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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Obecní úřad Opatovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Přístavba myslivecké
chaty v Býškovicích na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1330 (trvalý travní porost) a č.1332
(lesní pozemek) v kat. území Býškovice a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: Přístavba
myslivecké chaty v Býškovicích na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1330 a č.1332 v kat. území
Býškovice, kterou podal

Myslivecké sdruženi Býškovice (IČ - 70958858), Býškovice 84, 753 53 Všechovice
(dále jen "stavebník“), takto:

I.
Podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu:
na pozemcích:

Přístavba myslivecké chaty v Býškovicích
pozemkové parcely parcelní číslo 1330 (trvalý travní porost) a č.1332 (lesní pozemek)
v kat. území Býškovice.

Druh a účel umísťované stavby:
Přístavba myslivecké chaty půdorysných rozměrů 3,8 x 9,05 m bude částečné podsklepená, zastřešené
pultovou střechou navazující na střechu stávající, krytina bude plechová. Ke stávajícím místnostem (vstupveranda, klubovna) bude přistavěna technická místnost. Svislé konstrukce jsou navrženy z betonu prostého –
podsklepená část a z keramických tvarovek, strop je dřevěný trámový a zároveň tvoří nosnou konstrukci
střechy. Objekt není napojen na inženýrské sítě.
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Přístavba bude umístěna na pozemcích pozemková parcela č.1330 a č.1332 v kat. území Býškovice a to
v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území – výkres
situace v měř. 1 : 1000. Případné změny musí být projednány a povoleny podle stavebního zákona.
2. Pro realizaci stavby se jako stavební pozemky vymezují části pozemků par.č.1330 o ploše 175 m2 a
par.č. 1332 o ploše 225 m2.
3. Přístup a příjezd k chatě je stávající a to z jihozápadní strany z pozemku par.č.1625
4. Souhlas (souhlas č.29/2009) k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) dle
ustanovení § 9 odst.6 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, byl vydán
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MěÚ Hranice – odborem životního prostředí dne 14.4.2009 pod zn.: OŽP/8597/09. Tento souhlas je
nedílnou součástí rozhodnutí, vydaných podle zvláštních předpisů a žadatel i stavebníci jsou povinni plnit
podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci. Platnost vydaného souhlasu
je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti (§10
odst.1 cit.zákona).
- Před zahájením stavebních prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic odnímané plochy v terénu
tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy. Na trvale odnímané ploše zemědělskéh
pozemku bude provedena skrývka ornice do hloubky cca 25 cm. Tato zemina bude následně použita k
terénním úpravám v okolí stavby. Skrývku ornice lze provést až po nabytí právní moci příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu.
- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se pro výše jmenovanou stavbu podle
ust. § 12 odst. 5 citovaného zákona nepředepisují.
- Souhlas k odnětí půdy ze ZPF neřeší majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčenému pozemku. Na
řízení podle § 9 odst. 6 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. se nevztahují obecní právní předpisy o
správním řízení (§ 21 cit. zákona).
5. MěÚ Hranice odb. životního prostředí vydal jako závazné stanovisko podle § 14 odst.2 lesního zákona
souhlas s návrhem územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu za těchto podmínek:
- Je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedených
v ustanoveních § 13 lesního zákona
- Záměr bude realizován dle nákresu situace v kopii katastrální mapy v měřítku 1:1000, budou dodrženy
nejmenší vzdálenosti předmětné stavby v ochranných pásmech výše uvedených lesních pozemků.
- Lesní pozemky p.č.1321, č.1325, č.1326, č.1327, č.1328, č.1329, č.1331, č.1333, č.1334 a č.1335 v k.ú.
Býškovice nebudou stavbou dotčeny, nebudou káceny a poškozovány dřeviny na něm rostoucí, nebude
poškozen ani jejich kořenový systém
- Na lesní pozemky p.č.1321, č.1325, č.1326, č.1327, č.1328, č.1329, č.1331, č.1333, č.1334 a č.1335
v k.ú. Býškovice nebude ukládán ani stavební , ani jakýkoliv jiný materiál.
- V případě nutnosti provede vlastník stavby v souladu s ust. § 22 odst. 1 lesního zákona na svůj náklad
nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před škodami, způsobenými zejména pádem
stromů nebo jejich částí a přesahem větví nebo kořenů. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření
stanoví orgán státní správy lesů
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"):
Myslivecké sdruženi Býškovice (IČ - 70958858), Býškovice 84, 753 53 Všechovice

II.
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení
pro stavbu:
na pozemcích:

Přístavba myslivecké chaty v Býškovicích
pozemkové parcely parcelní číslo 1330 (trvalý travní porost) a č.1332 (lesní pozemek)
v kat. území Býškovice.

Druh a účel umísťované stavby:
Přístavba myslivecké chaty půdorysných rozměrů 3,8 x 9,05 m bude částečné podsklepená, zastřešené
pultovou střechou navazující na střechu stávající, krytina bude plechová. Ke stávajícím místnostem (vstupveranda, klubovna) bude přistavěna technická místnost. Svislé konstrukce jsou navrženy z betonu prostého –
podsklepená část a z keramických tvarovek, strop je dřevěný trámový a zároveň tvoří nosnou konstrukci
střechy. Objekt není napojen na inženýrské sítě.
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Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou
tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou (zák.č.200 1994 Sb.). Ke
kolaudaci bude předložen geometrický plán dokončené stavby, doklady o vytýčení stavby.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelem), který při její realizaci zabezpečí odborné
vedení stavby provádění stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel stavby je povinen (dle § 160 odst.2
stavebního zákona) provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s
ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popř. jiné technické
předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinnosti k ochraně života, zdraví, životního prostředí
a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
4. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických
požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění stavebních
konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a
vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
6. Na stavbě musí být veden stavební deník zhotovitelem stavby.
7. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z § 152 stavebního zákona.
Při provádění stavby je povinen zejména:
• oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
• před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a
ponechá jej tam do skončení stavby,
• zajistí, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady
týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie,
• ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit provedení
kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, prohlídky se zúčastnit,
• ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
8. Obecní úřad Opatovice, stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví,
že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
prohlídka č.1 – závěrečná po celkovém dokončení stavby s oznámením záměru započít s užíváním stavby
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a
zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.
10. Skladování materiálů a stavební suti na veřejném prostranství, bez předchozího povolení příslušného
obecního úřadu, není dovoleno. Přebytečnou zeminu a stavební suť je možno ukládat jen na povolenou
skládku.
11. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 14 vyhl.č.137/98 Sb. Stavební činnost bude
uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy
sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21
hodin do 7 hodin.
12. Pro stavbu budou použity jen takové materiály, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro
navržený účel zaručují, že stavba bude odpovídat požadavkům uvedeným v ustanovení § 156 stavebního
zákona.
13. Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, dle ust.§ 50 odst. 1 písm.
a) je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení dle stavebního zákona z hlediska
ochrany ovzduší příslušný obecní úřad, který současně pro účely kolaudačního souhlasu vydá u malých
stacionárních zdrojů z hlediska ochrany ovzduší stanovisko.
14. Podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, během stavby nesmí být ohrožena
kvalita povrchových a podzemních vod zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů, při
realizačních pracích a provozu nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami
závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona. Prostory, kde budou uloženy a používány látky
závadné vodám, je třeba zabezpečit tak, aby byl vyloučen jejich únik. Musí být zajištěna ochrana
povrchových a podzemních vod. Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
15. Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů odpady, které vzniknou realizací stavby, musí být roztříděny dle
jednotlivých druhů a kategorií a předány oprávněné osobě. Při kolaudaci stavby budou předloženy
doklady o nakládání s odpady.
16. Stavba bude dokončena do 31.10.2011.
17. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat na základě
oznámení stavebnímu úřadu dle § 120 stavebního zákona. Dle § 119 stavebního zákona je stavebník
povinen zajistit, aby před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané
zvláštními právními předpisy. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním
stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být
započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení,
užívání stavby nezakáže.
18. Oznámení o záměru započít s užíváním stavby bude podáno v souladu s ust. § 11 vyhl. č.526/2006 Sb., tj.
na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č.4 vyhlášky. K oznámení se připojí
přílohy v části B přílohy č.4 této vyhlášky, zejména:
• popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace
schválené v územním a stavebním řízení, popř. od povolení změny stavby před dokončením
• geometrický plán stavby
• dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení,
ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)
• doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (revize instalací – rozvody, osvědčení o stavu komínů,
revize hromosvodů, zápisy o vodotěsnosti potrubí a tlakové zkoušky těsnosti potrubí vody a
kanalizace) a další doklady stanovené v podmínkách tohoto povolení (doklady o nakládání
s odpady, stanovisko obecního úřadu z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů)
Obecní úřad Opatovice, stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že
stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"):
Myslivecké sdruženi Býškovice (IČ - 70958858), Býškovice 84, 753 53 Všechovice
Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně
podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se
k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I
(vztahující se k umístění stavby).

Odůvodnění
Obecní úřad Opatovice, stavební úřad obdržel dne 19.3.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu: Přístavba myslivecké chaty v Býškovicích na pozemcích:
pozemkové parcely parcelní číslo 1330 a č.1332 v kat. území Býškovice.
Obecní úřad Opatovice, stavební úřad (po doručení souhlasu MěÚ Hranice, odb. ŽP ze dne
14.4.2009) opatřením ze dne 27.4.2009 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení
spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s
místním šetřením na den 2.6.2009 konané v místě stavby, na pozemcích parcelní číslo 1330 a č.1332 v k.ú.
Býškovice. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději
při ústním jednání.
Obecní úřad Opatovice, stavební úřad v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a
stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z
hledisek uvedených v § 86, § 90 a § 11 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, územním plánem obce Býškovice. Je umístěna
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na ploše stavební – urbanizované – plochy pro veřejnou vybavenost.
Obecní úřad Opatovice, stavební úřad v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a
stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve
výroku.
Doložená stanoviska, vyjádření, souhlasy:
- Obec Býškovice
- Hasičský záchranný sbor OK, ze dne 19.11.2008 č.j.:HSOL-1079/PR-STA-2008
- Městský úřad, odb. ŽP, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice:
- vyj. zn.OŽP/4724/09 ze dne 24.2.2009;
- závazné stanovisko podle § 14 lesního zákona – zn.: OŽP/5119/09 ze dne 27.2.2009;
- souhlas k odnětí půdy ze ZPF – souhlas č.29/2009 ze dne 14.4.2009
- ČEZ ICT Services, a.s., PS, 28.října 3123/152, 709 02 Moravská Ostrava - stanovisko zn.:07/2560
- SMP Net s.r.o.,SMP, Plynární 6 702 00 Ostrava – č.j.:602/Is/07
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. - č.j.:164766/07/MOL/000
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Obecní úřad Opatovice, stavební úřad k závěru, že
právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 a § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší
(vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a
stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům pozemkové parcely parcelní číslo 1328, č.1329, č.1332,
č.1625, č.1317, č.1319, č.1321 a č.1325 v kat. území Býškovice. Vlastnictví ani jiná práva k dalším
(vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Seznam všech účastníků řízení:
Myslivecké sdruženi Býškovice, Petr Hradil, Pavel Kuchař, Martina Kuchařová, Josef Mikulík, Ludmila
Mikulíková, Obec Býškovice, Antonín Pala, Libuše Palová, Věra Pospíšilová, Radomír Švehlík, Svatopluk
Vaněk, Anna Vaňková.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá
platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné
rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné
povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou stavebního
úřadu v Opatovicích, u nějž se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí,
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené dle ustanovení § 37 odst. správního řádu a podává se v počtu
stejnopisu stanoveném v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
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Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi a
obecnímu úřadu jehož územního obvodu se umístění stavby týká. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až
do dokončení stavby.
Nabytí právní moci výrok rozhodnutí II. ve věci stavebního povolení stavby má odkladný účinek do doby
nabytí právní moci výroku I.
Rozhodnutí má podle §93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci
k jejich konzumaci.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní
nástupce účastníků řízení.

Ing. Miloslav Burget
vedoucí stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník
1. Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby :
Doručení jednotlivě:
(dle § 85 odst.1 stavebního zákona – žadatel + obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn):
Myslivecké sdruženi Býškovice, Býškovice 84, 753 53 Všechovice
Obec Býškovice, Býškovice 71, 753 53 Všechovice
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1.1. Doručení veřejnou vyhláškou
(účastníci řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona)
OÚ Opatovice - vývěska
OÚ Býškovice - vývěska

2. Účastníci řízení - stavební řízení
2.1. Doručení jednotlivě:
(účastníci dle § 109 odst.1 stavebního zákona)
Myslivecké sdruženi Býškovice, Býškovice 84, 753 53 Všechovice
Obec Býškovice, Býškovice 71, 753 53 Všechovice
Petr Hradil, Horní Nětčice 86, 753 54 Horní Nětčice
…
Pavel Kuchař, Lesní 2943, 760 01 Zlín 1
Martina Kuchařová, Lesní 2943, 760 01 Zlín 1
Josef Mikulík, Býškovice 30, 753 53 Všechovice
Ludmila Mikulíková, Býškovice 44, 753 53 Všechovice
Antonín Pala, Býškovice 29, 753 53 Všechovice
Libuše Palová, Býškovice 29, 753 53 Všechovice
Věra Pospíšilová, Ševcovská 4078, Zlín, 760 01 Zlín
Radomír Švehlík, Rakov 40, 753 54 Soběchleby
Svatopluk Vaněk, Hviezdoslavova 490, 753 01 Hranice 1
Anna Vaňková, Hviezdoslavova 490, 753 01 Hranice 1

vlastník par.č. 1333, 1334
…
vlastník par.č. 1331
…
vlastník par.č. 1331
…
vlastník par.č. 1328
…
vlastník par.č. 1328
…
vlastník par.č. 1327
…
vlastník par.č. 1327
…
vlastník par.č. 1331
…
vlastník par.č. 1335
…
vlastník par.č. 1329
…
vlastník par.č. 1329

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Opatovice, Hlavní 170, 753 56 Opatovice
Obecní úřad Býškovice, Býškovice 71, 753 53 Všechovice

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Hasičský záchranný sbor kraje, Šířava 25, 750 00 Přerov
Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 1
Městský úřad, odb. životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 1

Na vědomí (doručení jednotlivě)
Finanční úřad, Nádražní 332, 753 01 Hranice
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Čechova 183, 753 01 Hranice 1
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 17.1.c) sazebníku 300,00 Kč byl zaplacen hotově dne 11.5.2009.

Přílohy
- štítek „Stavba povolena“ (po právní moci rozhodnutí)
- ověřená projektová dokumentace (po právní moci rozhodnutí)
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