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Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy
Potoční 61
787 01 Šumperk

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební a vyvlastňovací úřad Městského úřadu v Zábřeze, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c) zákona č. 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 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 03.12.2018 podal
Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Postřelmovský potok - přehrážka
km 6,0 - Vyšehoří

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 364/1 (ostatní plocha), parc. č. 364/5 (ostatní plocha), parc. č.
364/6 (ostatní plocha), parc. č. 372/1 (ostatní plocha), parc. č. 372/3 (ostatní plocha), parc. č. 725/10
(ostatní plocha), parc. č. 725/11 (ostatní plocha), parc. č. 887/1 (ostatní plocha), parc. č. 887/6 (ostatní
plocha), parc. č. 887/7 (ostatní plocha), parc. č. 889/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Vyšehoří.
DRUH A ÚČEL UMISŤOVANÉ STAVBY:
Předmětem záměru je odbourání stávající nefunkční sedimentační přehrážky a výstavby nové.
Parametry přehrážky a zdrže zůstanou zachovány.
Novou konstrukcí je spadliště, které zajišťuje bezeškodný převod povodňových průtoků.
Městský úřad Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, Telefon: 583 468 111,
Fax: 583 416 505, E-mail: posta@muzabreh.cz, ID DS: hk9bq2f, www.zabreh.cz
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Členění na stavební objekty
SO 01 Sedimentační přehrážka
SO 02 Přeložka sloupu – není součástí tohoto územního rozhodnutí
SO 03 Úprava komunikace

UMÍSTĚNÍ STAVBY NA POZEMKU:
Stávající sedimentační přehrážka se nachází na parcelách č. 372/3, 887/7, 364/6 a je ve správě LESY
ČR, s. p. Obnovená přehrážka bude situována na stejných parcelách a spadliště na parcelách obce
Vyšehoří. Veškeré pozemky pod přehrážkou a spadlištěm se nacházejí v hranici zastavěného území.
Část zdrže se nachází mimo zastavěné území.
URČENÍ PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ STAVBY:
SO 01 Sedimentační přehrážka
Technicky se jedná o železobetonovou sedimentační přehrážku délky 23,7 m. Jedná se o tížnou
přehrážku, ze statického hlediska vetknutou do břehů.
Umístění v ř. km 6,0.
Výška objektu od základové spáry h= 5 m.
Kapacita přepadu 5,18 m3/s.
Stoletý průtok 4,67 m3/s.
Spadliště v délce 28 m se třemi stabilizačními prahy.
Opevnění spadliště je provedeno z těžkého kamenného záhozu a rovnaniny.
Opevnění předprsí přehrážky pro prodloužení průsakové dráhy bentonitovými rohožemi.
Opevnění levobřežní paty svahu zdrže kamennou rovnaninou.
Po provedení SO 02 Přeložka sloupu a SO 03 Úprava komunikace, dojde k odbourání stávajících
konstrukcí přehrážky a spadliště a výstavbě navrženého záměru.
SO 03 Úprava komunikace
- Vzhledem ke zvolení otevřené nepažené stavební jámy bude okraj zasahovat přímo do konstrukce
vozovky. V komunikaci je uložena kanalizace a vodovod.
- V rámci tohoto objektu dojde k odřezání části komunikace a odstranění vrchního asfaltového krytu.
Zpětné provedení komunikace bude provedeno v původních parametrech, až jako poslední stavební
práce celé stavby.
- Stavba je přístupná po stávajících místních komunikacích s minimem provozu. V bezprostřední
blízkosti stavby se jedná o místní asfaltovou komunikaci šíře 3,0 m. Jde o slepou ulici, která končí
100 m nad stavbou a přechází v účelovou komunikaci sloužící k přístupu na pastviny a lesní
pozemky.
- Jelikož dojde k zásahu do místní komunikace, bude navrženo jednoduché dopravní opatření pro
zajištění přístupu k domům č.p.48 a č.p.63. Bude provedeno vybudování dočasných lávek šíře 2,0 m,
po kterých bude veden pěší přístup.
VYMEZENÍ ÚZEMÍ DOTČENÉHO VLIVY STAVBY:
- Plánovaným záměrem budou ovlivněny zejména inženýrské sítě některých správců a dopravní
infrastruktura.
- Stávající železobetonový sloup bude po dobu stavby odstraněn a vedení nadzemního a drátového
vedení NN bude oizolováno a vyvěšeno na dva náhradní sloupy.
- Bude odstraněn kryt komunikace v délce 16 m, okraj stavební jámy zasahuje do průjezdného profilu.
- Pod komunikací se nachází kanalizace a vodovod, tyto sítě nebudou přímo dotčeny, ale bude těženo
přímo nad nimi a v jejich ochranných pásmech.
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.

Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí, která obsahuje katastrální
situační výkres v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních
staveb.
V projektové dokumentaci pro následné povolení stavby bude podrobně řešen vliv stavby na okolní
stavby a pozemky, zejména možnost přístupu a příjezdu k rodinným domům č.p.48 a č.p.63 v obci
Vyšehoří. Bude prověřena možnost částečné a časově omezené průjezdnosti místní komunikace
(parc.č.889/1 v k.ú. Vyšehoří) pro příjezd k rodinným domům č.p.48 a č.p.63 v obci Vyšehoří.

3. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Zábřeh, Odboru správního, stavebního a
vyvlastňovacího úřadu – ochrana vod - z koordinovaného závazného stanoviska ze dne 11.9.2018
č.j.2018/1547/SV-MUZB-2:
-

Předmětný záměr podléhá ohlášení dle § 15a vodního zákona jako provedení stavebních úprav dle §
104 stavebního zákona.

4. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Zábřeh, Odboru správního, stavebního a
vyvlastňovacího úřadu – odpadové hospodářství - z koordinovaného závazného stanoviska ze dne
11.9.2018 č.j.2018/1547/SV-MUZB-2:
-

S veškerými odpady, které vzniknou během akce, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcími předpisy.

-

Všechny odpady, které vzniknou při akci, musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby
neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí.

-

Investor, resp. prováděcí firma bude odpady vznikající při akci přednostně využívat v rámci této
stavby, případně i při svých dalších aktivitách, nebo je nabízet k využití jiným osobám. Odpady musí
být s výjimkou zeminy před dalším využitím recyklovány na schváleném zařízení.

-

Odpady, které není možno využít, musí být odstraněny na zařízení, jež je k tomu určeno. Z odpadů
budou nejprve vytříděny využitelné složky.

-

Na úpravu terénu nebudou použity odpady.

-

Stavebník bude archivovat doklady o způsobu využití či odstranění odpadů a to po dobu minimálně 5
let, přičemž budou během této doby kdykoliv, v případě výzvy, předloženy správnímu orgánu.

5. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Zábřeh, Odboru správního, stavebního a
vyvlastňovacího úřadu – ochrana pozemních komunikací - z koordinovaného závazného stanoviska
ze dne 11.9.2018 č.j.2018/1547/SV-MUZB-2:
-

Přechodnou úpravu provozu na silnicích II a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupových
účelových komunikacích stanoví, na základě žádosti zhotovitele stavebních prací obecní úřad obce
s rozšířenou působností – MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy (týká se umístění
dopravních značek při zvláštním užívání, uzavírkách, objížďkách) po projednání s ČR – DI Šumperk.

-

Stanovení přechodné úpravy provozu (tj. umístění dopravního značení v rámci zvláštního užívání
silnice, popř. uzavírky) opravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky
ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylně od obecné úpravy provozu je nutno
provádět formou opatření obecné povahy, které musí zveřejnit na úřední desce a nabývá účinnosti
pátým dnem po vyvěšení – žádost je proto třeba podat žádost vždy s dostatečným časovým
předstihem.

6. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Zábřeh, Odboru správního, oddělení životního prostředí
– ze závazného stanoviska ze dne 19.9.2018 č.j.2018/1103/ZP-MUZB-2:
-

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozením a ničením. Využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce (§ 4 odst.
2 zákona o ochraně přírody).

-

Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací,
při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo
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k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému
lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky (§ 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody).
-

Záměr bude předem projednán s vlastníky sousedních pozemků, aby zásahem nedošlo k dotčení jejich
práv či oprávněných zájmů.

-

Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je
chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či
přemisťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla (§ 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody).

-

S podmínkami tohoto rozhodnutí musí být prokazatelně seznámeni odpovědní pracovníci, kteří výše
uvedené práce budou provádět (doklad musí být pracovníkům životního prostředí předložen při
kontrole).

-

Při realizaci stavby budou v maximální možné míře šetřeny dřeviny.

-

Pohyb mechanizace bude probíhat v dostatečné vzdálenosti od dřevin. Dřeviny v bezprostřední
blízkosti staveniště budou důsledně ochráněny před poškozováním stavební technikou podle platné
normy ČSN 83 9061.

-

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována
preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek.
7. V projektové dokumentaci, předkládané vodoprávnímu úřadu budou zapracovány připomínky
Českého rybářského svazu, územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, které jsou obsaženy ve
vyjádření ze dne 27.8.2018 pod zn.1508/18.
Označení účastníků řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, podle § 27 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“):
Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Obec Vyšehoří, Vyšehoří 50, 789 01 Zábřeh
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha
Odůvodnění:
Dne 03.12.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná
a nebyla doložena všemi podklady potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel opatřením ze dne
03.01.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 27.03.2019.
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ BYLA DOLOŽENA NÍŽE UVEDENÝMI
PODKLADY, STANOVISKY, VYJÁDŘENÍMI:
-

Obec Vyšehoří – vyjádření ze dne 10.9.2018

-

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí – závazné stanovisko ze dne
19.9.2018 č.j.2018/1103/ZP-MUZB-2

-

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, stavební a vyvlastňovací úřad – koordinované závazné
stanovisko ze dne 11.9.2018 č.j.2018/1547/SV-MUZB-2

-

Povodí Moravy, s. p. – stanovisko ze dne 21.8.2018 zn.PM-23369/2018/5203/Mi

-

Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování – závazné stanovisko ze dne 24.8.2018
č.j.2018/1365/RÚP-MUZB-2

-

Český rybářský svaz – vyjádření ze dne 27.8.2018 zn.1508/18

-

Obec Vyšehoří – vyjádření ze dne 10.9.2018

-

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. – vyjádření ze dne 3.9.2018 zn.131/08/2018

-

Archeologický ústav akademie věd České republiky, Brno, v.v.i. – vyjádření ze dne 20.8.2018
zn.ARUB/4638/18
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-

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů – závazné
stanovisko ze dne 5.11.2018 sp. zn.: 85631/2018-1150-OÚZ-BR

-

GridServices, s.r.o. – stanovisko ze dne 6.8.2018 zn.5001769567

-

ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření ze dne 10.8.2018 zn.1099751505

-

ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení ze dne 6.8.2018 zn. 0100965802

-

Telco Pro Services, a.s. – sdělení ze dne 6.8.2018 zn.0200788521

-

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření ze dne 29.1.2018 č.j.523226/18

-

T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 17.8.2018 zn. E30364/18

-

Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 17.8.2018 zn.MW000008949890574

-

Smlouva číslo: Z_S14_12_8120068267 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Lesy České republiky, s.
p. ze dne 25.3.2019

-

Výpisy z katastru nemovitostí ze dne 9.4.2019

-

Kopie katastrální mapy ze dne 17.12.2018

-

Protokol o ústním jednání spojeném s místním šetřením ze dne 7.5.2019 + prezenční listina

-

Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 13.6.2019

Stavební úřad opatřením ze dne 9.4.2019 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 07.05.2019,
o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad posoudil záměr žadatele dle § 90 stavebního zákona:
a)Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména
s obecnými požadavky na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění. Stavební úřad
schválil navržený záměr, vymezil pozemky pro jeho realizaci a stanovil podmínky pro využití a ochranu
území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru.
b)záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, k možnosti a
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.
Stavba je přístupna z místní komunikace parc.č.889/1 v k. ú. Vyšehoří.
K dokumentaci pro územní řízení se vyjádřili správci inženýrských sítí v dotčeném území – kanalizace,
vodovod - ochranná pásma těchto sítí budou respektována. Před realizací stavby bude nutno přeložit
vedení NN. S vlastníkem tohoto vedení (ČEZ Distribuce, a.s.) byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
o realizaci přeložky distribučního zařízení.
c)Záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky. K záměru se
kladně vyjádřil Městský úřad Zábřeh, odbor správní, oddělení životního prostředí a oddělení dopravy.
Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování se v závazném stanovisku vyjádřil, že záměr
je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska
uplatňování cílů a úkolů územního plánování - přípustný. Podmínky závazných stanovisek byly
zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na výstavbu.
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Po řádném projednání žádosti stavební úřad dospěl k závěru, že všechny podmínky pro vydání územního
rozhodnutí byly splněny a územní rozhodnutí o umístění stavby lze vydat.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona:
a)žadatel - Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01
Vsetín
b)obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - Obec Vyšehoří, Vyšehoří 50, 789 01
Zábřeh
Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
Obec Vyšehoří, Vyšehoří 50, 789 01 Zábřeh
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha – věcné břemeno zřizování a provozování
vedení, údržby a úprav podzemního vedení telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích
bodů.
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno:
František Nejedlý, Vyšehoří č. p. 49, 789 01 Zábřeh
Anna Ilková, Vyšehoří č.p. 43, 789 01 Zábřeh
Zdeněk Hroch, Vyšehoří č.p. 48, 789 01 Zábřeh
Jiří Janhuba, Vyšehoří č.p. 46, 789 01 Zábřeh
Ivana Janhubová, Vyšehoří č.p. 46, 789 01 Zábřeh
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
Jaromír Štodt, Vyšehoří č.p. 63, 789 01 Zábřeh
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

Na ústním jednání spojeném s ohledáním na místě stavby dne 7.5.2019 účastníci řízení Zdeněk
Hroch, Vyšehoří č.p.48 a Jaromír Štodt, Vyšehoří č.p.63 požadovali, aby místní komunikace byla
průjezdná až k rodinnému domu č.p.63 po ukončení pracovní doby, tento požadavek byl zapsán do
protokolu.

-

V dokumentaci pro územní řízení je uvedeno, že stavba bude prováděna za plné uzavírky místní
komunikace, bez objízdné trasy. V rámci stavby bude odstraněn kryt komunikace v délce 16 m, okraj
stavební jámy zasahuje do průjezdného profilu. Jako náhrada komunikačního prostoru bude zřízena
dočasná lávka šíře 2 m, která bude umožňovat přístup do domu č.p.48 a č.p.63 v obci Vyšehoří.

-

Stavební úřad v podmínce č. 2 tohoto rozhodnutí uložil, aby v projektové dokumentaci pro následné
povolení stavby byl podrobně řešen vliv stavby na okolní stavby a pozemky, zejména možnost
přístupu a příjezdu k rodinným domům č.p.48 a č.p.63 v obci Vyšehoří. Bude prověřena možnost
částečné a časově omezené průjezdnosti místní komunikace (parc.č.889/1 v k.ú. Vyšehoří) pro příjezd
k rodinným domům č.p.48 a č.p.63 v obci Vyšehoří.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Upozornění:
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení životního prostředí, odpadové hospodářství upozorňuje, že
čestné prohlášení zhotovitele stavby není akceptovatelným dokladem o předání odpadů oprávněné osobě,
tím je např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou / provozovatelem koncového zařízení, jež uvádí
konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek). Správní orgán požaduje v případě
kontrolní prohlídky předložit souhrn odpadů a originální vážní lístky.
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy upozorňuje, že silničním správním úřadem ve
věcech místních komunikací je dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, v platném
znění Obecní úřad Vyšehoří.
Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně
ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů
před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn
na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo
oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy
mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Stavebního úřadu Městského úřadu Zábřeh. O
odvolání rozhoduje Krajský úřad olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení
stavebního řádu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Vlastimil Hloch
vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 13.06.2019.
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Obdrží:
žadatelé (doručenky)
1. Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn
účastníci (doručenky)
2. Obec Vyšehoří, IDDS: 2x5bvdh
ostatní účastníci (doručenky)
3. České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
4. František Nejedlý, Vyšehoří č.p. 49, 789 01 Zábřeh
5. Anna Ilková, Vyšehoří č.p. 43, 789 01 Zábřeh
6. Zdeněk Hroch, Vyšehoří č.p. 48, 789 01 Zábřeh
7. Jiří Janhuba, Vyšehoří č.p. 46, 789 01 Zábřeh
8. Ivana Janhubová, Vyšehoří č.p. 46, 789 01 Zábřeh
9. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj
10. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
11. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
12. Jaromír Štodt, Vyšehoří č.p. 63, 789 01 Zábřeh
dotčené orgány (doručenky)
13. Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01
Zábřeh
14. Městský úřad Zábřeh, OS, oddělení dopravy, náměstí Osvobození č.p. 345/15, 789 01 Zábřeh
15. Městský úřad Zábřeh, OS, oddělení životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01
Zábřeh
dále obdrží (doručenky)
16. Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IDDS: wfqyvcs

