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panc.č. 201911v k.ťr. Knorněříž" Eílanská

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.. o svobodnérn přísttlpu k iníbnnracím. ve znění pozdě.!ších
předpisťr, Váni k Vašížáclosti o posky,tllutí intonnae í ve věci star,,ebního řízení (povoicní staveL, lla
pozer-nku p,

č.20l9/1 rra Lllici tsílanská, Kroměříž) a ťičastenstvív případnémstavebnínr řízerrí (ve smyslu

zákona č. 500/2004 Sb..

§ 27

-

práva dotčenéosoby) stavební ťrřad sdělLrie následr,rjící:

Na pozernku pa;:c,č. 2a19lL v katastrálnínr ťtzetníKronrěříž" vedeném v l<atastru nelriorril,ostí jako cstatrrí
p!ocha se zptisobeIn l,yLržitíjiná plocha. se dle z.jištčrrístavebníito ťrřadr_r naeltází stavební rnateriáj
(ze.ilrréna pálené cihly,). kteý je na tnísto sarné dElvážen z nedaleké stavb1,tlájei-ircetn tohclto pozetttku.

Dle vyjádření nájernce sloLržípředrnětrrý, pozeirrek k cločasnénrLrr,rltláclátrí star.,ebnílro rrlateriálil (stavetrrlí
ze_ime1lla e ihel) za ťtčelenljelro očištěrrí.kcly, po očištění_je rirateriái z pozelnlilt oclvezell a dále
nájencenr pozemku v rámci předrnčtr"r jelrc činIrosti zpracovár.. Stavebllí rrrateriá1 je rra předrnětilý
pozemek navezen v i-naiénr rrrlrožstrií. ted,.r v rnnožství" které je vz|rledem k ceikové rozloze pozemku
stiti"

(2

823 ln:) térrrěř, za.nedbatelné.

V žádosti jste vljádřili obavr-r. že naváženínrstavebnílro rrrateriálu na př,ecinrětný pozernek doeirází
kterénnínl úrprav,ám tolioto pozemki_i za írčelenrzřízenístavbli skláclk3,. Stalebrrí ťri,ad rrpřesliLrje. že
stavbou se poclie ltstatlovení rS 2 odst, 3 zákorra č. l 83/2006 Sb.. o ťrzenrním pláirování a stavebnínr řádu_
ve znění pozciě.jších předpisťr (dále .jen ""stavebllí zálion") rozltnrí veškerti :;ícty,cbní cííltl,kterci v-:uikají
,gíttyellní rlebo ntorlltižní tecltnologií, be::řetele nu jejich síctyebně technické pro,-etlení, pottžiíésícn,ební
výrobful. n.uteriál|, tl kon,sll"uJrce, na účeívllttžiíía clrlbtt trvtiní. V případecl-r poclrl,bností. zd,a se Lrrči,ťá
li.onstrLtkce. zaťízení^l,ýrobelt čijinéclíio považuje za stavbu._je třeba "",vcházet ze stanoviska přísiLršrréi-io
stal,ebi-lílro ťlřadu. Z potrlréhc triožerlístalebrrílro ntateriáltt ira předirrčtrlóm pozetnkLt r,šak irelze usou,Jit
na to. že zde probíhá nepovolená stavební čitrnost, jejínžvýsiecli<ern by byla stal,ba poclle stavebrrílro

zál<ona. l{e vzniktr stavb_v musí být poLržitv stavební nebo montážirí teelrr-rologie - tedy sottbor trrčiqÝch
znalostí. cjovedností nebo postupťr" nutrrých kjejínlLr vzniku; o stariebI-1í dí1o proto rrejcle" pokrrcl kjeho
vztiiku žáclirétaliové sclroprrosti nebo zrralosti nebyly ti,eba.

Terér-lrrí ítpravou se podle § 3 odst. 1 stavebrrílro zákona rozr_lnrí :enní pl,ricc c:ntěn1,,ícrénu, jilltiž se
poctsítlttt.ě mění v:l,i.let! pro.střeclí nebo oclíoko,-é pomět,v... Terérrními úpravaIr-ri. které poclléhají režinru
stavebrríl-ro zákorra" jsoLi tecly pol-lze takové ťrpravy pozenrkťr. které způsobípodstatnou změntt vzhleclr,r
prostř,edí nebo poclstatnort změlrtt odtokovÝch poměrťr. Jde většinolr o rozsálrlejší ťrpravy co do velii<osti

ltpravované ploehl,pozemku" r-nnožstvíodebíranérlebo iraváženézei-lritry,. ťtprav.,, spočíva.iícír,,e změllě
sklonu terénu vedoucí k poclmáčerrí sor_rseclrrích pozernků apod. R.ozlišerrí(rre)poclstatnosti znrěn závisí
rol,něž na posoi-tzerrí stavebrríl-ro ťrřadLr, I_1rnístěnírnmetlšílro rnnožstvístavebního materiálu na daném
pozetrrki-t nedoclrází ke ztněně odtoirovÝci-l por-něrů r,,danén ťtzení.ani se jírrr podstatnč ltemětrí vzlrled
ťtzenrí"a to nejenoii-l s oliledetn na poměr rozlolry pozemku a inirožstvítrinístěnélronrateriáir_r, ale i
s ohledern rla taltt" že na bezprostředrrě sor-rsedících pclzemcích.je uložerr olrdobrrý stavební rnateriál.

Pozemek parc.č.2a19lI se clle platnéIro ťtzenlního piárlu nrčsta Knoměříže včetně všech zntěn riircirází
v ploclrách všeobecrrě výrobrrílro charal<teru, které jsou určetly k umístěrlíprovozoven výroby a r,},,zltlrmrt"
včettrě skladťl a skladovl,ch pioclr, za přeclpoklaclu" že jsoil šetrrlélt ži1,otlrírr:ilprostředí. Dle všcolrecrlýeh
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li;ttjtťt vvlncze]l1lcl,i r,,ťtzenlnílrr plánLr jsorr ve všecil plocirách př.ípLrstné terénltía sor_rvisejícíúpl"a.,,3,
Pozemkťl. PoIiud xlezllemoŽní Využívánízáklaciirí plociry, a nejsOLt v l,ozp6rLi s dalšírniobecně platnýlni
íinei§ ťlzemriíiropiárrLr nrěsta l{romóříže.
Fř"eclmětern Posouzeiií ze stran1,, stavebnríilo úl'aclu je zároveň sltutečnost" zč,a lze předinětnou čiiinost
sPoČÍvajíeív rrrnístěrrí sriavetlrlího tnateri11-ltt na pozenrlill pare .č. 2a19l1v lt.ťl. Kronreiíž vtibec po,ažovat
;-la terénníÚPravtl Podléhajícírežinru stavebrrílro zá]iolla. Poclle rclzlroclnr_rtí Městskélio soudu v praze
vr,danélro dne 17. j .2008 pocl č,l. l t Ca 91l20a1-35 se za terénníťrpral,.l" por,,ažrij í lctkol,é
1lrtice. kíe rými ,se
mění sícÍvujícíterén, přičeružcílew tt ,stltyslent těchío prací ja ío. tlllv :měncl terénrt b),la pl"tll,cdenct it

změntl teťenu na přeclnĚíném pazentku, nelze čin.nosíautottlctíiclql ptlvažtlvctt za provciclění teréttníclt
l,?Prctl'. ,. Prtiyě tctír:,tublekíiluí,složkct.jeclnúníl,e spojení s,objektil,nínt:,j ištěttím, prot,eclenrtrnt stavebnínt
tilŽctclerll" ||YftrcZLiť ptl strťlnc"e obsahclvé pojem provciclění terénn.íchtipral,. ... Scnnoíná sktt!ečntlsí
Umlsíění sttlvební suíě na po:etnku netnusí salil{} o sabě
prclveclen i rtepot,rllanych teréltn ích úprull.
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be:

v,Ýše ul:ecfelté utblekt i,*ttí slrsžky :nLrillewclí.

Stavební ťlřad urnístčnízjištěnéhomnožství stavebního nrateriálu na pt;zernkli parc.č. 20l9/1 v k.ú"
KroměříŽ nepovažr"rje za ferénníú4rravy,ve sln_Vsli,l ust. § 3 odst. ] stavební[ro zákona.
e/ě1-1i [r3," vlastník Pozemku v piánu trrrrístit na přeclnrětném pozemkr_l skláciltil stavebnícir oclpaclů clle
zákona o oclpadecir, byli by ťrčastníciťtzemního řízert{, v něirrž se vyclává rozhodnutí o změně využití
úzelní,e hrlrněni prostřednietvínr práva poclávat r-rárnitlty .i ťtzemním Ťízení.Účastníkeni ťrzernního řízení
_jsou Podie tlstano\,'ení § 85 clclst, 2 písrn. b) stavebrrího zákona také o,1oó.l,, jcjit:hž vlctstltic.ké nahrl.jiné
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