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ÚZEMNÍ SOUHLAS č. 4/2016
Městský úřad Brumov-Bylnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost
o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 3.3.2016 podal:
Ing. Lukáš Juřenčák, nar. 30.8.1987, Moravská č.p. 4774, 760 05 Zlín
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
sklad nářadí pro zemědělskou činnost
Štítná nad Vláří-Popov, Popov
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 153/2 (orná půda) v katastrálním území Popov nad Vláří.
Druh a účel umisťované stavby:
Jiná stavba - sklad nářadí pro zemědělskou činnost;
Parcelní čísla, druh pozemků a katastrální území, podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje:
- Pozemek parc. č. 153/2 (orná půda) v katastrálním území Popov nad Vláří;
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 153/2 tak, že severozápadní strana fasády přístřešku bude
umístěna ve vzdálenosti 1,0 m od stěny stávajícího skladu na seno a jihozápadní strana fasády
přístřešku bude umístěna ve vzdálenosti 0,5 m od společné hranice mezi pozemky parc.č. 153/2 a
154/1, a to dle výkresu Situace v měřítku 1:1000, který na podkladě mapy katastru nemovitostí
vypracoval Ing. František Machara, ČKAIT 1300538;
Určení prostorového řešení stavby:
- Dřevěná stavba rozměrů 6,0 x 4,0 m, zastřešená sedlovou střechou s hřebenem orientovaným kolmo
na kratší stranu fasády; výška hřebene + 4,200 m nad ± 0,000.
± 0,000 = čistá podlaha v 1.NP, tato je umístěna 0,100 m nad upravený terén v okolí stavby.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
- Pozemek parc. č. 153/2 a sousední pozemky parc. č. 152, 154/1 v katastrálním území Popov nad
Vláří.
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Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.
Stavba je umístěna v souladu s Územním plánem Štítná nad Vláří-Popov, který byl vydán
Zastupitelstvem obce Štítná nad Vláří jako Opatření obecné povahy č. 01/2013, které nabylo účinnosti
dne 30.10.2013, a to ploše s plošným a prostorovým uspořádáním plocha individuálního bydlení (BI),
která má uvedeno jako přípustné využití chovatelství a pěstitelství.
Stavba je navržena v souladu s vydanými závaznými stanovisky:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné krajinné
oblasti Bílé Karpaty – stanovisko ze dne 28.1.2016 vydané pod č.j. 00232/BK/16/Ma;
Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí a oddělení kultury a památkové péče –
rozhodnutí ze dne 1.2.2016 vydané pod č.j. MUVK/2192/2016, které nabylo právní moci dne 1.3.2016.
Poučení:
Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.
Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.
Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona.
Stavbu „sklad nářadí pro zemědělskou činnost“ lze realizovat již na základě vydaného územního
souhlasu.

Ing. Jaroslav Kozubík
referent stavebního úřadu
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 500,- Kč byl zaplacen.
Obdrží:
Ing. Lukáš Juřenčák, Moravská č.p. 4774, 760 05 Zlín 5
příloha:
- ověřený situační výkres

