MĚSTSKÝ ÚŘAD MIROSLAV
odbor výstavby a životního prostředí
Nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav

SPIS. zn.:
Číslo jednací.:
Oprávněná úř. osoba:
Tel.:
E-mail:
Fax:

MUMI-2234/2019- Hl
MUMI-4147/2019-Hl
Ing. Luboš Hlaváč
515 333 201, 515 266 461
hlavac@mesto-miroslav.cz
515 266 468

Datum:
Vypraveno dne:

2.10.2019
2.10.2019

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 20.5.2019 podal
Radoslav Fojtík, nar. 30.10.1985, Bratislavská č.p. 206/21, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
Zastoupen na základě písemné plné moci zmocněncem:

Ing. Martin Rychtecký, IČ 87819040, Hoblíkova č.p. 560/18, Černá Pole, 613 00 Brno 13
(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 rodinného domu "
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2459/1 (ostatní plocha) , 3437 (ostatní plocha) v katastrálním
území Našiměřice.
Druh a účel umisťované stavby:
Účelem je stavba pro trvalé bydlení.
Novostavba řadového nepodsklepeného jednopodlažního rodinného domu tvaru písmene "L" o
půdorysných rozměrech max. 13,90 x 11,83m, zastřešeného sedlovou střechou s hřebenem max.
5,95m (±0,00=216,0 m.n.m.).
Zastavěná plocha 145m2, obestavěný prostor 671,5m3, užitná plocha 120,6m2.
Součástí stavby je vodovodní přípojka PE 100 DN40 x 3,7mm a vodoměrná šachta, splašková
kanalizace PVC KG DN 150 do jímky na vyvážení o objemu 16m3 (rozměry 5,16 x 2,0 x 2,16m),
dešťová kanalizace PVC KG DN 150 přes filtrační šachtu DN 450 do akumulační nádrže o objemu
2m3 s přepadem do plošného zasakovacího objektu o objemu 4,8m3.
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Určení prostorového řešení stavby:
Novostavba řadového nepodsklepeného jednopodlažního rodinného domu tvaru písmene "L" o
půdorysných rozměrech max. 13,90 x 11,83m, zastřešený sedlovou střechou s hřebenem max. 5,95m
(±0,00=216,0 m.n.m.).
Umístění stavby na pozemku:
Rodinný dům je umístěn na pozemku parc. č. 3437 v k.ú. Našiměřice, a to v proluce přiléhající k
rodinnému domu Našiměřice č.p. 22 a dále ve vzdálenosti 14,32-14,427 od rodinného domu
Našiměřice č.p. 24.
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. Martinem Rychteckým,
ČKAIT 1005367 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí vypracovanou Ing. Martinem
Rychteckým, ČKAIT 1005367 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 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. Novostavba řadového nepodsklepeného jednopodlažního rodinného domu tvaru písmene "L" o
půdorysných rozměrech max. 13,90 x 11,83m, zastřešený sedlovou střechou s hřebenem max. 5,95m
(±0,00=216,0 m.n.m.).
4. Rodinný dům je umístěn na pozemku parc. č. 3437 v k.ú. Našiměřice, a to v proluce přiléhající k
rodinnému domu Našiměřice č.p. 22 a dále ve vzdálenosti 14,32-14,427 od rodinného domu
Našiměřice č.p. 24.
5. Pro realizaci rodinného domu se vymezuje jihozápadní část pozemku parc. č. 3437v katastrálním
území Našiměřice.
6. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:
- Komunikační napojení: sjezdem na místní komunikaci obce Našiměřice
- vodovodní přípojka PE 100 DN40 x 3,7mm a vodoměrná šachta,
- splašková kanalizace PVC KG DN 150 do jímky na vyvážení o objemu 16m3 (rozměry 5,16 x 2,0
x 2,16m),
- dešťová kanalizace PVC KG DN 150 přes filtrační šachtu DN 450 do akumulační nádrže o
objemu 2m3 s přepadem do plošného zasakovacího objektu o objemu 4,8m3.
7. Bude respektováno závazné stanovisko MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí ze
dne 3.9.2019 pod č.j. MUMK 16292/2019 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.
8. Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí vydal dne 15.8.2019 pod č. j.
MUMK 15060/2019 závazné stanovisko, kterým vydává souhlasné závazné stanovisko podle §
11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „ zákon“) a § 149 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád z hlediska ochrany ovzduší ke zdroji znečišťování ovzduší, neuvedeném
v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší :
- Teplovzdušný krb, tepelný výkon 9 kW
9. Bude respektováno závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne
29.4.2019 pod č.j.: KHSJM 20434/2019/ZN/HOK.
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Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje souhlasí s umístěním a provedením výše uvedené
stavby a konstatuje, že pokud nedojde k významné změně proti předložené dokumentaci, nebudou
v dalších řízeních dotčeny zájmy ochrany veřejného zdraví a KHS JMK nebude vydávat v těchto
řízeních závazné stanoviska.
10. Bude respektováno stanovisko Vodárenské akciové společnosti, a.s. ze dne 28.5.2019 pod č.j.
1467/15/19.
Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí i stavebního povolení na novostavbu rodinného domu a
vodovodní přípojku s možností napojení na sítě v naší správě, za podmínek:
- Před započetím prací požádá zhotovitel o vytyčení kanalizace, vodovodu a vodovodních přípojek.
- Upozorňujeme stavebníka, že vodovod je vodovodem pro veřejnou potřebu, není vodovodem pro
požární účely. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat dodávku požární vody dle ČSN 73
0873, tu je třeba zajistit jiným způsobem. V případě nutnosti však lze podzemní hydranty na
tomto vodovodu využít k plnění hasicí techniky a provedení požárního zásahu.
- Při realizaci bude dodržena ČSN 736005, její dodržení bude před zásypem odsouhlaseno
pracovníky VAS, a.s. zápisem do stavebního deníku. Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou
chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě.
- Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět s polohou zařízení v naší správě a upozornit je,
aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a
1m za osou vytyčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických,
bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě.
- Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození.
- Neprodleně oznámit VAS, a.s. každé poškození vodovodu, nebo kanalizace.
- Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
- Při realizaci nutno dodržet standardy VAS divize Znojmo.
Pro připojení na vodovod:
- Vodovodní přípojka musí být vedena kolmo k vodovodnímu řadu v délce nejméně 1,5m a musí
být vzdálena minimálně 4m od koncového hydrantu.
- Vodovodní přípojku je nutno ukládat do nezámrzné hloubky, optimální hloubka uložení je 1,2m.
- Upozorňujeme stavebníka, že vodovod je vodovodem pro veřejnou potřebu, není vodovodem pro
požární účely. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat dodávku požární vody dle ČSN
730773, tu je třeba zajistit jiným způsobem. V případě nutnosti však lze podzemní hydranty na
tomto vodovodu využít k plnění hasící techniky a provedení požárního zásahu.
- Před vlastním provedením vodovodní přípojky bude u VAS, a.s. zajištěna přihláška k odběru
vody, jejichž součástí bude informativní list vlastnictví (LV) připojované nemovitosti, snímek
katastrální mapy, výkres situace přípojky a územní souhlas pokud žadatel o přípojku není
vlastníkem nemovitosti, doloží ručitelský závazek od vlastníka nemovitosti.
- Přípojku od navrtávky až po vodoměr provedou pracovníci VAS, a.s. divize Znojmo.
- Bude provedeno geodetické zaměření vodovodní přípojky od místa napojení na vodovod až
k vodoměrné šachtě. V případě, že není přípojka zakončena VŠ, bude provedeno geodetické
zaměření přípojky na veřejném prostranství.
- Upozorňujeme stavebníka, že v období od začátku listopadu do konce března VAS neprovádí
vodovodní přípojky.
- Přípojka bude uložena v chráničce a opatřena identifikačním vodičem.
- Vodoměrná šachta bude umístěna co nejblíže vodovodnímu řadu (viz. § 17 odst. 1 zákona č.
274/2001 Sb.,) nejlépe na hranici pozemku, vodoměrná šachta musí být trvale veřejně
přístupná pracovníkům VAS, a.s. divize Znojmo (ne za oplocením) a musí mít vnitřní rozměr
min. 120x90 cm nebo kruhová min. průměr 1,0m rozměr vstupního otvoru do šachty musí být
min. 60x60cm.
- Vodovodní potrubí napojené na veřejný vodovod nesmí být propojeno s vodovodním potrubím
užitkové a provozní vody ani s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody
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a provoz vodovodního systému viz. § 15 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
11. Bude respektováno vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 2.4.2019 pod č.j.:
582679/19.
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
1. Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
2. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (3) tohoto
Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území
vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním
rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
3. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky,
které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany
SEK.
4. Pro případ, že nebude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK
je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy
dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
5. Pro účely přeložení SEK dle bodu (4) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
12. Žadatel doložil protokol o stanovení radonového indexu pozemku, kde se konstatuje, že na stavební
ploše byl stanoven střední radonový index pozemku. Z důvodu požadavku na zajištění ochrany osob
proti pronikání radonu z podloží je třeba na pozemku vždy provést dostatečnou izolaci stavby
v souladu s normou ČSN 730601.
13. Podmínky hygienické, požární ochrany a CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.
14. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny tak, aby nebyly ohroženy podmáčením sousední
pozemky a objekty.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin Rychtecký,
ČKAIT 1005367 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby; 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 31.12.2020.
9. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být
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chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
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.
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.
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.
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.
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
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:
- výkopové práce
- základové konstrukce
- hrubá stavba – zdivo
- hrubá stavba - krov
- po dokončení celého díla
Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit.
Při dokončení stavby (formulář - žádost o přidělení čísla popisného) 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 závazné stanovisko MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí ze
dne 3.9.2019 pod č.j. MUMK 16292/2019 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.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí vydal dne 15.8.2019 pod č. j.
MUMK 15060/2019 závazné stanovisko, kterým vydává souhlasné závazné stanovisko podle §
11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „ zákon“) a § 149 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád z hlediska ochrany ovzduší ke zdroji znečišťování ovzduší, neuvedeném
v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší :
- Teplovzdušný krb, tepelný výkon 9 kW
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24. Bude respektováno závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne
29.4.2019 pod č.j.: KHSJM 20434/2019/ZN/HOK.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje souhlasí s umístěním a provedením výše uvedené
stavby a konstatuje, že pokud nedojde k významné změně proti předložené dokumentaci, nebudou
v dalších řízeních dotčeny zájmy ochrany veřejného zdraví a KHS JMK nebude vydávat v těchto
řízeních závazné stanoviska.
25. Bude respektováno stanovisko Vodárenské akciové společnosti, a.s. ze dne 28.5.2019 pod č.j.
1467/15/19.
Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí i stavebního povolení na novostavbu rodinného domu a
vodovodní přípojku s možností napojení na sítě v naší správě, za podmínek:
- Před započetím prací požádá zhotovitel o vytyčení kanalizace, vodovodu a vodovodních přípojek.
- Upozorňujeme stavebníka, že vodovod je vodovodem pro veřejnou potřebu, není vodovodem pro
požární účely. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat dodávku požární vody dle ČSN 73
0873, tu je třeba zajistit jiným způsobem. V případě nutnosti však lze podzemní hydranty na
tomto vodovodu využít k plnění hasicí techniky a provedení požárního zásahu.
- Při realizaci bude dodržena ČSN 736005, její dodržení bude před zásypem odsouhlaseno
pracovníky VAS, a.s. zápisem do stavebního deníku. Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou
chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě.
- Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět s polohou zařízení v naší správě a upozornit je,
aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a
1m za osou vytyčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických,
bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě.
- Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození.
- Neprodleně oznámit VAS, a.s. každé poškození vodovodu, nebo kanalizace.
- Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
- Při realizaci nutno dodržet standardy VAS divize Znojmo.
Pro připojení na vodovod:
- Vodovodní přípojka musí být vedena kolmo k vodovodnímu řadu v délce nejméně 1,5m a musí
být vzdálena minimálně 4m od koncového hydrantu.
- Vodovodní přípojku je nutno ukládat do nezámrzné hloubky, optimální hloubka uložení je 1,2m.
- Upozorňujeme stavebníka, že vodovod je vodovodem pro veřejnou potřebu, není vodovodem pro
požární účely. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat dodávku požární vody dle ČSN
730773, tu je třeba zajistit jiným způsobem. V případě nutnosti však lze podzemní hydranty na
tomto vodovodu využít k plnění hasící techniky a provedení požárního zásahu.
- Před vlastním provedením vodovodní přípojky bude u VAS, a.s. zajištěna přihláška k odběru
vody, jejichž součástí bude informativní list vlastnictví (LV) připojované nemovitosti, snímek
katastrální mapy, výkres situace přípojky a územní souhlas pokud žadatel o přípojku není
vlastníkem nemovitosti, doloží ručitelský závazek od vlastníka nemovitosti.
- Přípojku od navrtávky až po vodoměr provedou pracovníci VAS, a.s. divize Znojmo.
- Bude provedeno geodetické zaměření vodovodní přípojky od místa napojení na vodovod až
k vodoměrné šachtě. V případě, že není přípojka zakončena VŠ, bude provedeno geodetické
zaměření přípojky na veřejném prostranství.
- Upozorňujeme stavebníka, že v období od začátku listopadu do konce března VAS neprovádí
vodovodní přípojky.
- Přípojka bude uložena v chráničce a opatřena identifikačním vodičem.
- Vodoměrná šachta bude umístěna co nejblíže vodovodnímu řadu (viz. § 17 odst. 1 zákona č.
274/2001 Sb.,) nejlépe na hranici pozemku, vodoměrná šachta musí být trvale veřejně
přístupná pracovníkům VAS, a.s. divize Znojmo (ne za oplocením) a musí mít vnitřní rozměr
min. 120x90 cm nebo kruhová min. průměr 1,0m rozměr vstupního otvoru do šachty musí být
min. 60x60cm.
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Vodovodní potrubí napojené na veřejný vodovod nesmí být propojeno s vodovodním potrubím
užitkové a provozní vody ani s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody
a provoz vodovodního systému viz. § 15 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
26. Bude respektováno vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 2.4.2019 pod č.j.:
582679/19.
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
1. Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
2. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (3) tohoto
Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území
vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním
rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
3. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky,
které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany
SEK.
4. Pro případ, že nebude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK
je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy
dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
5. Pro účely přeložení SEK dle bodu (4) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
27. 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:
Radoslav Fojtík, nar. 30.10.1985, Bratislavská č.p. 206/21, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Obec Našiměřice, IČ 637459, Našiměřice č.p. 48, 671 76 Našiměřice

Odůvodnění:
Dnem podání žádosti o vydání společného povolení bylo zahájeno společné řízení. Při posouzení žádosti
o vydání společného povolení stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti
podle § 94l stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Nedostatky
žádosti jsou podrobně specifikovány ve výzvě vydané zdejším stavebním úřadem dne 21.5.2019 pod č.j.:
MUMI-2239/2019-Hl. V návaznosti na uvedené skutečnosti dospěl stavební úřad k závěru, že pro úkon
odstranění nedostatků podání je třeba stanovit ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu,
neboť tato není stanovena zákonem. Stavební úřad stanovil přiměřenou lhůtu, a to nejpozději do
21.8.2019 k zajištění a doplnění veškerých náležitostí uvedených ve výzvě. Žadatel byl proto vyzván
k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení společného řízení.
Dne 18.7.2019, 31.7.2019 a 16.8.2019 byly doplněny zbývající podklady.
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 23.8.2019 pod č.j.: MUMI-3536/2019-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 26.9.2019.
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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 26.9.2019. 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 23.8.2019 byli
na tuto skutečnost všichni prokazatelně upozorněni. Z ústního jednání ze dne 26.9.2019 byl sepsán
protokol, který je součástí správního spisu.
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,
Obec Našiměřice nemá žádnou platnou ÚPD, záměr se má uskutečnit v zastavěném území v proluce
řadové zástavby rodinných domů.
Podle závazného stanoviska Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru výstavby a územního
plánování ze dne 16.4.2019 pod č.j.: MUMK 7767/2019 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.
b) Na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- Komunikační napojení: sjezdem na místní komunikaci obce Našiměřice
- vodovodní přípojka PE 100 DN40 x 3,7mm a vodoměrná šachta,
- splašková kanalizace PVC KG DN 150 do jímky na vyvážení o objemu 16m3 (rozměry 5,16
x 2,0 x 2,16m),
- dešťová kanalizace PVC KG DN 150 přes filtrační šachtu DN 450 do akumulační nádrže o
objemu 2m3 s přepadem do plošného zasakovacího objektu o objemu 4,8m3.
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.
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 03/2019, byla shledána úplnou
a přehlednou, byla zpracována oprávněnou autorizovanou osobou Ing. Martinem Rychteckým,
ČKAIT 1005367 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 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.
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Komunikační napojení: sjezdem na místní komunikaci obce Našiměřice
vodovodní přípojka PE 100 DN40 x 3,7mm a vodoměrná šachta,
splašková kanalizace PVC KG DN 150 do jímky na vyvážení o objemu 16m3 (rozměry 5,16 x 2,0
x 2,16m),
dešťová kanalizace PVC KG DN 150 přes filtrační šachtu DN 450 do akumulační nádrže o
objemu 2m3 s přepadem do plošného zasakovacího objektu o objemu 4,8m3.

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 projektové 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,
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 – Radoslav Fojtík, Bratislavská č.p. 206/21, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
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:

Radoslav Fojtík, Bratislavská č.p. 206/21, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Obec Našiměřice, IČ 637459, Našiměřice č.p. 48, 671 76 Našiměřice
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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:

Libor Murník, Našiměřice č.p. 22, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Nataliya Kubeshova, Našiměřice č.p. 24, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ 49455842, Soběšická č.p. 820/156, Lesná,
638 00 Brno 38
E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Dalšími podklady pro rozhodnutí stavebního úřadu byly:
- Žádost o vydání společného povolení.
- Plná moc pro zastupování ze dne 5.6.2019.
-

Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Martinem Rychteckým, ČKAIT 1005367.

-

Požárně bezpečnostní řešení vypracované Ing. Blankou Hackovou, ČKAIT 1003750.

-

Průkaz energetické náročnosti budovy vypracovaný Ing. Petrem Machynkou, č.o. 665.

-

Souhlasy vlastníků sousedních pozemků a staveb vyznačeny na situačním výkresu - Libor Murník,
Nataliya Kubeshova.

-

Závazné stanovisko MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí ze dne 3.9.2019 pod č.j.
MUMK 16292/2019.

-

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí vydal dne 15.8.2019 pod č. j. MUMK
15060/2019 závazné stanovisko.

-

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 29.4.2019 pod č.j.:
KHSJM 20434/2019/ZN/HOK.

-

Závazné stanovisko Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru výstavby a územního plánování ze
dne 16.4.2019 pod č.j.: MUMK 7767/2019.

-

Stanovisko Vodárenské akciové společnosti, a.s. ze dne 28.5.2019 pod č.j. 1467/15/19.

-

Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 2.4.2019 pod č.j.: 582679/19.

-

Stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 25.3.2019 pod č.j.: 5001897135.

-

Vyjádření E.ON Distribuce, a.s. ze dne 25.3.2019 pod č.j.: M40715-16314350.

-

Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12398302.

-

Protokol o stanovení radonového indexu pozemku ze dne 28.6.2019.

-

Souhlas s umístěním stavby od obce Našiměřice ze dne 26.7.2019.

-

Výpis z katastru nemovitostí LV 36, 10001, 160, 188 k. ú. Našiměřice, kopie katastrální mapy.

-

Plán kontrolních prohlídek stavby.

-

Oznámení o došlé platbě ze dne 27.9.2019.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků:
Obec Našiměřice dne 26.9.2019 do protokolu: požadujeme vytyčení novostavby rodinného domu
oprávněným zeměměřičem.
Stavební úřad zde uvádí, že v podmínkách pro provádění stavby společného povolení, konkrétně v bodě 3
je uvedeno cit.: Stavebník před vlastním zahájením stavby zajistí vytýčení prostorové polohy stavby
oprávněným zeměměřičem. Porušením této podmínky by se stavebník dopustil protiprávního jednání.
Podle § 152 odst. 1 stavebního zákona je stavebník mj. povinen uvést do souladu prostorové polohy
stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
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Libor Murník dne 26.9.2019 do protokolu: požaduji, aby nedošlo k poškození mého rodinného domu – zdi
včetně základových konstrukcí.
Stavební úřad zde uvádí, že povinností stavebníka podle § 152 odst. 1 stavebního zákona je mj. dbát na
řádnou přípravu a provádění stavby, tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít
na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i
šetrnost sousedství. K uplatňování zásady šetrnosti k sousedství v praxi – viz. metodická pomůcka
Ministerstva pro místní rozvoj, odboru stavebního řádu – říjen 2013.
Podle § 18 odst. 1 (zakládání staveb) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, se
stavby musí zakládat způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným geologickým
průzkumem a musí splňovat požadavky dané normovými hodnotami, nesmí být při tom ohrožena stabilita
jiných staveb. Ve věci stability okolních staveb je podmínka dodržování vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
uvedena v odst. 5, části III. podmínky pro provádění stavby výrokové části společného povolení.
Porušením této podmínky by se stavebník dopustil protiprávního jednání.
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.
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,
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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 5000,-Kč byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek byl uhrazen dne 27.9.2019 bezhotovostním
převodem na účet 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 2.10. 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 – Radoslav Fojtík, Bratislavská č.p. 206/21, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Zastoupen na základě písemné plné moci zmocněncem:

Ing. Martin Rychtecký, IDDS: 6vju2yk
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:
Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku:

Radoslav Fojtík, Bratislavská č.p. 206/21, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Obec Našiměřice, IDDS: iftayva
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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:

Libor Murník, Našiměřice č.p. 22, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
Nataliya Kubeshova, Našiměřice č.p. 24, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Dotčené orgány (jednotlivě):
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, IDDS: sb4bcpy
Grafická příloha rozhodnutí vypracovaná Ing. Martinem Rychteckým, ČKAIT 1005367 autorizovaným
inženýrem pro pozemní stavby, 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.

