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                                                                              skartační znak / skartační lhůta  S/20 
                  
                        V Tršicích dne 18. 12. 2018 
 
Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1487/2018-Ka - ozn 
Spis. zn. : ObÚ/Trš/SÚ/34/2018 
    
Oprávněná úřední osoba k vyřízení a k podpisu: Ing. Vladimír Kubisa 
 
 

OZNÁMENÍ 
  

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 
 

podle §78 a) odst. 3 a § 116 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
 a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

 

Obecní úřad Tršice, stavební úřad dne 15. 11. 2018 obdržel od Mgr. Lenky Ratajové, nar.1. 4. 1974,  
bytem 783 56 Doloplazy č.p. 354 a Davida Rataje, nar.23. 4. 1979, č.p.354, bytem 783 56 
Doloplazy č.p. 354 v souladu s ustanovením § 78, 78a a § 116 stavebního zákona, návrh na 
uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 92 stavebního zákona 
a stavební povolení dle § 115 stavebního zákona na stavbu:  
 

Doloplazy - soubor objektů pro provoz rybníka 
 
na pozemcích parc. č. 1673/1 - ostatní plocha, 1674/3 - ostatní plocha, 1674/5 - vodní plocha, 1608 
- vodní plocha, 1673/3 - ostatní plocha, 1605 - ostatní plocha, 1547 - trvalý travní porost, 1673/2 – 
vodní plocha, 1749 - ostatní plocha, 1425 - ostatní plocha, 1426/1- ostatní plocha, 1426/2 - ostatní 
plocha vše v katastrálním území Doloplazy u Olomouce. 
 
Soubor objektů obsahuje:  

SO 01 - Provozní objekt – zázemí pro chov ryb a hospodářské účely. Jedná se o samostatně stojící budovu 
s dvěmi částmi, která bude umístěna na pozemku parc. č. 1673/1 - ostatní plocha. Celková zastavěná plocha 
bude 293,0 m2.  

SO 02 – Provozní objekt – zázemí a občerstvení pro rybáře a obsluhu včetně sociálních zařízení. Jedná                
se o jednopodlažní, samostatně stojící budovu o zastavěné ploše 150,0 m2, která bude umístěna na pozemku 
parc. č. 1674/3 - ostatní plocha.  

SO 03 – Dva propustky přes potok budou pro účely přístupu k jednotlivým objektům. Bude se jednat o 
železo- betonové konstrukce s pilíři a mostovkou, na pozemku parc. č. 1674/3– ostatní plocha. Šířka 
mostovek bude 3,0 m, délka přemostění vodoteče bude 3,6 m. 

SO 04 – Oplocení s otevíratelnou vstupní branou pro přístup do areálu bude umístěno na pozemku parc. č. 
1673/1 - ostatní plocha u pozemku parc. č. 1605 – ostatní plocha, silnice. Délka oplocení i s branou bude            
53,9 m. Oplocení je navrženo jako zděné o výšce 160 cm.  



IO 02 – Přečerpávací jímka splaškových vod pro IO 03 bude umístěna na pozemku parc. č. 1674/3 - ostatní 
plocha.                                                                                                           

IO 03 – Výtlak kanalizace z čerpací jímky bude umístěno na pozemcích parc. č. 1674/3, 1608, 1673/1, 1547, 
1425 a 1426/1 v délce cca 450 m. Potrubí užitkové vody bude umístěno na pozemcích parc. č. 1673/1 a 1547, 
v délce cca 385m. Příprava potrubí na pitnou vodu z obecního vodovodního řadu bude umístěno na 
pozemcích parc. č. 1674/3, 1608, 1673/1, 1547, 1425 a 1426/1 v délce cca 450 m. 

IO 04 – Parkovací plocha bude umístěna na pozemku parc. č. 1673/1 - ostatní plocha u pozemku parc. č. 
1605 o ploše cca 220 m2.  

IO 05 – Akumulační jímka dešťových vod (V=5,6 m3) z objektu SO 01 s přepadem do potoka bude umístěna 
na pozemku parc. č. 1673/1 - ostatní plocha. 

 
Obecní úřad Tršice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) 
stavebního zákona v souladu s ustanovením § 78a odst. 5 a a § 116 odst. 3  
 

oznamuje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy na soubor staveb, jak je výše uvedeno. 

 

Předmětná veřejnoprávní smlouva o umístění souboru staveb č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1487/2018-Ka- VPS 
byla uzavřena dne 5. 12. 2018 mezi Obecním úřadem Tršice, stavebním úřadem a Mgr. Lenkou 
Ratajovou, nar.1. 4. 1974 a Davidem Ratajem, nar.23. 4. 1979, č.p.354, oba bytem 783 56 
Doloplazy č.p. 354. 

Veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti dnem 17. 12. 2018. 

 

 

                         Ing. Vladimír Kubisa 
                                                                                     vedoucí stavebního úřadu 
 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno pod dobu 8 dnů na úřední desce Obecního úřadu Tršice                               
a Obecního úřadu Doloplazy. 
 
 
 
Vyvěšeno na elektronické desce s dálkovým přístupem Obce Tršice dne ………………  
 
 
Sejmuto za elektronické desky s dálkovým přístupem Obce Tršice dne ………………. 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
  

 


