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áádost o poskyttnutí imfi-ormae{ ( podle aii&ona č" ee&/ess§} věci stav,etlního řízeití { pelvolen{
staveh na pozemku č. ZúIWI na ulioi Bítranská, Kr,omrěťíž n účrusÉeu§stv{ v př{B*ffimóm"n

ségvefun§§§Ě říe*wá { ve sro3,s§* uářa*mm č" 5&& fbWe §fu. § žŤ * 6*x.áv* ďo*čemó oscfuy.

sta.",*"b rrm-{:i"1-1ii tt*§li;h ot<,lltrů,

;ůl,iiL_rí?ťrí'l ;*, t*rni*,*tll,t xrei;irázeji*.:irr;;i n c!1-11lra,ly ll l*lié irrouilaern lřr;-h{ti §friýeb.
[};* sr,rr r.;fu4v,l,, llvárlílri*, že jíÉ- tlěj*,ktluL t**tru plroruj*nl,e *pět,lvtt1 akri,uitv siavtltlní íirlny

i-llli;,llr;sl. rriťl:ri,":: ilii:i i ,,, 1,1;;íi,*iu l přt,iil;ii,;,ln č, n85i2$0t ., -{.ákcrl o odpadech a o znrěně rrěkt*ryctr ealšieb zákclru]l

:!li,,rixu,l;,i::,,._ÓlL; ;stirrti.;:isll, lo,*]iliu llá|i+;i;; !iL* ,;u,;s} ťÍ:,irlos,, ;,ll,+,,;,iitiiÓ[ ll
lNa záiciactě ióto skutečnosti ntre i přeelešiÝeh zi<ušenosti vás cile se sirgra citorianého zákona áffim§sb,{
sJe@_Uyií_ lLqéEll_{9liifuLeěía*i,,Slié rye!qgq&y_uč@§ť&ďrqLčíqtďe_gp_l,_!ž * i, otrramžiku 1,liastni připral,,y
(l"e*iizace) inožné §tavby a jejiho provoau! \1
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Pps&ylnq§l_iuform,aace dlezóbq_ma č. nOfl 999_ §h.. nN_91?@§

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 Vaší žáclosti o posky,tllutí intonnae í ve věci star,,ebního řízení (povoicní staveL, lla
pozer-nku p, č.20l9/1 rra Lllici tsílanská, Kroměříž) a ťičastenství v případném stavebnínr řízerrí (ve smyslu
zákona č. 500/2004 Sb.. § 27 - práva dotčené osoby) stavební ťrřad sdělLrie následr,rjící:

Na pozernku pa;:c,č. 2a19lL v katastrálnínr ťtzetní Kronrěříž" vedeném v l<atastru nelriorril,ostí jako cstatrrí
p!ocha se zptisobeIn l,yLržití jiná plocha. se dle z.jištčrrí stavebníito 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 sloLrží předrnětrrý, pozeirrek k cločasnénrLr r,rltláclátrí star.,ebnílro rrlateriálil (stavetrrlí
stiti" ze_ime1lla e ihel) za ťtčelenl jelro 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
(2 823 ln:) térrrěř, za.nedbatelné.

V žádosti jste vljádřili obavr-r. že naváženínr stavebnílro rrrateriálu na př,ecinrětný pozernek doeirází
kterénnínl úrprav,ám tolioto pozemki_i za írčelenr zřízení stavbli 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, pottžiíé sícn,ební
výrobful. n.uteriál|, tl kon,sll"uJrce, na účeí vllttžiíí a clrlbtt trvtiní. V případecl-r poclrl,bností. zd,a se Lrrči,ťá

li.onstrLtkce. zaťízení^ l,ýrobelt čijiné clíio považuje za stavbu._je třeba "",vcházet ze stanoviska přísiLršrréi-io
stal,ebi-lílro ťlřadu. Z potrlréhc triožerlí stalebrrílro ntateriáltt ira předirrčtrlóm pozetnkLt r,šak irelze usou,Jit
na to. že zde probíhá nepovolená stavební čitrnost, jejínž výsiecli<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 žácliré taliové 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 způsobí podstatnou změntt vzhleclr,r
prostř,edí nebo poclstatnort změlrtt odtokovÝch poměrťr. Jde většinolr o rozsálrlejší ťrpravy co do velii<osti
ltpravované ploehl,pozemku" r-nnožství odebírané rlebo iravážené zei-lritry,. ťtprav.,, spočíva.i ící r,,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_1rnístěnírn metlšílro rnnožství stavebního 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 inirožství trinístěnélro nrateriáir_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 umístěrlí provozoven výroby a r,},,zltlrmrt"
včettrě skladťl a skladovl,ch pioclr, za přeclpoklaclu" že jsoil šetrrlé lt ži1,otlrírr:il prostředí. Dle všcolrecrlýeh
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li;ttjtťt vvlncze]l1lcl,i r,,ťtzenlnílrr plánLr jsorr ve všecil plocirách př.ípLrstné terénltí a sor_rvisející úpl"a.,,3,

Pozemkťl. PoIiud xlezllemoŽní Využívání záklaciirí plociry, a nejsOLt v l,ozp6rLi s dalšírni obecně platnýlni
íinei§ ťlzemriíiro piárrLr nrěsta l{romóříže.

Fř"eclmětern Posouzeiií ze stran1,, stavebnríilo úl'aclu je zároveň sltutečnost" zč,a lze předinětnou čiiinost
sPoČÍvajíeí v rrrnístěrrí sriavetlrlího tnateri11-ltt na pozenrlill pare .č. 2a19l1v lt.ťl. Kronreiíž vtibec po,ažovat
;-la terénní ÚPravtl Podléhající režinru 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 terénní ťrpral,.l" por,,ažrij í lctkol,é 1lrtice. kíe rými ,se
mění sícÍvující terén, přičeruž cílew tt ,stltyslent těchío prací ja ío. tlllv :měncl terénrt b),la pl"tll,cdenct it

změntl teťenu na přeclnĚíném pazentku, nelze čin.nosí autottlctíiclql ptlvažtlvctt za provciclění teréttníclt
l,?Prctl'. ,. Prtiyě tctír:,tublekíiluí ,složkct.jeclnúní l,e spojení s,objektil,nínt:,j ištěttím, prot,eclenrtrnt stavebnínt
tilŽctclerll" ||YftrcZLiť ptl strťlnc"e obsahclvé pojem provciclění terénn.ích tipral,. ... Scnnoíná sktt!ečntlsí

Umlsíění sttlvební suíě na po:etnku netnusí salil{} o sabě - be: v,Ýše ul:ecfelté utblekt i,*ttí slrsžky :nLrillewclí.
prclveclen i rtepot,rllanych teréltn ích úprull.

Stavební ťlřad urnístční zjištěného množství stavebního nrateriálu na pt;zernkli parc.č. 20l9/1 v k.ú"
KroměříŽ nepovažr"rje za ferénní ú4rravy,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 ťrčastníci ťtzemního 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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Olba]nží:

Mě{_l l{romčř,íž. odbor,občanslio - správnícl-r agerrd. ocldělcní
sícllo: Velité nárněstí č.p. 1l 5ll"161 0] ifuoměříž I

iilg. arch" Vladirnír Ziclráček
veclo itc í stavebn íl-io ťrřaclr"i

Městského ťrřaclu l{roniěříž

právnícir činností" iDDS: bg?btilr


