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Fosn<ytmutí imťornmace poď[e záleoma č"i06/n999 §h., nN n5/20n5

'oF'VE Knomaěříž/Bílamy - přípoj[<a VNoo

V souladu se zákonern ě, Ia6lI999 Sb., o svobodnéln přístupu k informacfun, ve znění pozdě.jších
předpisr1, Várn k

Vašížádosti o poskytnutí infonnací ze dne 23,3.2015 stavební úřad sděnu.je následtrjíeí:

Vašížádosti je požadavelt na poskytnutí kopie územmího souhlastt ve věei umís'uěni stavlry
"FV]E I(ron-lěříítsílany - přípojka VN" na pozermeíeh parc.č 1l14., nln7 vn<.ú, tsílany, parc.č. 1674l3"
1666812, ],6668116 v k,úr. Kronrěříž vydarróho §tavehraín,l rlřadern h4ěstského úřadu v Kroměříži dne
22"12.2aa9 pod sp.zrr" a2B34lWa197l111l2aagln-tld spotvrzením o řádném vyvěšení dotr<umaentu na
Obsalaenr

trřední desce po dobu i 5 dní (doiožkou právní moei)"

Stavební ťlřad Várn podle tlst. § 4 odst" 3 zákoma o svobodnéni př{sttlpu }c inťorrnae ím poskyuje informlaei
ve formátu dle ohsahu žádosti, tedy ve foraně kopie územnílaosoulriasu,

Stavební ťlřad pro upřesnění Llváctrí, že {rzemaní sotlhXas melze doručovat veře.jnou vyhláškou, tedy
vyvěšením nia ťlředrrí desee, rrýbrž pouze do vlastních rukou žadatele" V tonato př,ípadě hyl úzenmísouhias
donučett tta zal<ladě osoblllito pievzeti oprávatěltýln zástupcern žada{ele dne 23.1Z.Zaag" _Jonučenín-ul
žadateli nabjvá úlzemutísoultnas ťrčinnosti(pnávníeh ťrčinků),nikoli všanc právní moei. Potvrzetí o řádnéne
vyvěšení dokumentu na úřední desee aní doloži<ul právmí naoci tan< s olaledem na .jejiclr i:leexisteneí
postr<ytnout nelze"
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Kopie útzemníniosoulrlasu
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uĚsrsKÝ úŘAD KRotltĚníž
srarrrnNí úRAD

767 0r, Kroměříž, Velké náměstí 115

Sp.m.:

02l334/030I97/1I7DOa9/Lttd

Telefon.:
E-mail:

ivana.ludvikova@mesto-kromeriz.cz

Oprávněná uřední osoba: Prudil Miloš,Ing,, Ludvíková lvana,Ing.
573 32I 116

Kroměříž, dne22.12.2009

Gogdwill International, s.r.o.
Středová 1
602 00 Brno

úznlw{ísouHLAs
Městshý úřad v Kroměříži,stavební uřad, jako stavební uřad příslušnýpodle § 13 odst. l zékona
ě, 183/2006 Sb., o územním plránování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(úáte jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zrákona ozrrámení o záměru
umístění stavby, které dne 18.12,2009 podal

Goodwill International, s.r.o., Ing. F'ilip Mátl, jednat eL,IČ 26949423, Střed ová 1,602 00
Brno,
kterou zastupuje
(dále jen "žadatel"), anazékladétohoto posouzení vydávápodle § 96 stavebního zákona

souhlas s umístěním stavby
"F'YE KroměřfilBíIany - přípojka VN"

jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1114, 7117 v katastrálním územíBílany,parc. č. 1674/3,
1668/2, 1 668/ 16 v katastráln ím izemiKroměříž.

(dále

Druh

-

a účelumisťované stavby:

Jedná se o část přípojlqy VN pro v,ýstavbu FVE 5,0 MWp, která je řešena formou zemního protlaku
pod místníkomunikací. VN vedení je napojeno na zbytek rozvodů VN vedení v propojovacích
rozvaděčích.
Jedná se o stavbu na dobu určitou po dobu existence

FVE - nejvýše 30 let.

Umístěnístavby na pozemku:

-

Přípojka VN bude umístěna na pozemcích parc. ě. L1I4, ItI7 vkatastrálním izemiBílany,
parc. č. I 67 4 / 3, I 6 68 /2, I 668 / L 6 v katastráln ím územi Kroměříž.

Určeníprostorového řešení stavby:

-

Přípojka

VN

bude celkové délky cca 48 m.

Zámér splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního z6kona;
- je v zastavěném územínebo v zastavitelné ploše

-

poměry

v územíse podstafirě nemění

zámérnevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
závanté stanovisko dotčenéhoorgánu neobsahuje podmínky
závantýmstanoviskem dotčenéhoorgiánu není vyjádřen nesouhlas
zátmér nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prosďedí podle zvláštního právního předpisu

Spis.m. 02/33 4/03 0197 /2009 l l
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Jedná se o stavbu, která podle § i03 odst, 1) písm. b) bod 8 zákona č. |83/2006 Sb. stavebního zákona
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Poučení:
Územní souhlas platí 12měsíců.Lhůta zaěnáběžet nrásledující den po dni doručeníúzemníhosouhlasu.
Územní souhlas s umístěním stavby pozbyváplatnosti, nebyloJi v této lhůtě zapoéatose stavbou.
Žadate| zajistt, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně
přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má zámět uskutečniq po dobu nejméně 30 dnů.

MĚ§T§}ď t]ŘAD KRoMĚŘž
sbvební úřad

Obdrží:

Město Kroměříž zastoupené MěÚ Kroměříž odborem finančním, odd. majetkoprávním, Velké náměstí
č.p. 115, 767 58 Kroměříž

