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Uk|ádá se povinnost řídit se ásadami ochrany zemědělského pÚdního fondu, odnímat jen nejnutnější p|ochu
zemědělskému pÚdnímu fondu. co nejmdně narušovat organizaci zemědě|ského púdníhoÍondu. hydrologické a
odtokové poměry v Území a síf zemědě|ských Úče|otnich komunikací.
0rgánem ochrany zemědělského púdního Íondu bude po nabytí právní moci stavebního povolení předepsán odvod
stanovený za odnětí pÚdy ze zemědělského pÚdního íondu.
Před započetímstavby vyýčit v terénu hranice trva|ého záboru zemědělské pÚdy.
Dále je Žadatel nebo jeho právní nástupce povinen sknivat oddě|eně svrchní ku|turní vrstvu pÚdy' popřípadě i
h|ouběji u|oŽené zÚrodnění schopné zeminy na ce|é dotčenéploše, postarat se o |eiich hospodárné vyuŽití nebo
řádné usk|adnění pro Úče|y reku|tivace. Zaiistit na vlastní nák|ady odvoz a rozprostření skrybých vrstev pŮdy na
plochu určenou orgánem ochrany zemědě|ského pŮdního fondu.
0 všech manipulacích se skryými ku|turními vrswami zemin povede investor prúkaznou evidenci.
Investor učiníopatření' aby během provádění činnostísouvise|ícíchse stavbou, nedocházelo ke kontaminaci
odnímaných ani při|eh|ých zemědě|skych pozemkÚ' bude provádět práce tak, aby nedoš|o k úniku pevných,
kapalných a p|ynných |átek. které by mohly poškodit zemědě|slci pŮdní fond.
Práce na pozemcích budou prováděny tak, aby na oko|ních pozemcích nedocházelo k Žádným škodám.
Z evidence zemědě|ské púdy bude pozemek dotčený souhlasem k trva|ému odnětí vyřazen na zák|adě rozhodnutÍ
vydaného d|e zv|áŠtníchpředpisú ($.l0 odst.3 zákona)'

0dŮvodně ní:
Městst<y Úřad Valašské MeziříčíobdrŽeI dne 26.08.2008 Žádost ŘediteIství siInic Zlínskéhokraje (..Žadatel..) o udě|ení
souh|asu kodnětí zernědě|ské púdy ze zemědě|ského pŮdního Íondu vrozsahu 160 m2 pro stavbu,'Si|nice lll/01868:
Loučka Podo|í. most ev. č. 01868.2... oprava mostu na parc. č. 888/1 v k.ú. Loučka u ValaŠskéhoMeziříčí.Žádost
obsahuje potřebné doklady ve smyslu $ 9 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., a d|e stavebního řádu a regionálního rozuoje je
áměr v souladu s územnímp|ánem Obce Loučka a Obce Podo|í.
Na zák|adě posouzení Žádosti s pří|ohami, orgán ochrany ZPF městského Úřadu shleda|, Že pŮda múŽe být odňata ze ZPF a
vyda| tento souh|as d|e $ 9 odst. 6 ákona.

.

Tento souh|as musí byt závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána pod|e zvláštních předpisŮ. Platnost
tohoto souhlasu bude totoŽná s p|atností těchto rozhodnutí ($ 10 odst. 1 zákona). Přís|ušnýstavební úřad je zaš|e na
vědomí rovněŽ odboru Životního prostředí Městského úřadu Valašské Meziříčí,orgánu ochrany ZPF'
Žaoatet ie povinen p|nit podmínky stanovené v tomto souhlasu ode dne, kdy rozhodnutí o přípustnosti stavby nabylo právní
moci' popřípadě ve |hútích v něm určených.
Tento souh|as k odnětí pŮdy ze ZPF neřešímaietkoprávní vÍahy k dotčeným pozemkúm.

Dle ustanovení 5 21 zákona se na řízení dle ust.
o

správním řízení.
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odsí' 6 nevztahují obecné právní předpisy

Městského úřadu ValašskéMeziříčí,odbor životníhoprostředí, Soudní 1221, Valašské Meziříčíze dne 29.7.2008, spis'
zn. MěÚvM 39073/2008

znvnzruÉ STANoV|SKo, podle ! 149 odst.

.|

zákona č' 500/2004 Sb., správního řádu v p|atném znění

k zásahu

do ýznamného kraiinného prvku podle usÍ. $ 4 odst, 2 zákona č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody
- Silnice lll/01868 : Podolí u Valašského Meziříčí,most ev.č. 01868.2
Městshi Úřad ve Va|ašskémMeziříčí,odbor Životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody
přís|ušnýpod|e$ 10a$11 zákonač.500/2004Sb.,správnÍřád,vp|atnémznění, pod|e ust.$61 odst.1 písm.c)ákonač.
Stanovisko

a kraiiny, ve znění pozdějšíchpředpisu

12812000Sb''oobcích,vplatnémzněníapodleust.s77odst.3 zákonač. 1.14/.1992Sb.,oochraněpřírodyakraiiny,ve
znění pozdějších předpisÚ (dá|e jen zákona). přezkouma| Žádost Ing. Pav|a Kurečky MOSTY s.r.o.' U Studia 33, 700 30
Ostrava - Zábřeh zastupu.iícího investora, kteným je Ředite|ství silnic Z|ínského kraje, Příspěvková organizace, K majáku

5001'761 23Z|ín vevěcivydánízávaznéhostanoviskakzásahudot,niznamnéhokrajinnéhoprvkupod|eust.$4odst.2
zákona . v souvis|osti s akcí Si|nice |||/01868 : Podo|í u Va|ašského Meziříčí,most ev.č. 01868.2. V rámci akce dojde
k odstranění stávajícího mostu, ktery je v havarijním stavu a na jeho místě bude postaven most nor,nl'. Součástístavby |sou
Úpravy koryta vodního toku Loučka v Úsecích při|éhajícíchk mostu v celkové délce 48.90 m. Úprava koryta bude provedena

v nejnutnější míře tak. aby byla chráněna spodní stavba mostu. Stavba si vynutÍvykácení20 ks stromŮ. které.isou v ko|izi
s opevněnÍm koryta a s provizorním přemostěním a provizorní objízdnou komunikací.

Po přezkoumání nezbytných podk|adú a provedeníkontroly na místě samém uděluje Městský úřad Va|ašské Meziříčí,odbor
Životního prostředí podle ust. $ 12 odst. 2 zákona lng' Pavlu Kurečkovi MOSTY s.r.o., U Studia 33. 700 30 Ostrava Zábřeh zastupujícímu investora, ktenim je ŘediteIstvísi|nic Z|ínského kraje. Příspěvková organizace. K majáku 500.1' 761 23
Zlin

souhlas

se zásahem do významného krajinného prvku. vodního toku Loučka, pod|e ust. $ 4 odst. 2 zákona. v souvislosti s akcÍ
SiInice |||/01868 : Podo|í u Va|ašského Mezlříčí'most eV.č.0.1868.2' Rea|izace akce nepovede k ohroŽenÍ nebo oslabení
eko|ogicko.stabiIizační Íunkce t,niznamného krajlnného prvku - vodního toku Loučka.
SouhIas se uděluIe za předpokladu, že ŽadateI zaIistí spInění následujících podmínek
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