujeme, aby součástí dalšího stupně PD byl konkrétní plán ozelenění, tzn.
počet vysazených dřevin, jaký sortiment bude pro výsadbu použit a jakým způsobem bude
postupováno při výsadbě (mulčovací kůra, počet kůlů použitých k ukotvení stromku, zavlažovací
krky, ….).

Plánovaná stavba se nachází na území Evropsky významné lokality Crhov – Rozsíčka,
(kód 3049, Natura CZ0623354, rozloha 27,4885 ha, datum účinnosti 22. 12. 2004). Kompetence
k vydání vyjádření ke stavbě na území EVL má Krajský úřad Jihomoravsého kraje, se sídlem
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Dle průvodní zprávy je stavba poldru plánována na bezejmenném potoce k.ú. Crhov u
Olešnice. Vodní tok je dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona významný krajinný prvek a je chráněn
před poškozováním a ničením. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení
významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si
musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody – dle §
4 odst. 2 zákona. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb , pozemkové úpravy,
změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. O
vydání závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 bude ze strany investora požádán taktéž Krajský
úřad Jihomoravského kraje.

Při realizaci stavby a zřízení zařízení staveniště budou jejím investorem dodržena
pravidla obecné ochrany rostlin a živočichů v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona.
Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb, o odpadech v
platném znění nemáme námitky proti realizaci stavby. Veškerá vzniklá výkopová zemina bude
dle DP využita k násypu hráze.
Při stavbě dojde ke kácení stromů a keřů, z nichž vznikne biologicky rozložitelný odpad. Ten
by měl být předán ke zpracování do oprávněného zařízení.
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů ( vodní zákon ), ve znění pozdějších předpisů, je výše uvedená stavba, ve smyslu
ustanovení § 18 citovaného zákona, možná a uskutečnitelná za předpokladu, že:
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Suchá retenční nádrž je podle ustanovení § 55 odst.l, písm. d) vodního zákona, vodní dílo,
které slouží k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci ve smyslu
ust. § 8 odst. 1, písm. a) bod 2 vodního zákona. Proto o stavební povolení a o povolení k
nakládání s vodami bude požádán věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, tj. MěÚ Boskovice,
Odbor tvorby a ochrany životního prostředí.
K žádosti o povolení stavby vodního díla je nutno přiložit doklady uvedené ve zvláštním
právním předpise (vhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech k žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů).
Projektová
dokumentace pro stavební povolení bude zpracovaná autorizovaným
inženýrem pro vodohospodářské stavby.
K žádosti o povolení stavby vodního díla bude doložen posudek pro určení vodního díla do
kategorie dle technickobezpečnostního dohledu na vodním díle zpracovaný odborně způsobilou
osobou pověřenou k tomu MZe.
Upozorňujeme, že správcem dotčeného vodního toku je od 1. 1. 2011 Povodí Moravy, s.p.
Dále upozorňujeme, že k.ú. Crhov u Olešnice leží v ochranném pásmu III. stupně vodního
zdroje Svratka – Pisárky. Proto bude stavba projednána i s provozovatelem tohoto vodního zdroje
(brněnské vodárny a kanalizace, a.s.).
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, v plat. znění (dále jen zákon ), se stanovují tyto
podmínky:
- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem a dále také s nájemcem pozemku
náležejícího do zemědělského půdního fondu (po ukončení stavební činnosti zemědělské
pozemky protokolárně předat vlastníkovi, popř. Nájemci)
- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést
pozemky do původního stavu
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co
nejmenším škodám
- při terénních úpravách skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na celé dotčené ploše a
postarat se o její hospodárné využití
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících
zemědělský půdní fond.
Ostatní podmínky níže viz. závazné stanovisko - souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF
Z hlediska zájmů chráněných zákonem c. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, v platném znění (lesní zákon)
navrženou stavbou budou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) a rovněž
tyto pozemky budou dotčeny ve vzdálenosti do 50 ti metrů od jejich hranice.
Další stupeň projektové dokumentace bude dopracován ve smyslu ust. § 14 lesního zákona, tj.
Zpracování a projednání návrhů dokumentací, kdy projektanti a zpracovatelé územně plánovací
dokumentace a zpracovatelé dokumentací staveb, jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se
přitom ustanoveními lesního zákona, především ust. § 13 a § 21 odst. 2 lesního zákona. Jsou
povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany
životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhdnější; navrhnout alternativní
řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.
Zřízením stavby nebude zamezen přístup k sousedním lesním pozemkům za účelem jejich
obhospodařování jednotlivými vlastníky.
Zařízením stavby nesmí dojít ke ztížení podmínek pro možné obhospodařování sousedních lesů
vlastníky tak, aby nedocházelo ke zvýšeným provozním nákladům.
V místech kde bude stavba sousedit s lesními pozemky bude ponechán volný prostor o
minimální šířce 4 m z důvodu možného příjezdu k lesním pozemkům.
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3. Je třeba splnit podmínky závazného stanoviska MěÚ Boskovice Odbor tvorby a
ochrany životního prostředí pod č.j.: DMBO 1719/2012/TOŽP/Ha/Les/221.2. ÚR-PUFL+50
ze dne 6. 2. 2012.
- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení místa stavby oprávněnou autorizovanou
osobou a budou přizváni vlastníci dotčených lesních pozemků či jejich zmocnění zástupci za
účelem ověření splnění stanovených podmínek a dodržení minimálních vzdáleností.
- Rozsah dotčení lesního pozemku nesmí překročit povolenou hranici a rozsah stanovený tímto
závazným stanoviskem.
- Za hranici trvale odňaté části přímo dotčeného pozemku určeného k plnění funkce lesa nebude
ukládán žádný stavební materiál a ani tyto pozemky nebudou využívány k jiným účelům.
- Při realizaci záměru je nutné dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění
funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
- V průběhu stavby nebude zamezen přístup k sousedním pozemkům za účelem jejich využívání
vlastníky, případně jejich nájemci.
- Zařízením stavby nesmí dojít k vytvoření ztížených podmínek pro možné obhospodařování
lesních pozemků, zejména zachování přístupu.
- V souladu s ust. § 22 odst. 1 lesního zákona, investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na
svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení
zabezpečeny před možnými škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, pádem kamenů,
pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů ...

4. Je třeba splnit podmínky souhlasného závazného stanoviska MěÚ Boskovice Odboru
tvorby a ochrany životního prostředí pod spis. zn. SMBO21287/2008/TOŽP/Me ze dne 19.
11. 2008, jehož podmínky zní následovně:
Souhlas k odnětí částí zemědělských pozemků se stanovuje podle ustanovení § 9 odst. 6
písm. b) zákona za dodržení následujících podmínek nezbytných k zajištění ochrany ZPF:
Za trvalý zábor zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nebude stanoven a
předepsán odvod do Státního fondu životního prostředí České republiky v souladu s
ustanovením § 11 odst. 3 písm. a) zákona.
Před zahájením výstavby suché retenční nádrže bude provedena skrývka kulturní vrstvy
půdy – ornice z plochy 8847 m2 (objekt hráze, přírodního koryta a zemníku) v množství cca
1769 m3. Skryté zeminy budou využity v rámci stavby na stavbu sypané hráze a dále na
ohumusování břehů suché retenční nádrže. Za hospodárné zacházení s ornicí a její umístění
zodpovídá žadatel – investor (případně jeho právní nástupce).
O činnostech souvisejících se skrývkou ornice, přemístěním, ošetřováním a uložením na
deponii či jiným využitím bude veden protokol (stavební deník), v němž se uvádějí všechny
skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin.

5. Pro umístění stavby je třeba splnit podmínky souhlasného závazného stanoviska
Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č.j. JMK 2310/2012
ze dne 19. 1. 2012.
Před zahájením stavby suché retenční nádrže N1 k.ú. Crhov u Olenice“ bude v terénu zřetelně
vymezen prostor nezbytný pro zajištění vlastní realizace stavby (plocha záboru a nezbytná
manipulační plocha, resp. plocha zařízení staveniště). Trvalá vegetace a půdní povrch na území
EVL mimo takto zřetelně vymezený prostor stavby bude maximálně šetřen, to znamená, že na
tyto plochy nebudou vjíždět a parkovat mechanizační prostředky, nebudou na nich zřizovány
skládky stavebního materiálu, výkopové zeminy či zásypového materiálu apod., a to ani
dočasně. V tomto smyslu budou poučeni pracovníci zhotovitele stavby.

6. Při realizaci stavby je třeba se držet podmínek daných souhlasem správce toku –
Povodí Moravy s.p. ze dne 27. 9. 2011 pod č.j. PM046075/2011-ZDMaj/Sm a dále
vyjádřením zn. PM016086/2011-203/maj ze dne 7. 6. 2011:
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Dokumentace ke stavebnímu řízení bude projednána s Povodí Moravy již ve stádiu
rozpracovanosti a následně bude předložena k odsouhlasení před zahájením stavebního řízení.
Části úprav vod. toku Rozsíčka a Ústupský potok budou posouzeny z hlediska občasného
zaplavení.
Koruna hráze šíře 3 m je vyhovující. Požadujeme však, aby byly umožněny přejezdy těžké
mechanizace přímého správce toku za účelem údržby.
Zařízení staveniště (včetně meziskládek lehce odplavitelného materiálu) nebude situováno v
předpokládaném záplavovém území DVT.
Protože vybudováním nádrže dojde k pozbytí části státního majetku, je investor povinen v
souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a Metodickým pokynem MZ ČR č.j.
29089/2002-600 předložit Povodí Moravy, s.p. žádost o schválení nakládání s majetkem s
těmito doklday: 1) dokumentace suché nádrže, 2) LV ne starší 6-ti měsíců, 3) geometrický plán
záboru části vodoteče.
Při zahájení stavby nádrže se stane státní majetek (zábor části toku) pro Povodí Moravy, s.p.
trvale nepotřebným a bude s ním nakládáno ve smyslu ust. § 21 a § 22 zák. č. 219/2000Sb., o
majetku ČR. Po vydání stavebního povolení bude uzavřena kupní smlouva s podmínkou, že v
případě nedokončení vodního díla uvede stavebník tok Povodí Moravy, s.p. do původního stavu.
Realizací stavby nevznikne žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy, s.p. převzalo do
své správy a majetku.

7. Dále budou splněny podmínky vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., pod
zn. 232/001626/2012PNo ze dne 20. 1. 2012
organizací prací bude zamezeno znečištění toků splachem staveniště,
při výstavbě bude zamezeno kontaminaci vod a půd z používané mechanizace
používaní mech. prostředky musí být v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k
únikům či úkapům provozních náplní (PHM, oleje atd.)
zemina a sypký materiál bude uložen tak, aby nedošlo k jeho erozivnímu smyvu do toků

8. Dále budou splněny podmínky vyjádření Lesů ČR s.p, pod č.j. LCR144/000075/2012
ze dne 12. 1. 2012
Zřízením stavby nesmí dojít k vytvoření nepříznivých podmínek, které by zhoršovaly možnost
obhospodařování sousedních lesních pozemků.
Přilehlé lesní pozemky nebudou využívány k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy,
či odpadu.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat základní povinnosti k ochraně pozemků určených k
plnění funkce lesa dle lesního zákona.

9. Projektová dokumentace pro další stupeň povolovacího procesu bude vypracována
autorizovanou osobou pro vodohospodářské stavby. Tato dokumentace bude respektovat
podmínky tohoto rozhodnutí, stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
proti územnímu řízení o umístění stavby
Stavební úřad zamítl tyto námitky: v řízení nebyly vzneseny námitky
Stavební úřad vyhověl těmto námitkám: v řízení nebyly vzneseny námitky
Odůvodnění
Dne 7. 2. 2012 podala Česká republika – min. zemědělství, Pozemkový úřad Blansko se
sídlem Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „suchá
retenční nádrž N1 Crhov“ na pozemcích p. č. 1769, 1768, 1777, 1771, 1772, 1776, 1773, 1774,
1775 v kat. území Crhov u Olešnice 628 kat. území Rozsíčka.
Stavební úřad dospěl k závěru, že stavba bude projednána v územním řízení, neboť
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nesplňuje podmínky ustanovení § 96 odst. 4) stavebního zákona pro vydání územního souhlasu,
protože bylo třeba stanovit podmínky pro realizaci vyplývající ze stanovisek a vyjádření
dotčených orgánů.
Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bylo zahájeno
územní řízení. Poté oznámil zdejší stavební úřad svým opatřením č.j. DMOL 200/2012, ze dne 9.
2. 2012, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení a nařídil
k projednání věci veřejné ústní jednání na den 22. 3. 2012. Tak bylo učiněno i veřejnou
vyhláškou, tak jak to ukládá § 87 odst. 1 stavebního zákona pro územní řízení. Současně
upozornil účastníky řízení, že své případné námitky a veřejnost připomínky mohou uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jako účastníci
řízení mohly svá stanoviska sdělit i dotčené orgány. O výsledku ústního jednání byl sepsán
protokol.
Při předložení žádosti pro umístění výše uvedené stavby byly předloženy následující
doklady: vyjádření odboru tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice pod
zn. SMBO 8531/2011 TOŽP/Uh ze dne 30. 4. 2011, souhlasné závazné stanovisko odboru tvorby
a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice pod č.j. DMBO
1719/2012/TOŽP/Ha/Les/221.2. ÚR-PUFL + 50 ze dne 6. 2. 2012, souhlasné závazné stanovisko
odboru tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice pod č.j. DMBO
2208/2012 ze dne 17. 2. 2012, souhlasné závazné stanovisko odboru životního prostředí
Jihomoravského kraje pod č.j. JMK 2310/2012 ze dne 19. 1. 2012, vyjádření Povodí Moravy, s.p.,
pod zn. PM016086/2011-203/maj ze dne 7. 6. 2011, souhlas Povodí Moravy, s.p., pod č.j.
PM046075/2011-ZDMaj/Sm ze dne 27. 9. 2011, vyjádření Lesy ČR, s.p.,
pod č.j.
LCR144/000075/2012 ze dne 12. 1. 2012, vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., pod
zn. 232/001626/2012/PNo ze dne 20. 1. 2012. Dále pak byly doloženy smlouvy o udělení
souhlasu k provedení stavby suché retenční nádrže N1 v k.ú. Crhov u Olešnice mezi
Pozemkovým úřadem a vlastníky pozemků jakožto účastníků řízení obcí Crhov, panem Fukačem
Františkem, panem Fukačem Michalem, panem Blahou Milošem a paní Janou Tesařovou.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost a stanovil
podmínky pro umístění a provedení stavby.
Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Crhov. Stavba
vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a je v souladu s vyhláškou č.
590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v platném znění.
Žádost byla doložena všemi potřebnými stanovisky dotčených orgánů a vlastníků
technické a dopravní infrastruktury. Podmínky stanovisek byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
Vypořádání se s námitkami účastníků proti umístění stavby: v řízení nebyly vzneseny
námitky účastníků řízení či dotčených orgánů a ani připomínky z řad veřejnosti.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení následovně: žadatel MZe,
Pozemkový úřad Blansko (§ 85 odst. 1 písm. a)), obec Crhov a Rozsíčka, na jejichž katastrálních
územích má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85 odst. 1 písm. b)), jako vlastníky pozemků a
staveb, na kterých se má záměr uskutečnit – obec Crhov, pan Fukač Michal, pan Fukač František,
pan Blaha Miloš a paní Tesařová Jana (§ 85 odst. 2 písm. a)), a také vlastníky sousedních
pozemků či staveb na nich, kteří jsou v bezprostřední blízkosti zamýšleného záměru - obec
Rozsíčka, obec Crhov, Fukač František, Fukač Michal, Blaha Miloš, Tesařová Jana, Sedlák
Bohuslav, Malovcová Vlasta, Malovec Jaroslav (§ 85 odst. 2 písm. b)).
Stavební úřad tedy rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Toto územní rozhodnutí platí podle ustanovení § 93 odst. 1) dva roky ode dne nabytí
právní moci.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak,
aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání
bude postoupeno Krajskému úřadu Jihomoravského kraje k rozhodnutí.
Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty se do běhu lhůty nezapočítává.

„Otisk úředního razítka“
Ing. Kubíček Karel
vedoucí stavebního úřadu
Obdrží (do vlastních rukou):
Účastníci územního řízení jednotlivě (§85 odst. 1):
Mze, Pozemkový úřad Blansko, Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko,
obec Crhov, Crhov 42, 679 74 Olešnice,
obec Rozsíčka, Rozsíčka 17, 769 74 Olešnice.
Účastníci územního řízení veřejnou vyhláškou (§ 85 odst. 2):
Fukač František, Crhov 2, 679 74 Olešnice,
Fukač Michal, Crhov 2, 679 74 Olešnice,
Blaha Miloš, Crhov 14, 679 74 Olešnice,
Tesařová Jana, Velká Roudka 6, 679 63, Velké Opatovice,
Sedlák Bohuslav, Crhov 64, 679 74 Olešnice,
Malovcová Vlasta, Crhov 47, 679 74 Olešnice,
Malovec Jaroslav, Crhov 47, 679 74 Olešnice.
Dotčené orgány:
TOŽP Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice,
OŽP JmK, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.
Správci sítí:
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dní bezprostředně po jeho doručení. Ve
stejné lhůtě bude zveřejněn i dálkovým přístupem na elektronické úřední desce Městského úřadu Olešnice.
Vyvěšení na jiných úředních deskách, než je úřední deska správního orgánu je pouze informativní.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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