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Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Bohumír Střelec , předseda Výboru pro místní části 

Navrhovatel:  Ing. Bohumír Střelec , předseda Výboru pro místní části 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

Pracovní skupina zřízená usnesením ZM č. 97/4/3/2019 

Název návrhu: 

Zemník Žeravice. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

VARIANTA I 

1. souhlasí s připojením záměru "Zemník Žeravice" z pozemku p.č. 1571/2, k.ú. Žeravice, na 

účelovou komunikaci ve vlastnictví statutárního města Přerova na pozemku p.č. 1533, k.ú. 

Žeravice, 

 

2. ukládá Radě města Přerova dohodnout se stavebníkem záměru "Zemník Žeravice" podmínky 

připojení dle bodu 1, zejména podíl stavebníka na opravách a údržbě účelové komunikace ve 

vlastnictví města a podmínky doporučené Komisí životního prostředí dne 13.05.2019, 

 

3. trvá na důsledném vypořádání věcných připomínek Výboru pro místní část Žeravice z 

30.04.2019 z 13.05.2019 k záměru "Zemník Žeravice", jako připomínek statutárního města 

Přerova, coby účastníka územního řízení. 

 

VARIANTA II 

nesouhlasí s připojením záměru "Zemník Žeravice" z pozemku p.č. 1571/2, k.ú. Žeravice, na 

účelovou komunikaci ve vlastnictví statutárního města Přerova na pozemku p.č. 1533, k.ú. Žeravice. 

 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise životního prostředí 

Komise životního prostředí (KŽP) na svém jednání dne 13.5.2019 diskutovala své připomínky k akci 

"Zemník Žeravice". Na jejich základě KŽP doporučuje zapracovat do smlouvy/dohody o připojení k 

účelové komunikaci tyto podmínky: 

1. Z důvodů zamezení prašnosti a hluku realizovat keřovou výsadbu na hranici pozemku uvažovaného 

zemníku souběžně s oplocením. Výsadba by svojí skladbou druhově odpovídala pro danou lokalitu 

geograficky původním rostoucím keřům (hloh, šípková růže, šeřík), apod. 

2. Vytěžený zemník bude zavážen pouze inertním materiálem, bez obsahu škodlivin, např. azbestu, 

resp. netříděného odpadu z demolic (viz. další podmínky stanovené v Závazném stanovisku OBÚ ze 

dne 3.6.2016, zn. SBS 17386/2016/OBÚ-05). 

3. Zajistit opakované namátkové kontroly ze strany kompetentních orgánů při zavážení vytěženého 

zemníku. 

 

Výbor pro místní část Žeravice 

Výbor pro místní část Žeravice doporučuje variantu II. Podrobné vyjádření je součástí důvodové 

zprávy. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje variantu I. Podrobnější vyjádření je v příloze 

důvodové zprávy. 

 

Technické služby města Přerova, s. r. o. 

Technické služby města Přerova, s. r. o., doporučují variantu I. 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Neudělí-li město stavebníkovi souhlas vlastníka účelové komunikace s připojením, bude řízení 

zastaveno. Souhlas vlastníka je soukromoprávní dohodou a může obsahovat podmínky (pokud nebude 

taková dohoda uzavřena, je zbytečné formulovat případné námitky účastníka řízení, protože řízení 

bude stejně zastaveno a k uplatnění námitek nebude příležitost). 

 

Udělí-li město stavebníkovi souhlas vlastníka účelové komunikace s připojením, bude řízení 

pokračovat. Stavební úřad tuto skutečnost oznámí účastníkům řízení (včetně města) a ti budou moci 

opětovně (jedná se o nové řízení) nahlížet do spisu, vznášet námitky, podávat opravné prostředky atd. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 25.02.2019 Zastupitelstvo města Přerova na svém 4. zasedání si usnesením č. 97/4/3/2019 

vyhradilo rozhodování v záležitostech týkajících se stavební akce „Zemník Žeravice“ a zároveň 

zřídilo pracovní skupinu za účelem formulování odborného stanoviska města Přerova ke 

stavební akci „Zemník Žeravice“ a jako členy určilo: 

  

předsedkyni Komise životního prostředí (Ing. Alice Kutálková), 

předsedkyni Výboru pro místní část Žeravice (RNDr. Ludmila Landsmannová), 

předsedu Výboru pro místní části (Ing. Bohumír Střelec), 

zástupce Odboru stavebního úřadu a životního prostředí (zastupuje RNDr. Pavel Juliš), 

zástupce Odboru správy majetku a komunálních služeb (zastupuje Alexandr Salaba), 

zástupce Technických služeb města Přerova (zastupuje Ing. Bohumír Střelec). 

Organizačním pracovníkem určil tajemník MMPr Ing. Jaroslava Čagánka. 



  

Pracovní skupina zahájila činnost 09.04.2019. Její členové si zvolili předsedkyni, Ing. A. Kutálkovou, 

a postupně se na třech jednáních zevrubně seznámili s navrhovaným záměrem, s dosavadním 

průběhem správních řízení ve věci tohoto záměru, jakož i se zásadními stanovisky a vyjádřeními 

dotčených orgánů a účastníků řízení. Osobně pak 23.04.2019 záměr projednali se zástupcem 

stavebníka (TRIKO, s.r.o.) jednatelem J. Štičkou a s předkladatelem návrhu na výše uvedené 

usnesení, členem ZM Ing. arch. J. Horkým. Pan Štička mj. potvrdil sdělení obsažené v dopise ze 

14.04.2019, že společnost zajistí před zahájením a v průběhu provozu zemníku opravu výtluků a 

po skončení provozu se bude podílet na finální úpravě účelové komunikace města (podrobněji viz 

příloha). 

  

Vzhledem k tomu, že členové pracovní skupiny nedospěli k jednotnému názoru, dohodli se, že 

zpracují na základě individuálních stanovisek zaslaných do příštího jednání (14.05.2019) předlohu pro 

jednání ZM s variantním návrhem na usnesení. 

  

  

Základní informace k průběhu správního řízení ve věci „Zemník Žeravice“  
23.02.2017 vydal MMPr – SÚ územní rozhodnutí č. 25/2017 (č.j. MMPr/015042/2017/IK) pro 

žadatele (žádost podána 02.03.2016) společnost TRIKO s.r.o., Přerov – rozhodnutí o změně využití 

území pro „Zemník Žeravice“ na pozemcích p. č. 1572 (orná půda) - zemník, p. č. 1528/3 (ostatní 

plocha) - dočasná skládka, p. č. 1571/2 (orná půda) - panelový sjezd v k. ú. Žeravice.  

  

Předmětem územního rozhodnutí je klasický zemník - místo, ze kterého se těží zemina pro stavbu 

zemního tělesa. Navrhovaný zemník bude na části pozemku parcelní č. 1572 v katastrálním území 

Žeravice, nacházející se mimo zastavěné území na zemědělské půdě v jihovýchodní části katastrálního 

území Žeravice, místní části Přerova, 4 km severně od Přerova, po pravé straně silnice Přerov - 

Kokory. Jižní strana stávající skládky tuhého komunálního odpadu (TKO), třídírny a kompostárny 

navazuje na navrhovaný zemník. 

Předmětný zemník bude sloužit pro těžbu materiálů vhodných do násypů komunikačních staveb. 

Těženo bude na ploše 11460 m2, do hloubky cca 10 m. Těžba bude prováděna klasickým způsobem po 

etážích do hloubky 3 m s okamžitým odvozem bez třídění. Těžená plocha bude spádována směrem 

dovnitř zemníku z důvodu zajištění vsakování srážkových vod. Těžba bude prováděna max. 1 m nad 

úroveň hladiny podzemní vody. Bude vytěženo cca 66 000 m3. Ročně se předpokládá vytěžit průměrně 

16 500 m3. Pro uskladnění nevhodných zemin, případně i pro uskladnění ornice bude využit část 

pozemku parcelní č. 1528/3 a dále část pozemku parcelní č. 1572 (severovýchodní část mimo prostor 

těžby a ochranné pásmo VN) jako dočasná deponie ornice v katastrálním území Žeravice. 

Navrhovaný záměr je na dobu dočasnou do 30.11.2020. Po ukončení těžby (pozemek parcelní č. 1572) 

a dočasné skládky (část pozemku parcelní č. 1528/3) bude provedena zavážka a technická a 

biologická rekultivace do konce I. pololetí 2021. Technická rekultivace bude provedena po ukončení 

těžby; na místo těžby (do prostoru vytěžené jámy) bude navezen nekontaminovaný propustný materiál 

nevhodný pro potřeby výstavby dálnice, který bude postupně rozprostřen na celou těženou plochu. 

Následně bude rozprostřena podorniční (zúrodnění schopná) vrstva půdy o mocnosti min. 20 cm a 

poté ornice (svrchní vrstva půdy) o mocnosti min. 25 cm. Biologická rekultivace bude zahájena ihned 

po dokončení technické části, aby nemohlo dojít k zaplevelení. Biologická rekultivace je navržena v 

tříletém cyklu. Po dokončení rekultivace bude dotčená plocha navrácena zpět zemědělskému využití. 

Příjezd je zajištěn po stávající zpevněné komunikaci, která vede od silnice I/55 ke stávající skládce 

TKO, na níž bude navazovat dočasný panelový sjezd přes pozemek parcelní č. 1571/2 v katastrálním 

území Žeravice. 

  

Do rozhodnutí byly mj. zapracovány podmínky dotčených správních orgánů a správců resp. vlastníků 

infrastruktury. Stanoviska a vyjádření vydaly: 

  

 Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí - koordinované závazné 

stanovisko ze dne 30.05.2014, č.j. MMPr/051787/2014/STAV, stanovisko ze dne 28.04.2016, 

spis.zn. MMPr/050932/2016/STAV/ZP/Eh, záznam z jednání ze dne 22.04.2016 



 Krajský úřad Olom. kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - sdělení k oznámení 

podlimitního záměru dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů ze dne 26.05.2015, sp.zn. KÚOK/44664/2015/OŽPZ/7119; 

závazné stanovisko dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ze dne 23.02.2016, č.j. KUOK 

21571/2016; souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF ze dne 30.11.2015, č.j. KUOK 

102591/2015; souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF ze dne 16.11.2016, č.j. KUOK 

111654/2016 

 Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu - stanovisko ze dne 25.01.2013, zn. 

67/2013-910-UPR/3 

 Hasičský záchranný sbor Olom. kraje, územní odbor Přerov - závazné stanovisko ze dne 

15.02.2016, č.j. HSOL-5032-2/2015 

 Krajská hygienická stanice Olom. kraje, územní pracoviště Přerov - závazné stanovisko ze dne 

07.09.2015, č.j. KHSOC/19622/2015/PR/HOK 

 Krajské ředitelství Policie Olom. kraje, Územní odbor Přerov, Dopravní inspektorát - stanovisko 

ze dne 27.07.2016, č.j. KRPM-2246-351/ČJ-2016-140806 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého - vyjádření ze dne 

30.05.2013, zn. SBS/13487/2013/OBÚ-05/Ing.Kt; - závazné stanovisko ze dne 03.06.2016, zn. 

SBS 17386/2016/OBÚ-05 

 Statutární město Přerov, Odbor správy majetku a komunálních služeb - vyjádření ze dne 

16.12.2015, č.j. MMPr/ 

 Cement Hranice, a.s. - vyjádření ze dne 19.08.2015; vyjádření ze dne 13.07.2016 

 ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření ze dne 15.07.2015, zn. 1076747422; vyjádření ze dne 04.01.2017, 

zn. 1090907557 

 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. - vyjádření ze dne 16.07.2015, č. 009602/2015/PRID 

 RWE Distribuční služby, s.r.o. - vyjádření ze dne 15.07.2015, zn. 5001149598 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření ze dne 15.07.2015, č.j. 644115/15. 

  

Dále SÚ vypořádal s námitkami účastníků řízení. Statutární město Přerov, jako účastník řízení, 

vzneslo tyto námitky: 

  

 Nedostatečné oslovení (informovanost) vlastníků sousedních pozemků podle ust. § 109 odst. 1 

písm. e) stavebního zákona. Vliv realizace záměru na životní prostředí se neprojeví jen v hranicích 

pozemku. Protože jde o osoby, které nejsou známy této problematiky, požadujeme je oslovit dle § 

25 správního řádu - veřejnou vyhláškou; 

 Nebyl osloven Moravský ornitologický spolek ORNIS, který má na magistrátu podanou žádost 

podle ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o písemné zasílání všech informací o zamýšlených 

zásazích a zahajovaných správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a 

krajiny hájené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění; 

 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ze dne 7.9.2015 k projektové 

dokumentaci „Zemník Žeravice“ vychází z jiných podkladů, než které aktuálně uvádí žadatel. 

Požadujeme vydání nového stanoviska KHSOK k aktuální platné dokumentaci (rozpor - v 

celkovém objemu těžby, průměrném denním objemu těžby, frekvenci vozidel); 

 Nedostatečně je doložena trasa dopravy naložených nákladních aut k dálniční stavbě. Požadujeme 

ujasnění výjezdových komunikací a předložení dohod s majiteli pozemků; 

 Zamýšlená lokalita realizace zemníku je v chráněném ložiskovém území se zásahem do plochy 

výhradního ložiska vápence. Není dostatečně doložena specifikace závozových materiálů. 

Požadujeme doložit specifikaci materiálů, které mohou být použity pro závoz zemníku před 

provedením rekultivace; 

 Z dokumentace není jednoznačně uvedeno, kde bude uložena vrstva zemin se zúrodňovací 

schopností, která má být skryta v mocnosti 20 cm pod ornicí a při následné rekultivaci navrácena 

zpět do prostoru. Požadujeme ujasnit, jak bude se zeminou nakládáno; 

 Pozemek parcelní č. 1528/3 v katastrálním území Žeravice je dle platného územního plánu 

biocentrem lokálního významu. Uvažovaná dočasná skládka na této parcele musí být ukončena 

minimálně 3 m pod stávající výškovou úrovní terénu. V současné době je prostor zaplněn větší 



měrou a záměr projektu - dočasná skládka zeminy-v tomto prostoru cca 10 m pod úrovní terénu-

již není reálný v plném rozsahu. Požadujeme prověřit současný stav lokality a dodržování 

smluvních podmínek; 

 Doložená rozptylová studie nepočítá s variantou vyššího navýšení úložiště a dočasnou skládku 

nepovažuje za plošný zdroj z hlediska prašnosti. Zvýšená prašnost nebyla ve výpočtu zohledněna. 

Požadujeme zohlednit tuto variantu ve výpočtech rozptylové studie, protože i tato varianta může 

nastat; 

 Rozptylová studie není posouzena dle platného aktuálního národního programu snižování emisí 

ČR § 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Požadujeme dodatečné doplnění posouzení 

emisí dle výše uvedené platné legislativy; 

 Geologický průzkum v uvažované lokalitě dokladuje, že těžitelné zeminy jsou do násypového tělesa 

a do aktivní zóny dálničního tělesa podmínečně použitelné. Již v případě změny klimatu - změna 

vlhkosti - zeminy budou velmi rychle reagovat na klimatické vlivy a bude nutné je upravovat např. 

nehašeným vápnem. Předkládaná dokumentace s touto variantou nepočítá. Požadujeme doložit 

postupy, jak bude naloženo s vytěženou zeminou v případě jejího nedostatečného zhutnění a jaké 

budou bezpečnostní předpisy při práci s nehašeným vápnem či jinými pojidly; 

 Předkládaná dokumentace k 23.6.2016 není vedena dle požadavků správního řádu. Spis není 

veden v souladu s § 17 odst. 1 správního řádu, který uvádí, že spis musí obsahovat spis všech 

svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy. Uvedený spis neobsahuje 

tuto povinnou obsahovou náležitost. Požadujeme doplnění evidence dle požadavků správního 

řádu. 

02.10.2017 rozhodl KÚOK (č.j. KÚOK 94645/2017) o odvolání účastníka řízení – města Přerova 

proti výše uvedenému ÚR tak, že rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Stavebnímu 

úřadu přitom vytknul zejména (celé odůvodnění má 10 stran): 

  

 rozpor mezi dokumentací záměru přiložené k žádosti a dokumentací pro rozptylovou studii (odvoz 

vytěženého materiálu po různých komunikacích); 

 nedostatečné odůvodnění, proč nejsou účastníky řízení vlastníci pozemků ne sice sousedících, ale 

4 – 5 m vzdálených od pozemků dotčených záměrem; 

 nedostatečné zdůvodnění souladu s územním plánem. 

  

07.12.2017 SÚ vyzval žadatele k doplnění stanovisek k „nové“ dokumentaci, vč. nového 

koordinovaného závazného stanoviska MMPr (KZS) a závazného stanoviska KÚOK, jakožto orgánu 

ochrany ovzduší, a po dvou prodlouženích lhůty 16.10.2018 řízení zastavil. Důvodem nesplnění 

výzvy ze strany žadatele mohlo být mimo jiné vyjádření Odboru STAV, speciálního stavebního úřadu, 

o nutnosti dohodnutí podmínek připojení na veřejnou účelovou komunikaci s jejím vlastníkem. 

  

23.11.2018 podal stejný žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pro identický 

záměr „Zemník Žeravice“ (varianta s odvozem vytěženého materiálu po zpevněné komunikaci 

ve vlastnictví města). Tímto dnem je zahájeno nové územní řízení.  
03.01.2019 SÚ prověřil platnost předložených vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a vlastníků 

infrastruktury a vyzval žadatele k doložení souhlasu vlastníka účelové komunikace s připojením 

tak, aby byla splněna podmínka KZS MMPr – speciálního stavebního úřadu z 29.01.2018, a zároveň 

řízení přerušil do 28.02.2019 a následně na žádost žadatele do 31.05.2019, resp. později (s ohledem 

na termín zasedání ZM) do 31.08.2019.  

Formálně je tedy vedeno nové územní řízení v téže věci s prakticky týmiž podklady. Aktuálně je 

řízení přerušeno a o jeho pokračování rozhodne stanovisko města.  

 Neudělí-li město stavebníkovi souhlas vlastníka účelové komunikace s připojením, bude řízení 

zastaveno. Souhlas vlastníka je soukromoprávní dohodou a může obsahovat podmínky (pokud 

nebude taková dohoda uzavřena, je zbytečné formulovat případné námitky účastníka řízení, 

protože řízení bude stejně zastaveno a k uplatnění námitek nebude příležitost). 

  

 Udělí-li město stavebníkovi souhlas vlastníka účelové komunikace s připojením, bude řízení 

pokračovat. Stavební úřad tuto skutečnost oznámí účastníkům řízení (včetně města) a ti budou 



moci opětovně (jedná se o nové řízení) nahlížet do spisu, vznášet námitky, podávat opravné 

prostředky atd. 

  

V případě realizace záměru dojde ke zvýšení zatížení účelové komunikace v průměru o 15 

nákladních vozidel denně (v každém směru). Komunikace je veřejná a slouží zejména jako příjezd na 

skládku komunálního odpadu (pravidelný svoz odpadu zajišťovaný TSMPr představuje zatížení cca 40 

vozidel za den) a jako přístupová komunikace k okolním zemědělským plochám. 

  

  

30.04.2019 Výbor pro místní část Žeravice zaslal členům pracovní skupiny následující 

vyjádření:  
Akci „Zemník Žeravice“ MV Žeravice hodnotí jaké podnikatelský záměr, který svým dopadem ovlivní 

naše životní prostředí. Realizací této stavební akce dojde k další ekologické zátěži na životní prostředí 

obyvatel místní části Žeravice a rekreační oblasti Žalkov. 

Krajina bude změněna a návrat zpět do původní podoby nebude možný. Negativní vliv těžby vidíme ve 

zhoršení životního prostředí navýšením prachových částic v ovzduší z těžby a také ze zvýšené nákladní 

dopravy. 

(Je bohužel faktem, že už nyní dochází v lokalitě k překročení imisních limitů u maximálních denních 

koncentrací látky PM10 ,a to i bez realizace zamýšleného záměru.) 

Ve vzdálenosti 450 m od místa zamýšlené těžby se nachází rekreační chatařská oblast Žeravic – 

Žalkov, pod ní ulice Čekyňská, z druhé strany ulice Suchý potok, osada Lapač. Tyto části Žeravic byly 

a jsou ekologicky zatíženy lokalizací skládek komunálního odpadu Žeravice II, Žeravice III a 

kompostárny. 

Máme reálnou obavu, že realizací těžby dojde ke znečištění podzemních vod, zvláště když těžba má být 

ukončena 1m nad hladinou podzemních vod. Těžbu písků v dané lokalitě vnímáme jako závažné riziko, 

které může vést nejen ke snížení vydatnosti pramenů, ale i k jejich úplnému vymizení. 

Z informací, které máme, není zřejmé, jak žadatel zpracoval a zhodnotil rizika, které hrozí z těžby pro 

znečištění podzemních vod, zda provedl lokalizaci ohrožených podzemních vod, nastavil konkrétní 

systém monitorovacích opatření a preventivních opatření pro případ vzniku havárie. 

Studny v chatové osadě Žalkov v lokalitě pod uvažovaným zemníkem jsou jediným zdrojem pitné vody 

pro chataře v této lokalitě. 

Nesouhlasíme s tím, že nebyli informováni majitelé sousedních parcel, kteří budou tímto stavebním 

záměrem zasaženi a budou tak omezeni na svých vlastnických právech. 

Zpochybňujeme nezbytnost této stavební akce. Zamýšlený záměr – těžbu materiálů vhodných do 

násypů – splňují pískovny, které již byly otevřeny k tomuto účelu (Krčmaň, Majetín) a které využívají 

technologii těžby písků, která je šetrná k životnímu prostředí a nezatěžují životní prostředí. 

V případě realizace akce nemáme důvěru k dodržování podmínek smluv mezi f. TRIKO s.r.o. 

(developer) a vlastní těžařskou firmou. (Není nastavena nestranná kontrola, která by jejich dodržování 

kontrolovala.) 

Pokud dojde k realizaci stavební akce zemník, požadujeme vysadit na hranici zemníku keřové pásmo, 

které by přispělo ke snížení množství polétavého prachu při těžbě. Současně žádáme provést oplocení 

těžební parcely tak , aby nedocházelo k nelegálnímu ukládání materiálů do prostoru zemníku. 

V dnešní době závažných problémů životního prostředí v naší zemi, zejména projevů klimatických 

změn a jejich důsledků, jako je především dlouhodobé sucho, nechceme podporovat akci, která 

přispěje k dalšímu zatížení životního prostředí. 

Těžba písků představuje značnou zátěž pro okolní prostředí. Místní výbor Žeravice v zájmu životního 

prostředí svých občanů nesouhlasí s realizací akce „Zemník Žeravice“.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se touto předlohou navrhuje variantní usnesení. Ve 

variantě I se bodem 1 vyslovuje souhlas vlastníka s připojením na veřejnou účelovou komunikaci, 

bodem 2 se tento souhlas podmiňuje údržbou a opravou komunikace na náklady stavebníka, resp. s 

jeho podílem na nákladech (toto se ukládá Radě města) a bodem 3 se zavazují orgány města uplatnit v 

územním řízení věcné připomínky z vyjádření Výboru pro místní část Žeravice a trvat na jejich 

vypořádání, včetně možnosti podání odvolání, pokud tyto nebudou stavebním úřadem řádně 

vypořádány (pozn.: kategorický nesouhlas s realizací záměru není věcnou připomínkou). Tuto 

variantu doporučuje většina členů pracovní skupiny. 



  

Ve variantě II se vyslovuje nesouhlas vlastníka s připojením na veřejnou účelovou komunikaci. 

Ostatní orgány města jsou tímto vázány. Územní řízení tak bude po marném uplynutí stanovené lhůty 

zastaveno. Tuto variantu preferuje předsedkyně Výboru pro místní část Žeravice, neboť pouze 

nerealizování záměru zaručuje, že nedojde k poškozování životního prostředí v důsledku provozních 

havárií nebo vědomého porušování provozního řádu či obecně závazných předpisů ze strany 

provozovatele. 
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