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úZEMNÍ ROZHODNUTi č. 34110

část:

Výrokov

Mě ký úřad Morko
zákona Č. 18312006
předpi U (dát jen"
žádo t o dání rozh
kterou dne 28.4.2010

í e - lížany, stav bní úřad.jako
ta ební úřad při lu ný podle
13 odst. 1 pl m. f)
b., o územním pláne áni a sta ebnim řádu ( tavební zákon) ve znění pozděj ich
ta ební zákon").
územním řlzení po udil podle § 84 až 91 ta ebního zákona
dnuti o umí t ní
b n bo zařlzeni dále jen "rozhodnuti o umi těnl sta vb "
podal

OLAR 3 .r.o.,
10800 Praha

10 za toupená jednatelem

(dále jen "žadatel"), a na základ

J.

ru ením omez n 'w, I

polečnest

tohoto po

27935019, Polemická

poleěno ti Ing.Danielem Kunzem

uzeni:

Vydává podle § 79 a 92 tavebního zákon
9 vyhl
Č. 503/2006
ůzemního řízení, e ejnoprá ni mlou
a ůzemnfho opatření
rozhodnuti

o

fotovoltaická

96 ě.p.272,

umi

elektrárna

t

ě

Dríno

n I
0-

t

b .• o podrobně]

í úpra

ě

vby

1,1 MW

i h par .č. 1960. 1963. 1964. 1965.1966,1967,1968.2246,446,452
526. 527. 528, 529.534,535
katastrálním územi Dřino u Kroměř
a to ta b
na dobu maximálně 26 let. tj. do 1.8.2036.

(dále jen " ta ba") na pozem

448

447,453,454.
dočasn

Druh a účel umí ťovan
Přímá výroba elektrické

avb:
energie z energie

001 - fotovoltaické panel Y
002 - oploc nI
003 - kio ek pro trati ranici
Umlstění

luneční,

GLt 230

ta b na pozemku:

ln talace 5160 ks FV pan lů YTNGLt jmen
v no n' ch rámech a naín tal
n na hlinlko
výkon 1,J87MWp
rčenl prostorového

ítým 'kon m 230 Wp, pan ly budou o azeny
ou kon trukci a to e 13 řadách, celkový instalovan .

ře ení ta b :

Celková plocha poz mku
Vymezeni území d tč něho

FVEj
li

25 981 m2• bud zají t na oplocením

celkové d lce 851 m.

stavb.

Jedn

e o pozem
navazuji i n ji plán anou vý tavbu FVE edic b' alé družstevní
Dřfnově, ld o pozemk
ti na m půd kten bude doč ně vyňata ze ZPF.
č

farmy na

pí

Z1I.

U.
I.
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tanovl podmioky pro Dmi těoi ta by:
ta ba bude umí t na
ouladu
ýkre
OUČ3 ného tavu územ I v
požadovaným umí t ním sta b,
hrani poz rnku a u dni h ta

grafickou přílohou rozhodnutí
m řítku I : 1000. která ob ahuje
m řítku kat tráLnf map
e zakre lením stavebního pozemku,
vyznačením vazeb a vii ů na okolí zejména vzd lenosti od
eb vypra o an u Ing. Miro lavem P pi ilern, CKAJT - 1003454.

2. Mé tsk' úřad Krom flž - odbor ti otnfho pro tředi orgán ochran ZPF vydal dne 20.5.2010 jako
sou ást koordinován h ran i a.
uhl k trvalému odn ti půd ze ZPF podle
9 od t.6 zákona
č.33411992., o ochran ZPF a podmínil ouhl ná I dujicimi podmínkami, které je tfeba dodržet
pln m rozsahu:
a)

K n zeměděl

Krorněřlže
b)

c)

d)

3.

kým úlům

bude použi o 707 ml půdy z pozemku parc.č. 419 v k.ú. Dřínov u

pls.zn

t)

ýst.32

139/10

str. 3

V rámci výsta by FVE bude pro cd na krývka omice
ml tě o
ni trafo
ni o zastavěné
plo e 9.51 m2 v tlou ťce průměru O.Srn..tj. c 4.76 m3 zeminy a bude použita na liniovou
vý adbu geograf ky pů odních druhů k řů po ob odu
I plochy FVE. Dojde li vii em
realizace n bo pr ozu FVE k po kození kvality půdy n bo vodních pom rů na okolnl h
zeměděl k' ch pozemcích. zaji tí žadatel na ůj n Ind nápravná opatření.

g) Dojde -Ii

livern vý ta b FV k naru enl přístupu najin zem děl ké pozemky, zajistí žadatel
dle konkrétnlch potřeb na vlastni náklad pří rup na t o pozemk a možno t ho podaření ve
myslu u t. 3odst. I zákona o ZPF.

h)

žadatel učiní opatřeni. ab během provád ni činno ti ou i ~Icfcb výstavbou a provozem FVE
nedocházelo k zaple elov ni a
ntaminaci odnímaných ani okolních zeměd I kých pozemků.
Plocha pod FVE bude
ta tra nim po!'
em a pravid ln
n.
polečn
t OLAR 3. .r.o.,
Počernick 272/96, 10800 Praha 10.1 : 27935016
zajisti minimáln jednou za 10 let
pro edení rozboru půd na dotčen plo pozemků na ob
riziko' ch prvků a látek, odběr
vzorků i rozbor pro ed k tomuto
lu akr dito an labor to . Vzorky budou od blrán
rovnom mě na plo e pozemku a to i blízko ·ti zavrtaných ocelových kotev. O pro den! a
vý led i h rozboru půdních vzorků bude vžd bez ohledu na jejich
'led k informo án orgán
ochrany ZPF na MěÚ Morko ic - ližan . P kud by obsah n kt rého rizikov ho prvku nebo
látky překročil hodnotu stan
n uja o ma; imáln přípu tnou v vyhlá ce č.13/1994
b. kterou
e upra ujl n Já Té podrobno ti ochran ZPF, nebo e maxim ln p řpustně hodnotě bllžil
d ah val 75 % z max. přfpu tn hodn
a ví ) pH rozboru od br ných půdních vzork . bud
n prodl ně in formo
n r án ochran ZPF na M U M rkovice - llžanya pol. OLAR 3 .
.r.o ... Počernická 272/96. 10 00 Praha 10.1 : 279 35 019, navrhn a u iní na lastní nákl d
nezbytná
inná patř ní k elímin
i dal f kontaminac zeměd I ké půd .
ůč

ů

4.

M
' úřad Krom řlž odbor ži otnlho pro t/'edl.jako orgán ochran přlrody a krajin vydal dne
20.5.2010 ouhlasn zá azně tan i ko k umí t ni tavb ,která b mohla zrn nit nebo snlžit
krajinný ráz. a to FVE Dřino II o celko
rozloze 25 981 m~ a ouča n tanovuje pro zmírnění
negati ního pů obení tavb na krajinnj ráz tyto podmin
:
é

a) bud p vedena linio á 'sadba geografick
původních druhů keřů (n pf. vida krvavá, II ka
obecná, hl h obecn ',pta I z b obecn " dřin obecný, kalina obecn)
pruhu o ířce min. 2 m a ve
sponu ma: . 50 cm po ob odu
I ploch FVE. Minim Ini . ka vy azovanv h dřevin bude 40 cm.
Inve ror dále zaji ti ochranu ke' proti oku u zv ře a následnou pé i po celou dobu pro ozu FVE.
5. Budou respektována
28.7.2009.

jádřen! sprá ců in

a 3.8.2009, Vodo

odů a kanalizaci

Republic;a .. ze dne 20.7.2009.

vztahu)
OLAR 3 .r.o.,

hí a podmínk

polečn

Jihomora

rozhodnuti

pro připojení a to: E.O

rom říž a.. ze dn

ČR

14.8.2009, Telefonica

.r.o. ze dne
02 Czech

ká pl n ren ká a .. ze dne 27.7.2009

pr

ního orgánu:

ručením om zen 'm. Počemlcká

96 č.p.272.

11000 Praha

Oduvodoěnl:
Dn 28.4.2010

podal žadatel žádo

o vydání rozhodnuti o uml I ni

a b .

tavební úřad oznámil zahájeni územního řízení známým Ú
tnřkům
K projednáni žádo ti ouča ně nařídil
fejn li tni jednání
pojen
1.6.20 IO. o jehož
. ledku b I p án protokol.
mlst ni ta b j
obecným požadavk
plánem obce Dříno

oul du
cb álenou Úl mn pl no a I dokum ntaci. Umístění ta b vyhovuje
m na využ.í ánl území. Předm ln
tavba e nachází v úz ml • které je územním
urč na jako pl ha podnikatel k' ch akti it.

tanovi ka d lili:
M

ts 'úřad

řfz ni a dotčeným orgánům.
ohledáním na mí tě na den

Kr měříž. ze dn

20.5.20 IO- koordinov

ně stane

Krajský úřad ZlIn k ho kraje ze dn 21.6.20 I0- zá azn

i ko

tanovi ko

pis.m.

.

3281139/10

u.4

tavební
úřad zají til vzájemný
oulad p dložených
závazn 'ch
vyžadovaných zvlá mírni předpi
a zahrnul je do podmín k rozhodnuti.
ta ební úřad rozhodl. jak je u ed n
výroku uveden' ch.

tanovi ek

ve výroku r zhodnutl, za použiti ustanoveni

dotčených

orgánů

právních předpi ů ve

tavební úřad ano iI okruh ú stníků řízeni ve m lu 85 ta bnfho
ona a do pěl k zá ěru. že toto
právo I po ta ní v daném příp d pří lu
ta ebnlk
i, vI tnfku pozemku a bei Dřino • kterým
ve
my lu
87 od t. I tav bního
ona d ru uje územní rozhodnuti jednotlivě.
Obec Dřino
má
chválen'
územní plán. z toh t dů odu
doručuj
ú astníkům
ízenl uvedených
85 od , 2
tavebního zákona
efejnou
hl kou. Jedná
o lastník
ou ednlch n movit ti kter majl
polečnou hranici
pozemk
n ni hž je tavba na ržena a vlastníky a právce inženýrský ch Itl jimiž
v dan m případě j u: E.O
CR, .r.o .. lih morav ká pl nárensk
'" Telefóniea 02 Czech Republic
a ... V do ody a kanalizace Krom řfž a...
LAR - O VI E .r.o., Brno. Marie Uličniková,
áměstl
Míru 1551/6 Krorněříž, Po pí il Jo fa Marie. Dřino 112
Účastnici řízen! - další dotč n

O

ob :

Obec Dřino
Vypořádáni

ná rhy a námitkami

Účastníci n uplatnili návrh

Vyhodnoceni

připomín

účastníků:
a námitk

.

k ve ejnosti:

Bez připomínek.

Vypořádán!

jádřenlmi

účastnfků k podkladům

, ča tni i se k podkladům

Poučeni

ůě

r zhodnutí ne

rozhodnutí:

j dři Ii.

tníku:

Proti tomuto rozhodnuti
lze odvolat do 15 dnů od dne j ho oznámeni k odboru územního plánov 01 a
ta ebního rádu Kraj kého úřadu ve Zlíně podáním u zd j Iho prá ního orgánu.
Odvolán! e podá
potřebným počtem tejn pi u tak. ab jeden
jn pi zůstal právnímu orgánu a
ab každý účastník do tal j den t jnopi .
pod -Ii ú
tnIk potřebný poč t stejnopi ů,
hotovi je
prá ni orgán na náklady účastníka.
Odvolán lm lze napadnout
'roko ou č' t rozhodnuti, j dnotli
Od olánl jen proti odů odn ni rozhodnut! je nepřípustné.

'výro

nebo jeho vedlej i ustanoveni.

ta ebnl úřad p pr oí moci rozh dnuti předá o
nud
kumentaei žadateli p fpadn obecnímu
úřadu, jehož územního
bodu
uml t ni tavb týk
není-li ám tavebním
adem popříp dě t ž
peciálnfmu tavebnímu úřadu.
ěř

ů

Rozhodnutí má podl
93 odst. 1 ta ebníh zákon plam t 2 rok . Podmínky rozhodnutí
ta b platí po d bu trvání ta b či zařízenl. nedo lo-li z po ah
ci kjeji h konzumaci.

Ilona Mar ov
vedoucí stave ního úřadu
MěÚ Marko ice - Jižan

o umístění

