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DATUM:

Veřejná vyhláška

ROZHOD UTÍ
ÚZEMNÍ

Výroková

ROZHODNUTÍ

část:

Odbor výstavby Městského úřadu v Konici, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I písmo f)
zákona
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 3.8.2011 podali
č.

MUDr. Olga Zajícová, Kališnická 4, 779 00 Olomouc 9,
MUDr. Jan Zajíc, Kališnická 81, 779 00 Olomouc,
které zastupuje Jiří Machovský, nar, 10.6.1957, Květná 1619, 769 01 Holešov
(dále jen "žadatel")

I.

a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí

o umí

t

ě

n

í

b., o podrobnější

úpravě

stavby

Vrty pro tepelná čerpadla k rekreačnímu domu Šubířov č. ev. 12
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2194 v katastrálním

Druh a účel umisťované

území Šubířov.

stavby:

dva zemnf vrty hluboké

100 m pro provoz tepelného čerpadla rodinného domu

tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev pitné vody bude umístěné v technické místno ti I. pp domu

Č.j. KO
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Umístění stavby na pozemku:
vrty jsou umístěny v odstupových
vzdálenostech
v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí
Určení prostorového

po sedmi

metrech

od západní

hrany

domu

řešení stavby:

dva zemní vrty hluboké

100 m

II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

I.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální
mapy se zakreslením
stavebního
pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

2.

Budou dodrženy podmínky

stanovisek

dotčených

orgánů a vyjádření účastníků řízení:

Stanovisko Povodí Moravv. s.p. Brno. č.j. PM030257/2011-203/Kr ze dne 15.6.2011
- Realizací vrtů pro tepelné čerpadlo a jejich provozem nesmí být negativně ovlivněny zdroje podzemní
vody v okolí vrtů. Požadujeme
dodržení
technologického
postupu podle předložené
projektové
dokumentace - především souvislou injektáž mezikruží vrtu nepropustným materiálem. Je nepřípustné,
aby došlo k propojení izolovaných hydrogeologických
horizontů.

Stanovisko Obvodnfho báňského úřadu v Ostravě,

Zll.

SBS 24809/2011-460Ilng.Kr ze dne 23.8.2011

- Práce spočívající ve vrtání vrtů s délkou nad 30 m jsou činností prováděnou hornickým způsobem.
Vykonávat tuto činnost může pouze organizace, která vlastní pro toto platné oprávnění vydané orgánem
státní báňské správy. Bezpečné provádění těchto prací se řídí vyhláškou
239/1998 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
č.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí

správního orgánu:

MUDr. Jan Zajíc, Kališnická 81, 779 00 Olomouc
MUDr. Olga Zajícová, Kališnická 4, 779 00 Olomouc 9
Obec Šubířov Šubířov 40 798 52 ubířov
v

Odůvodnění:
Dne 3.8.20 II podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí

o umístění stavby.

tavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným organum.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
1.9.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Umístění stavby je v souladu se schválenou
obecným požadavkům na využívání území.

územně plánovací

dokumentací.

Umístění

stavby vyhovuje

Č.j. KO
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tanoviska sdělili:
Koordinované závazné stanovisko
TU.I 106/201 I/ZOU
Stanovisko

Povodí Moravy, s.p. Brno, č.j. PM030257/20

ouhlas odboru životního
dne 10.8.20 II
tanovisko

MěÚ Konice ze dne 18.8.2011, č.j. KO

Obvodního

prostředí

11-203/Kr ze dne 15.6.20 II

MěÚ Konice - vodoprávního

báňského úřadu v Ostravě, zn.

11380/2011, spis.zn.

úřadu,

č.j. KO

BS 24809/20 11-460/lng.Kr

10 644/20 II ze
ze dne 23.8.20 II

ouhlas Obce Šubířov do protokolu při veřejném ústním jednání dne 1.9.20 II

tavební
úřad zajistil vzájemný
soulad předložených
závazných
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí,
výroku uvedených.

stanovisek

za použití ustanovení

dotčených

orgánů

právních předpisů ve

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Petr Navrátil, Ladislav Jániš, Zdeňka Šustková, Jan Uhlíř

Vypořádání

s návrhy a námitkami

Účastníci neuplatnili

Vyhodnocení
Veřejnost

Vypořádání

účastníků:

návrhy a námitky.

připomínek

veřejnosti:

neuplatnila

připomínky

s vyjádřeními

účastníků k podkladům

Účastníci se k podkladům

rozhodnutí

rozhodnutí:

nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto
Olomouckého

rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke krajskému
kraje, odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

úřadu

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
epodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

výrok nebo jeho vedlejší

ustanovení.

tavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-Ii sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing. Tomáš Němec
vedoucí odboru výstavby

o umístění

str. 4
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona
Kč byl zaplacen dne 20.7.2011.

Č.

634/2004 Sb., o správních

poplatcích

položky 18 písmo a) ve výši 1000

Příloha:
Situační snímek s vyznačením

umístění stavby vrtů na pozemku

Obdrží:
Žadatel jako účastník řízení podle § 85 odst. 1, písmo a) a obec jako účastník řízení podle § 85 odst. 1,
písmo b), kterým se doručuje toto rozhodnutí podle § 92 odst. 1 stavebního zákona do vlastních rukou:
Obec Šubířov, TDDS: 35sax4y
MUDr. Olga Zajícová, Kališnická č.p. 4/81, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
MUDr. Jan Zajíc, KaJišnická č.p. 81/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
které zastupuje Jiří Machovský, K větná č.p. 1619, 769 01 Holešov

Ostatním účastníkům řízení podle § 85 odst. 2, popř. jejich zákonným zástupcům,
rozhodnutí podle § 92 odst. 1 stavebního zákona, doručuje veřejnou vyhláškou.
Petr Navrátil, Šubířov č.p. 7, 79852 Konice
Ladislav Jániš, Dobrovského č.p. 285, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Zdeňka Šustková, Wolkerova č.p. 1699/8, 787 O I Šumperk 1
Jan Uhlíř, Šubířov č.p. 187, 798 52 Konice

kterým se doručuje toto

Doručení je provedeno vyvěšením tohoto oznámení na úřední desce
Patnáctý den ode dne vyvěšení se považuje toto oznámení za doručené.
dotčené orgány:
MěÚ Konice, IČ 00288365, odbor životního prostředí, Na Příhonech č.p. 405, 798 52 Konice
Obvodní báňský úřad TDDS: da5adv2

Toto rozhodnutí obdrží Obec Šubířov 2x, z toho 1x jej vyvěsí spolu se situačním snímkem navrženého
umístění stavby na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů ode dne doručení a poté jej zašle zpět
stavebnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu oprávněné osoby.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 1S dnů.

Vyvěšeno dne:

.~\g.:.?S?~:
....

.

Sejmuto dne:

-I.]. q ~ 1-1
:

o

.
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Šubířov

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