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ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část:
Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Miroslavi, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále
jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,
kterou dne 7.5.2019 podala
Ing. Hana Dočkalová, nar. 17.3.1989, Našiměřice č.p. 129, 671 76 Olbramovice u Moravského
Krumlova
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
" Novostavba víceúčelového objektu, seník, stáj pro koně a oplocení pastvin v Našiměřicích "
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. st. 128/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 128/4 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 3108 (ovocný sad) v katastrálním území Našiměřice.
Druh a účel umisťované stavby:
Budova bude využívána jako stavba doplňková k rodinnému domu, konkrétně ke skladování sena
zabere ¾ a ustájení pro koně v 6ti jednotlivých boxech – ¼ objektu. Současně zahrnuje v dispozici
skladovací plochu pro krmivo a podestýlku a další nezbytné pomůcky a techniku pro chov koní.
Ostatní náležitosti jsou zřejmé z projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Danielou
Kudrovou, ČKA 01 120 autorizovaný architekt.
Určení prostorového řešení stavby:
Stavba je obdélníkového půdorysu o rozměrech max. 30,0 x 10,14m, střecha je sedlová s hřebenem
max. 4,79m.
Zastavěná plocha 297,75m2.
Součástí stavby je prodloužení rozvodů elektro délky 29,2m, kanalizace PVC DN 150 dl.=31m,
vodovod PE „1“ délky 34m.
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Umístění stavby na pozemku:
Stavba víceúčelového objektu je umístěna na pozemku parc. č. st. 128/3, st. 128/4 a to při hranici
s pozemkem parc. č. 3108, 3111, 3112 vše v k.ú. Našiměřice.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
- Stavba po svém provedení nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu.
Ostatní náležitosti jsou zřejmé z projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Danielou Kudrovou,
ČKA 01 120 autorizovaný architekt.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí vypracovanou Ing. arch. Danielou
Kudrovou, ČKA 01 120 autorizovaný architekt, která obsahuje výkres současného stavu území
v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Projektant podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků
z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a
působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány.
3. Stavba je obdélníkového půdorysu o rozměrech max. 30,0 x 10,14m, střecha je sedlová s hřebenem
max. 4,79m.
4. Stavba víceúčelového objektu je umístěna na pozemku parc. č. st. 128/3, st. 128/4 a to při hranici
s pozemkem parc. č. 3108, 3111, 3112 vše v k.ú. Našiměřice.
5. Pro realizaci víceúčelového objektu se vymezuje jižní část pozemku parc. č. st. 128/4 a jihovýchodní
část pozemku parc. č. st. 128/3 v katastrálním území Našiměřice.
6. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:
- Komunikační napojení: stávající napojení, beze změny.
- Pitná voda: prodloužení vodovodu PE „1“ délky 34m
- Splaškové odpadní vody: prodloužení kanalizace PVC DN 150 dl.=31m
- El. energie: prodloužení rozvodů elektro délky 29,2m
7. Bude respektováno vyjádření MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí ze dne
30.4.2018 pod č.j. MUMK 8372/2018.
Orgán vodního hospodářství
S navrhovaným záměrem souhlasíme. Pokud bude během realizace stavby zacházeno ve větším
rozsahu se závadnými látkami, je ten kdo s nimi takto zachází, povinen učinit odpovídající opatření,
aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizace (§ 39 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů).
Státní správa ochrany přírody a krajiny
K předloženému projektu nemáme připomínky. Při provádění prací je nutno dbát dle § 5 odst. 3
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, obecné ochrany rostlin a živočichů. Pokud
výstavbou dojde k dotčení dřevin rostoucích mimo les, je nutno postupovat ve smyslu § 8 zákona č.
114/1992 Sb. a vyhlášky č. 189/2013 Sb.
Státní správa ochrany ZPF
Pokud pracemi dojde k dotčení pozemku v ochraně ZPF je třeba řídit se zásadami ochrany ZPF
uvedenými v ust. §§ 4 a 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
Odd. odpadového hospodářství
Vzhledem ke skutečnosti, že bude při samotné realizaci stavby nakládáno s odpadem, je potřeba
k územnímu a stavebnímu řízení požádat příslušný správní orgán (MěÚ Moravský Krumlov, OŽP,
odd. odpadů) o vydání závazného stanoviska dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění, z hlediska odpadů.
8. Bude respektováno závazné stanovisko MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí ze
dne 30.5.2018 pod č.j. MUMK 10364/2018 z hlediska nakládání s odpady.
Podle souhrnné technické zprávy projektové dokumentace a podle přijaté žádosti stavbou vzniknou
druhy odpadů, které budou využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech.
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Bude respektováno závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne
26.4.2018 pod č.j.: KHSJM 22456/2018/ZN/HP.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje souhlasí s vydáním stanoviska k územnímu a
stavebnímu řízení. Projektová dokumentace v podstatných bodech vyhovuje hygienickým
předpisům, takže bylo možno vydat kladné závazné stanovisko.
10. Bude respektováno závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze
dne 25.5.2018 pod ev. č.: HSBM-10-94-1/7-POKŘ-2018.
Hasičský záchranný sbor vydal v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a
dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů souhlasné závazné stanovisko.
11. Podmínky hygienické, požární ochrany a CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.
12. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny tak, aby nebyly ohroženy podmáčením sousední
pozemky a objekty.

9.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. arch. Daniela
Kudrová, ČKA 01 120 autorizovaný architekt; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.
2. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za
technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní
prostředí.
3. Stavebník před vlastním zahájením stavby zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným
zeměměřičem.
4. Při provádění stavby, bouracích, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky NV č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
stanovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Při provádění stavby budou dodržena ust. Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby.
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem vybraným na základě výběrového
řízení.
7. Název a sídlo stavebního podnikatele oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavby
spolu s doložením jeho oprávnění provádět stavby.
8. Stavba bude dokončena do 30.6.2021.
9. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
10. V průběhu stavebních prací bude dodržen zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně
veřejného zdraví – díl 6 §§ 30-36 a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
11. Při provádění stavby budou dodrženy obecně závazné předpisy, zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dodržena budou i ustanovení vyhl.
MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
12. Podzemní hydranty nesmí být zastavovány materiálem. Stavebník musí zajistit plynulý odvoz
odpadků. Při provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost, provedeny přechody pro
pěší, bezpečný vstup a vjezd do objektů. Za špatné viditelnosti a v noci je nezbytné výkopy označit
osvětlením.
13. Zhotovitel stavby je povinen použít výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou
dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita,
požární bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku
a úspora energie.
14. Stavebník je povinen nakládat s odpady tak, jak ukládá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
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nakládání s odpady a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.
K zabránění znečišťování veřejné komunikační sítě budou přijata účinná opatření. Za účelem
minimalizace prašnosti na území stavby je investor povinen přijmout adekvátní opatření
(skrápět, zakrývat, omezit ukládání sypkých materiálů, provádět očistu vozidel před výjezdem na
veřejné komunikace) a to po celou dobu stavby.
Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle
ust. § 178 až ust. § 183 stavebního zákona.
Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních i nadzemních
sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby
realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:
- po ukončení základů
- po ukončení zásahů do svislých nosných konstrukcí stavby
- po dokončení celého díla
Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit.
K ohlášení dokončení stavby stavebník předloží zejména:
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení
stavby nebo ověřené projektové dokumentaci).
- geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem.
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního
zákona)
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
- doklady o likvidaci odpadů
- stavební deník
Provoz na přilehlé komunikaci nesmí být prováděním stavby narušen. Při znečištění komunikace je
nutno okamžitě zajistit očištění.
Bude respektováno vyjádření MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí ze dne
30.4.2018 pod č.j. MUMK 8372/2018.
Orgán vodního hospodářství
S navrhovaným záměrem souhlasíme. Pokud bude během realizace stavby zacházeno ve větším
rozsahu se závadnými látkami, je ten kdo s nimi takto zachází, povinen učinit odpovídající opatření,
aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizace (§ 39 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů).
Státní správa ochrany přírody a krajiny
K předloženému projektu nemáme připomínky. Při provádění prací je nutno dbát dle § 5 odst. 3
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, obecné ochrany rostlin a živočichů. Pokud
výstavbou dojde k dotčení dřevin rostoucích mimo les, je nutno postupovat ve smyslu § 8 zákona č.
114/1992 Sb. a vyhlášky č. 189/2013 Sb.
Státní správa ochrany ZPF
Pokud pracemi dojde k dotčení pozemku v ochraně ZPF je třeba řídit se zásadami ochrany ZPF
uvedenými v ust. §§ 4 a 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
Odd. odpadového hospodářství
Vzhledem ke skutečnosti, že bude při samotné realizaci stavby nakládáno s odpadem, je potřeba
k územnímu a stavebnímu řízení požádat příslušný správní orgán (MěÚ Moravský Krumlov, OŽP,
odd. odpadů) o vydání závazného stanoviska dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění, z hlediska odpadů.
Bude respektováno závazné stanovisko MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí ze
dne 30.5.2018 pod č.j. MUMK 10364/2018 z hlediska nakládání s odpady.
Podle souhrnné technické zprávy projektové dokumentace a podle přijaté žádosti stavbou vzniknou
druhy odpadů, které budou využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech.
Bude respektováno závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne
26.4.2018 pod č.j.: KHSJM 22456/2018/ZN/HP.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje souhlasí s vydáním stanoviska k územnímu a
stavebnímu řízení. Projektová dokumentace v podstatných bodech vyhovuje hygienickým
předpisům, takže bylo možno vydat kladné závazné stanovisko.
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25. Bude respektováno závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze
dne 25.5.2018 pod ev. č.: HSBM-10-94-1/7-POKŘ-2018.
Hasičský záchranný sbor vydal v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a
dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů souhlasné závazné stanovisko.
26. Investor je povinen vést přehledné záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky
organizace, popř. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí,
jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ing. Hana Dočkalová, Našiměřice č.p. 129, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Komerční banka, a.s., IČ 45317054, Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha1
MUDr. Marta Kosová, Našiměřice č.p. 96, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Marie Kašpárková, Našiměřice č.p. 96, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Marek Kos, Našiměřice č.p. 96, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Jana Šimurdová, Ve Dvoře č.p. 2, Holohlavy, 503 03 Smiřice

Odůvodnění:
Dnem podání žádosti o vydání společného povolení bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Podle § 94m odst. 1 stavebního zákona stavební úřad oznámí účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení řízení nejméně 15 dnů před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné.
Podle §94m odst. 3 stavebního zákona může stavební úřad upustit od ohledání na místě, popřípadě i od
ústního jednání, jsou-li mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Upustí-li od ústního jednání, určí
lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky.
Stavební úřad tedy opatřením ze dne 22.5.2019 pod č.j.: MUMI-2245/2019-Hl oznámil zahájení
společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti, dotčeným orgánům, a
současně nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě dne 28.6.2019.
Konání veřejného ústního jednání bylo veřejnosti oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena
nejméně 30 dnů předem.
Stavební úřad současně vyzval účastníky řízení, aby se vyjádřili k podkladům rozhodnutí, ve smyslu
ustanovení § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do
pěti dnů ode dne 28.6.2019. Jednalo se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním
rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly
námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.
Ve společném územním a stavebním řízení platí koncentrační zásada – v opatření ze dne 22.5.2019 byli
na tuto skutečnost všichni prokazatelně upozorněni.
1. Podle § 94o odst. 1 stavebního zákona posuzuje stavební úřad, zda je stavební záměr v souladu s
požadavky:
a) Tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
Orgán územního plánování tj. Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního
plánování posoudil soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování stanovenými
v § 18 a 19 stavebního zákona a zjistil, že není s těmito cíli a úkoly v rozporu. Parcely č. 128/3 a
128/4, na kterých bude umístěn objekt seníku a konírny, se nacházejí v zastavěném území a
parcela č. 3108, která je oplocena, sousedí s výše uvedenými dvěma parcelami.
Obec Našiměřice nemá v současné době žádnou platnou ÚPD.
Podle závazného stanoviska Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru výstavby a územního
plánování ze dne 22.5.2018 pod č.j.: MUMK 9962/2018 je záměr v území přípustný.
Orgán územního plánování posoudil soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního
plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona a zjistil, že není s těmito cíli a úkoly
v rozporu.
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b) Na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- Komunikační napojení: stávající napojení, beze změny.
- Pitná voda: prodloužení vodovodu PE „1“ délky 34m
- Splaškové odpadní vody: prodloužení kanalizace PVC DN 150 dl.=31m
- El. energie: prodloužení rozvodů elektro délky 29,2m
c) Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů.
Žádost byla ve společném řízení posouzena jednotlivými dotčenými orgány, a to Městským
úřadem Moravský Krumlov, odborem životního prostředí, odborem výstavby a územního
plánování, Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, Hasičským záchranným sborem
Jihomoravského kraje a Krajskou veterinární správou – Státní veterinární správou pro
Jihomoravský kraj.
Stanoviska dotčených orgánů jsou souhlasná nebo nejsou předmětným záměrem dotčeni.
Podmínky dotčených orgánů jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
Stavba nevyžaduje posouzení jejich vlivů na životní prostředí, nevztahuje se na ni zákon č.
100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
2. Stavební úřad dále ověří zejména, zda
a) Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na
výstavbu,
Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb. Projektová dokumentace s datem vyhotovení 01/2019, byla shledána úplnou
a přehlednou, byla zpracována oprávněnou autorizovanou osobou Ing. arch. Danielou Kudrovou,
ČKA 01 120 autorizovaný architekt a v odpovídající míře splňuje technické požadavky na stavby,
což je v ní dokladováno.
Podle § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona se obecnými požadavky na výstavbu rozumí obecné
požadavky na využívání území, technické požadavky a obecné technické požadavky
zabezpečující bezbariérové užívání staveb, stanovené prováděcími právními předpisy.
b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
- Komunikační napojení: stávající napojení, beze změny.
- Pitná voda: prodloužení vodovodu PE „1“ délky 34m
- Splaškové odpadní vody: prodloužení kanalizace PVC DN 150 dl.=31m
- El. energie: prodloužení rozvodů elektro délky 29,2m
3. Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby:
Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji
s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Dle společné dokumentace je stavba řešena tak, aby neměla negativní vliv na sousední nemovitosti,
tj. navrhovanou stavbou se nemění odtokové poměry, dešťové vody jsou svedeny do jímacích nádob
a použity na zálivku.
Stavební úřad prověřil výše uvedenou žádost a ostatní podklady v rámci společného řízení a provedl
volné hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů všech
účastníků řízení a uvedl rozhodnutí do souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou
žádost z hledisek uvedených v § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy veřejné zájmy chráněné stavebním zákonem,

Č.j. MUMI-2902/2019-Hl

str. 7

předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. Stanoviska dotčených orgánů byla
zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců
jednotlivých dotčených orgánů při jednání, byla použita jejich původní stanoviska předložená k
návrhu.
Stavební úřad rovněž ověřil, že návrh vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu
stanovenou vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení vymezuje § 94k stavebního zákona,
účastníkem společného řízení je stavebník, obec na jejímž území má být požadovaný stavební záměr
uskutečněn, vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník pozemku, na
kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku, osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.
Účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d) stavebního
zákona.
Na podkladě uvedených skutečností stavební úřad individualizoval okruh účastníků v zahájeném
společném řízení v předmětné věci, jak je uvedeno v seznamu tohoto rozhodnutí:
Účastníky společného územního a stavebního řízení podle stavebního zákona jsou:
účastníci řízení dle ust. § 94k, písm. a) stavebního zákona:

Stavebník – Ing. Hana Dočkalová, Našiměřice č.p. 129, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
účastníci řízení ust. § 94k, písm. b) stavebního zákona:
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Obec Našiměřice, IČ 637459, Našiměřice č.p. 48, 671 76 Našiměřice
účastníci řízení ust. § 94k, písm. d) stavebního zákona:
Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku:

Ing. Hana Dočkalová, Našiměřice č.p. 129, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Komerční banka, a.s., IČ 45317054, Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha1
MUDr. Marta Kosová, Našiměřice č.p. 96, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Marie Kašpárková, Našiměřice č.p. 96, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Marek Kos, Našiměřice č.p. 96, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Jana Šimurdová, Ve Dvoře č.p. 2, Holohlavy, 503 03 Smiřice
účastníci řízení ust. § 94k, písm. e) stavebního zákona:
Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být společným povolením přímo dotčeno:

Karel Hájek, Našiměřice č.p. 100, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Next Golf s.r.o., IČ 24184667, č.p. 27, 788 05 Libina
Jaromír Smejkal, Našiměřice č.p. 100, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Dalšími podklady pro rozhodnutí stavebního úřadu byly:
- Žádost o vydání společného povolení.
-

Projektová dokumentace vypracovaná Ing. arch. Danielou Kudrovou, ČKA 01 120.

-

Souhlas s umístěním stavby podle § 184a stavebního zákona na pozemku parc. č. 3108 v k.ú.
Našiměřice – MUDr. Marta Kosová.

-

Závazný posudek Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj ze dne
26.4.2018 pod č.j.: SVS/2018/051345-B.

-

Závazné stanovisko Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru výstavby a územního plánování ze
dne 22.5.2018 pod č.j.: MUMK 9962/2018.
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-

Vyjádření MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí ze dne 30.4.2018 pod č.j. MUMK
8372/2018.

-

Závazné stanovisko MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí ze dne 30.5.2018 pod č.j.
MUMK 10364/2018 z hlediska nakládání s odpady.

-

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 26.4.2018 pod č.j.:
KHSJM 22456/2018/ZN/HP.

-

Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne 25.5.2018 pod ev.
č.: HSBM-10-94-1/7-POKŘ-2018.

-

Souhlas s umístěním stavby od obce Našiměřice ze dne 15.5.2019.

-

Výpis z katastru nemovitostí LV 123, 244, 19 k. ú. Našiměřice, kopie katastrální mapy.

-

Plán kontrolních prohlídek stavby.

-

Pokladní doklad č. 19-702-01609 ze dne 28.6.2019.

Stavební úřad sledoval nejen to, zda uskutečněním zamýšlené stavby nebo jejím užíváním nebudou
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, ale současně i to, zda
nebude ohrožen veřejný zájem, tj. zájem vyjádřený stanovením přípustné míry obtěžování v souvisejících
veřejnoprávních předpisech (obecných technických požadavcích na výstavbu, zákonem na ochranu
životního prostředí, zdraví, požární bezpečnosti, apod.). Stavební úřad v tomto společném řízení schválil
požadovaný záměr a stanovil podmínky pro umístění a provedení stavby. Při posuzování a rozhodování
stavební úřad vycházel z důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se
platnými předpisy, zejména stavebním zákonem, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění, vyhláškou č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby a
správním řádem.
Stavební úřad řízení dokončil a rozhodl podle dosavadních právních předpisů. Stavební úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily vydání společného rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního
orgánu.
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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému
k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním
záměru.
Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
stavebnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
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zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Luboš Hlaváč
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Miroslav

Poplatek:
Správní poplatek ve výši 500,-Kč byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek byl uhrazen dne 28.6.2019 pod č. dokladu 19702-01609 na pokladně města Miroslav.

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Miroslav a OÚ Našiměřice.
Poslední den lhůty je dnem doručení.
Tato veřejná vyhláška musí být dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu zveřejněna též způsobem
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu Miroslav, po dobu, jak je výše
uvedeno.
Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu ode dne 8.7. 2019.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží účastníci společného územního a stavebního řízení:
účastníci řízení (dodejky) dle ust. § 94k, písm. a) stavebního zákona:

Stavebník – Ing. Hana Dočkalová, Našiměřice č.p. 129, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
účastníci řízení (dodejky) ust. § 94k, písm. b) stavebního zákona:
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Obec Našiměřice, IDDS: iftayva
účastníci řízení (dodejky) ust. § 94k, písm. d) stavebního zákona:
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Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku:

Ing. Hana Dočkalová, Našiměřice č.p. 129, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
MUDr. Marta Kosová, Našiměřice č.p. 96, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Marie Kašpárková, Našiměřice č.p. 96, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Marek Kos, Našiměřice č.p. 96, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Jana Šimurdová, Ve Dvoře č.p. 2, Holohlavy, 503 03 Smiřice
účastníci řízení (dodejky) ust. § 94k, písm. e) stavebního zákona:
Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být společným povolením přímo dotčeno:

Karel Hájek, Našiměřice č.p. 100, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Next Golf s.r.o., IDDS: kui76dn
Jaromír Smejkal, Našiměřice č.p. 100, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Dotčené orgány (jednotlivě):
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, IDDS: sb4bcpy
Krajská veterinární správa Jmk, IDDS: yq78byg
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
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Grafická příloha rozhodnutí vypracovaná Ing. arch. Danielou Kudrovou, ČKA 01 120 autorizovaný
architekt, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

