Úřad městyse Černá Hora
stavební úřad
nám. Míru 50
679 21 Černá Hora
Č.j. ÚMCH 1271/2011/V-61
Vyřizuje: Vlas Petr (Telefon:516437288)

Černá Hora, dne 10.10.2011

Suchánek Radek, Labská 217/5, 625 00 Brno
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ

ROZHODNUTÍ

pan Suchánek Radek, Labská 217/5, 625 00 Brno (dále jen "žadatel") v postavení účastníka
řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písmena a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném
znění, podal dne 08.06.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby„ rodinného
domu přípojek NN, vodovodu, kanalizace, zpevněné plochy s vjezdem a oplocení na pozemcích
parc.č. 351/51 a 351/1 kat. území Malá Lhota.
Úřad městyse Černá Hora, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1,
písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon'),
projednal v územním řízení tuto žádost a na základě posouzení podle § 90 stavebního zákona
vydává podle § 92 stavebního zákona
I. Vydává
rozhodnu tí o umístění stavby:
„ rodinného domu přípojek NN, vodovodu, kanalizace, zpevněné plochy s vjezdem a oplocení na
pozemcích parc.č. 351/51 a 351/1 kat. území Malá Lhota.
Popis záměru:
„Novostavba RD s garáží vč. přípojek NN, vodovodu, kanalizace, zpevněných ploch, vjezdu
a oplocení. RD – velikosti 13 x 10 m o zastavěné ploše 130 m2" . Výška hřebene RD 5,3 od
+/- 0,00.
RD je vzdálen od hranice pozemku parc. č. 351/17 3,7 m, od parc. č. 351/50 je 8,65 m a od parc.
č. 351/1 je 8 m.
Přípojky – vodovodní, kanalizační, elektro , zpevněné plochy a oplocení.
II. Pro umístění stavby a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres č. 2
v měřítku 1 : 200 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních
staveb.
2. Pro uskutečnění umisťované stavby rodinného domu přípojek NN, vodovodu, kanalizace,
zpevněné plochy s vjezdem a oplocení, se jako stavební vymezují pozemky parc.č. 351/51 a
351/1 kat. území Malá Lhota.
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3. Projektová dokumentace bude respektovat vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a správců
popřípadě vlastníků technické a dopravní infrastruktury:
a) Vyjádření E.ON Česká republika a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ze dne
30.03.2011 zn. 02672-Z051109637.
1.
2.
3.

Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti lm od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací
soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení
norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na
telefonní číslo 800 225 577.

b) Souhlas s činností v ochranném pásmu E.ON Česká republika a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice ze dne 01.07.2011 zn. A22120-Z061121195.
1) V OP nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
c)
provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či
majetek osob

d)

provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace
a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou
pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale
informováni.
3) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti
podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést
výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p. Hrbáček, tel: 516 49
4022.
4) Oplocení bude realizováno minimálně 60cm od kabelového vedení NN.
5) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli
mechanismů
s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou
osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho
zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů
před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky,
budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
a)zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat
hořlavé a výbušné látky
b)provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c)u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d)u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
9) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční
soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne
11) Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN, podzemního vedení NN, bude před jejím zahájením konzultována s
příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení
dle platné ČSN EN 50 110-1.
12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV je nutno
provádět za beznapět'ového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

c) Stanovisko Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p. 499//1, 657 02 Brno ze dne
16.02.2010 č.j. 1225/10/112.
Vybudováním přípojky vody, jednotné kanalizace v trase - poloze na veřejném pozemku, podle předložené koordinační situace
(výkres č.2 část QF) projektové dokumentace (dále PD). bude dotčeno provozované distribuční STL plynárenské zařízeni
(dále PZ) ve správě JMP Net, s.r.o.
Stavbou RD včetně příslušenství na soukromé parcele č.351/51 a přípojky elektro NN na veřejném pozemku v trase podle výše
uvedené situace nebude dotčeno PZ ve správě JMP Net, s.r.o.
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Následné standardní (pevné) podmínky distributora plynu platí pro realizaci řešené přípojky vody, kanalizace a případné další
stavby včetně zemních prací v prostoru veřejné plochy, které budou zasahovat do ochranného pásma PZ ve správě JMP Net,
s.r.o.
Ochranné pásmo PZ je 1 m vodorovně od uloženého plyn. potrubí.
Plynárenské zařízeni je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízeni:
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné, v ochranném pásmu

plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v

tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb, a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové
stanovisko k této změně,
před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení.
Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktni list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před
požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez
vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení
plynárenského zařízeni považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném
vytyčení bude sepsán protokol,
bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon è.45812000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
4)

pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelné seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem
ochranného pásma a těmito podmínkami,
5)

při prováděni stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízeni je investor povinen učinit taková opatření,
aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito
nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
6)

odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho
poškození,
7)

v případě použití bezvýkopových technologii (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno
obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
8)

neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče,
výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
9)

před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařizení bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu
provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se
vztahuje i na plynárenská 7aří7pni která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly
nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
10)

plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude
osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
11)

12)

neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského

zařízení.
poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
13)

případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo
plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
14)

15)

bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
JMP, a.s. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek našeho vyjádření v průběhu stavby nebo při konečném řízení stanoveného v
souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo ve veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného
inspektora (zákon č.183/2006 Sb. § 119), ke kterému žádáme být přizváni.
16)
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d) Stanovisko Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p. 499//1, 657 02 Brno ze dne
16.02.2010 č.j. 1221/10/112.
S realizací OPZ, podle dodané projektové dokumentace (dále PD) Jihomoravská plynárenská, a.s. souhlasí při splnění
požadavků, které jsou obsaženy v příloze č.1 výše uvedené SPDS a níže uvedených standatních pevných podmínkách
provozovatele distribučního plynovodu.
Odběrné plynové zařízení (dále OPZ)
OPZ lze připojit po naplněni požadavků bezpečnosti a spolehlivosti, předloženi kladné výchozí revizní zprávy na toto
zařízení, uzavření smlouvy o p rodeji a dodávce zemního plynu. Zhotovení OPZ může provést pouze subjekt k této
činnosti oprávněný.
OPZ bude zhotoveno a provozováno m.j. v souladu ČSN EN 1775, TPG 609 01, TPG 704 01, TPG 800 03 a TPG 934 01.
OPZ je možno uvést do provozu a užívat ho po provedení konečného řízení stanoveného v souhlasu příslušného
stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon
č.18312006 Sb. § 119).
Při žádosti o uzavření smlouvy na dodávku plynu uveďte prosím naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska
Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.
Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.
Jihomoravská plynárenská, a,s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby
vyžadovaly.

e) Stanovisko Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody č.p. 3, 678 24
Blansko ze dne 19.01.2010 č.j. MBK 2590/2010/PI.
Z hlediska vodního hospodářství a zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, je stavba rodinného domu na pozemku parc. č. 351/51 v katastrálním území Malá Lhota ve
smyslu § 18 citovaného zákona možná a uskutečnitelná. Upozorňujeme, že ČOV je dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
vodní dílo. Proto bude její stavbu povolovat příslušný vodoprávní úřad (Méú Blansko, odbor životního prostředí) podle
projektové dokumentace vypracované osobou s autorizací pro obor vodohospodářské stavby.
Vyřizuje: Ing. Jiří Navrátil, tel.: 516 775 339, E-mail: navratil@blansko.cz

Z hlediska odpadového hospodářství k předložené dokumentaci podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, v platném znění, nemáme k výše uvedené akci námitek. Předložená dokumentace řeší problematiku
v oblasti odpadového hospodářství, která je v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství.
Vyřizuje: Ing. Břetislav Tříska, tel.: 516 775 338, E-mail: triska@blansko.cz

Z hlediska ochrany přírody a krajiny sdělujeme, že uvedená stavba se netýká zájmů ochrany přírody a krajiny.
Vyřizuje: PhDr. Jaroslav Konečný, tel.: 516 775 349, E-mail: jkonecny@blansko.cz
Z hlediska lesního zákona sdělujeme, že výše uvedená stavba se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 289/1995
Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů.
Vyřizuje: Ing. Ivana Stuchlíková, tel.: 516 775 348, E-mail: stuchlikova@blansko.cz

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu sdělujeme, že dne 15.01.2010 byl vydán souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy
ze ZPF pod č.j. MBK 1997/2010/679.
Vyřizuje: Jarmila Plhoňová, tel.: 516 775 346, E-mail: plhonova@blansko.cz

f) Závazné stanovisko Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody č.p. 3,
678 24 Blansko ze dne 15.01.2010 č.j. MBK 1997/2010/679.
1.Za trvalý zábor zemědělské půdy nebude předepsán odvod ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 písm. c) a odst. 6 zákona.
2.Před započetím stavby bude provedena skry"vka kulturní vrstvy půdy, dle zpracovaného projektu bilance skry'vky ornice.
Skry"vka bude provedena z plochy 260 m2 do hloubky 0,25 m, celkem bude skryto 65 m3 ornice. Sejmutá ornice bude uložena
na mezideponii části pozemku parc. č. 351/51 v katastrálním území Malá Lhota. Bude udržována v bezplevelném stavu a chráněna
proti zcizení. O činnostech souvisejících se skry"vkou, přemístěním, uložení, rozprostřením, ochranou a ošetřováním
skry"vaných kulturních vrstev se povede pracovní deník, v němž se uvedou všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení
správnosti, úpinosti a účelnosti využívání těchto zemin. Po ukončení výstavby bude použita na terénní a sadové
úpravy pozemku parc. č. 351/51 v katastrálním území Malá Lhota.
3.Zemědělská půda nesmí být odňata zemědělské výrobě dříve, než nabude právní moci rozhodnutí (stavební povolení) podle
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zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4.Tento souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je vydán jako podklad pro vydání
rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu, územního souhlasu nebo ohlášení stavby. Žadatel je povinen pinit
podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, popřípadě ve lhůtách v n ě m u r č e n ý c h .
P l a t n o s t v y d a n é h o s o u h l a s u j e t o t o ž n á s p l a t n o s t í t o h o t o rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením
jeho platnosti podle zvláštních předpisů.
Na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a ohlášení vlastníka, Katastrální úřad Blansko vyřadí
zastavěnou a zpevněnou část pozemku parc. č. 351/51 v katastrálním území Malá Lhota, ze zemědělského půdního fondu.

g) Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s., 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice ze dne
19.01.2010 z.n. 53/10.
1.Stavba bude situována min. 2,0 m od stávajících sítí vodovodu pro veřejnou potřebu, oplocení min. 1,0m.
2.Napojení na vodovod pro veřejnou potřebu bude provedeno vodovodní přípojkou, s použitím trubního materiálu dle
požadavku provozovatele, kterou vybudují naši pracovníci na objednávku. Technici provozu 02 (vodovody Blansko,
Poříčí 20a - p. Vychodil, p. Pijáček, tel. 516/413170).
3.Vzhledem k tomu, že délka vodovodní přípojky je menší než 15 m, lze umístit vodoměr v objektu, a to hned za vstupem
přípojky za obvodové zdivo, v prostoru, kde bude chráněn proti poškození a přístupný našim pracovníkům pro odečet,
výměnu apod. Pokud nebude možné tento požadavek spinit, bude vodoměr umístěn ve vodoměrné šachtě typových
rozměrů (půdorys 120 x 90 cm, světlá výška 160 cm), je rovněž možno použít typizovanou vodoměrnou šachtu vyrobenou odbornou
firmou. Šachta musí být zabezpečena proti vnikání podzemních a povrchových vada musí splňovat platné bezpečnostní
normy a předpisy. Umístěna bude hned za hranicí pozemku investora.
4.Upozorňujeme, že voda z vodovodu pro veřejnou potřebu bude dodávána v množství a při tlaku odpovídajícím stavu
vodovodu v místě napojení. Případné regulace si provede stavebník na vlastní náklady.
5.VAS, a.s., divize Boskovice není provozovatelem kanalizace v obci, proto se nebudeme vyjadřovat k možnosti a způsobu napojení
dešťových vod do kanalizace.
6.Domovní ČOV je vodním dílem, její vybudování, stejně jako vypouštění předčištěných vod z ní, musí být povoleno
vodoprávním úřadem.
7.Při souběhu vodovodu a vodovodní přípojky s dalšími podzemními vedeními bude dodržena vodorovná vzdálenost mezi vedeními
1,0 m. Při křížení bude dodržena svislá vzdálenost dle ČSN 73 6005, kterou je nutno považovat za závaznou.
8. Na VAS, a.s., divizi Boskovice je třeba uzavřít smlouvu ohledně odběru vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

4.
Plánovací smlouva ze dne 27.1.2010 uzavřená v souladu s §88 zák. č. 183/2006 Sb. stavební
zákon v plném znění mezi panem Suchánkem Radkem, Labská 217/5, 625 00 Brno a obcí Malá
Lhota ve které se obec zavazuje vybudovat místní komunikaci v termínu do 31.12.2016.
Odůvodnění
Dne 08.06.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným
dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.
Následně, v souladu s ustanoveními § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil opatřením ze
dne 23.06.2011 zahájení územního řízení účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního
zákona a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání, které se
konalo dne 26.07.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
K projednání žádosti dále nařídil opakované veřejné ústní jednání, které se konalo dne 13.09.2011,
o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Nebyly vzneseny
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nebyly vzneseny
Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené
podklady dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s
požadavky uvedenými v tomto ustanovení. Záměr žadatele je v souladu s vydanou územně
plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona a jeho
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prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Navržený pozemek je
podle územního plánu navržen jako plochy bydlení.
Žádost byla doložena náležitostmi ve smyslu § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a níže uvedenými doklady,
vyjádřeními a stanovisky:
- situačním výkresem současného stavu území na podkladě katastrální mapy se zakreslením předmětu územního
řízení a vazeb na jeho okolí
- projektovou dokumentací pro územní řízení zpracovanou oprávněnou osobou
- doklady, prokazujícími právo k stavbou dotčeným pozemkům
- vyjádření a stanoviska :
MěÚ Blansko odbor ŽP, nám.Svobody č.p. 3, 678 24 Blansko
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., J.Babáka č.p. 11, 662 90 Brno
JMP a.s., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno
E.ON Česká republika a.s., Lidická č.p. 36, 659 44 Brno
Vodárenská akciová společnost a.s.,17 listopadu 14, 680 19 Boskovice

Dle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu s
vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy.
Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle § 79 a 92 stavebního
zákona o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne kdy nabude
právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební
povolení. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li
z povahy věci k jejich konzumaci.
Okruh účastníků územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 :
a) žadatel:
Suchánek Radek, Labská 217/5, 625 00 Brno
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Obec Malá Lhota, Malá Lhota 38, 679 21
podle ustanovení § 85 odst.2:
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě:
Obec Malá Lhota, Malá Lhota 38, 679 21
Čikl Martin, Hrnčířská 813/23, 602 00 Brno
Čikl Zdeněk, Hrnčířská 813/23, 602 00 Brno
Čiklová Dagmar, Hrnčířská 813/23, 602 00 Brno
b)osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Obec Malá Lhota, Malá Lhota 38, 679 21
Čikl Martin, Hrnčířská 813/23, 602 00 Brno
Čikl Zdeněk, Hrnčířská 813/23, 602 00 Brno
Čiklová Dagmar, Hrnčířská 813/23, 602 00 Brno
Vlach Zdeněk, Malá Lhota 11 , 679 21
JMP a.s., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno
E.ON Česká republika a.s., Lidická č.p. 36, 659 44 Brno
VAS a.s. divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům sousedícím s pozemky parc.č.
351/51 a 351/1 kat. území Malá Lhota nemůže být územním rozhodnutím o umístění stavby
rodinného domu přípojek NN, vodovodu, kanalizace, zpevněné plochy s vjezdem a oplocení,
přímo dotčeno.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje odboru územ.plánování a stav.řádu, Žerotínovo nám.3/5
60182 Brno, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.
Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá
zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Územní rozhodnutí o umístění stavby má podle §93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2
roky ode dne nabytí právní moci.

Vlas Petr
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno dne ..................................

Sejmuto dne .................................

Razítko a podpis oprávněné osoby

Razítko a podpis oprávněné osoby

Vyhláška byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne ..................................

Sejmuto dne .................................

Razítko a podpis oprávněné osoby

Razítko a podpis oprávněné osoby
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Doručí se:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručenka):
Suchánek Radek, Labská 217/5, 625 00 Brno
Obec Malá Lhota, Malá Lhota 38, 679 21
Ostatní účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou)
Obec Malá Lhota, Malá Lhota 38, 679 21
Čikl Martin, Hrnčířská 813/23, 602 00 Brno
Čikl Zdeněk, Hrnčířská 813/23, 602 00 Brno
Čiklová Dagmar, Hrnčířská 813/23, 602 00 Brno
Vlach Zdeněk, Malá Lhota 11 , 679 21
JMP a.s., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno
E.ON Česká republika a.s., Lidická č.p. 36, 659 44 Brno
VAS a.s. divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Ostatní:
(doručenka)
MěÚ Blansko odbor ŽP, nám.Republiky č.p. 1, 678 01 Blansko
Městys Černá Hora – k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
Obec Malá Lhota – k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
Vypraveno dne:

8

