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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ c. 87/2008

Dne 01.09.2008 byla MeÚ Pohorelice, odboru územního plánování a stavebnímu úradu
dorucena žádost o vydání územního rozhodnutí, kterou podal Kvapil Karel, nat. 15.03.1984,
bytem lvan 253 (dále jen stavebník) pro stavbu: Novostavba RD vcetne prípojek na inž. síte
a zpevnených ploch na pozemku parc. c. 150/2, 147/3 a 2004/1 v k. ú. IvaD.

Mestský úrad Pohorelice, odbor územního plánování a stavební úrad, jako stavební úrad
príslušný podle § 13 odst. 1 písmo f) zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním rádu, v platném znení (dále jen "stavební zákon"), posoudil návrh podle ust. § 90
a na základe toho vydává podle § 92 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístení

stavby:
Novostavba RD vcetne prípojek na inž. síte a zpevnených ploch

na pozemku parc. c. 150/2, 147/3 a 2004/1 v k. ú. IvaD.

Umístení stavby:
Novostavba RD vcetne prípojek na inž. síte bude umístena na pozemku parc. c. 150/2 a
147/3, cást vodovodní prípojky bude umístena na pozemku parc. c. 2004/1 v kat. území lvan.
Novostavba RD je obdélníkového pudorysného rozmeru 8,2-8,5 x 11,5 m z levé strany s
dostavbou tvaru trojúhelníku, pudorysu 0,3-3,93 x 9,42 m.
Levá (vstupní) cást RD bude osazena ve vzdálenosti 0,52 m a pravá strana 3,15 m od prední
hranice pozemku. RD bude prilehlý ke stávajícímu objektu RD na pozemku parc. C. st. 313.
Od hranice s pozemkem parc. C. st. 319 bude novostavba RD svoji delší zdí vzdálena 2,70 m.
Strecha bude sedlová, max. výška hrebene 8,30 m.
Rodinný dum bude napojen na stávající inženýrské síte novými prípojkami elektriny NN,
vody a kanalizace.
Deštové vody budou svedeny na vlastní pozemek stavebníka.
Komunikacní pripojení z místní asfaltové komunikace.
Elektroprípojka bude provedena závesným kabelem.
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Orientacní údaje stavby
- zastavená plocha RD: 116 m2

- obestavený prostor RD: 980 m3

- sklony strešních rovin: 22° a 36°

Soucástí stavby jsou:
Prípojky na inženýrské síte:

vodovodní prípojka: z trub rPE DN 32 mm, délky 8,00 m od místa napojení na
vodovodní rad po vodomernou sestavu umístenou ve vodomerné šachte o pudorysném
rozmeru 900 mm x 1200 mm x 1600 mm, umístené pred RD
prípojka NN: - do skríne RYS - bude provedena ze stávajícího bet. sloupu závesným
kabelem do pojistkové skríne RYS osazené do zdené cásti oplocení
kanalizacní prípojka z trub PVC DN 150 mm s napojením na stávající kanalizaci vede
nou na pozemku stavebníka

Pro umístení a projektovou prípravu stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude umístena v k. Ú. Ivan dle overeného výkresu situace dokumentace pro územní

rízení, kterou zpracoval Ing. Miroslav Sulík, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.
2. RD bude vcetne prípojek na inž. síte bude umístena na pozemku parc. c. 150/2, cást

vodovodní prípojky bude umístena na pozemku parc. c. 2004/1 v kat. území Ivan.
Stavebník zajistí soulad prostorové polohy stavby s overenou projektovou dokumentací.

3. Pro umístení stavby a soucasne jako stavební pozemek se vymezuje parc. c. 150/2 v k.ú.
Ivan o výmere 250 m2. Na tomto pozemku bude i zarízení stavenište.

4. Další stupen projektové dokumentace bude zpracován dle vyhl. c. 499/2006 Sb.
oprávnenou osobou.

5. Musí být respektovány veškeré predpisy na ochranu jakosti podzemních a povrchových
vod.

6. Pri zpracování dalšího stupne projektové dokumentace budou dodrženy podmínky z níže
uvedených vyjádrení a stanovisek:
- Pozemkový fond CR - vyjádrení zn. 16149/08 ze dne 11.08.2008
- E.ON Ceská republika, S.LO. - vyjádrení ze dne 24.07.2008, zn. E7456-Z050823664
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s. - vyjádrení ze dne 16.07.2008, c.j.:

85121108/MBO/000

- VaK, Breclav a.s. - vyjádrení ze dne 26.08.2008, zn.: 4314/08-Ja
- Obec Ivan - vyjádrení ze dne 11.07.2008, c.j.: 280/2008

Oduvodnení

Dne 01.09.2008 byla MeÚ Pohorelice, odboru územního plánování a stavebnímu úradu
dorucena žádost o vydání územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu.
Stavební úrad opatrením c.j. D19115/2008 ze dne 18.09.2008 v souladu s ustanovením § 87
stavebního zákona oznámil zahájení územního rízení úcastníkum rízení uvedených v § 85
odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotceným orgánum. K projednání žádosti narídil verejné ústní
jednání na den 23.10.2008 a vyzval žadatele, aby bezodkladne zajistil na vhodném míste
vyvešení informace o svém zámeru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí.
Zároven upozornil, že úcastníci rízení mohou uplatnit své námitky nejpozdeji u tohoto
jednání, jinak k nim nebude prihlédnuto. Oznámení bylo vyvešeno na úrední desce MeÚ
Pohorelice, OÚ Ivan a zverejneno rovnež dálkovým prístupem.

K rízení žadatel predložil:
- 3 x projektovou dokumentaci
- výpis z KN
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- vyjádrení obce Ivan ze dne 11.07.2008. c.j.: 280/2008
- vyjádrení VaK Brec1av, a.s. ze dne 26.08.2008, zn.: 4314/08-Ja
- vyjádrení Telefónica 02 Czech Republic, a. s. ze dne 16.07.2008
- závazné stanovisko MeÚ Pohorelice, OŽP c.j. D 14892/2008 ze dne 22.07.2008
- vyjádrení E.ON Ceská republika, s. r. o.ze dne 24.07.2008, zn.: E7456-Z050823664
- vyjádrení Jihomoravské plynárenské a.s. ze dne 28.07.2008, zn.2785/08/113

Umístení stavby RD není v rozporu se schválenou územne plánovací dokumentací obce Ivan
a s požadavky stanovenými vyhláškou c. 50112006 Sb., o obecných požadavcích na využití
území a vyhláškou c. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, ve znení pozdejších
predpisu.
Pro umístení stavby byla rozhodnutím ze dne 08.10.2008, c.j.: D20542/2008 povolena
výjimka z ustanovení § 25 odst. 2 vyhl. c. 50112006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území.
Stavba svým umístením nezhorší životní prostredí ani nenaruší užívání sousedních pozemku.
Stavební úrad dále prihlédl ke stísneným podmínkám a zachování stávajících hodnot
zástavby.

Protože odbor ÚP a stavební úrad v prubehu rízení neshledal duvody bránící vydání územního
rozhodnutí, rozhodl zpusobem uvedeným ve výroku.

Pri vymezování okruhu úcastníku dospel odbor ÚP a stavební úrad k záveru, že v daném
prípade toto právní postavení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona prísluší:
- žadatel a vlastník pozemku: Kvapil Karel ml.
- úcastník dle § 85 odst. 1b) a 2a) - obec Ivan
- úcastníci dle § 85 odst. 2b): Kvapil Karel st., Kvapilová Eva, Láska Jindrich
- správci dotcených inž. sítí: E.ON Ceská republika, s.r.o., VaK Breclav, a.s

Poucení

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, v platném
znení (dále jen správní rád) odvolat do 15 dnu ode dne jeho dorucení ke Krajskému úradu
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního rádu se sídlem Žerotínovo
nám. 3/5, 601 82 Brno, a to podáním ucineným u MeÚ Pohorelice - odbor územního
plánování a stavební úrad.
Prípadné odvolání musí obsahovat náležitosti uvedené v § 82 odst. 2 správního rádu.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však
platnosti, jestliže v této lhute bude podáno ohlášení stavby dle § 104 stavebního zákona.
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Toto rozhodnutí musí být vyvešeno po d~málne 15 dnu na úrední desce MeÚ
Pohorelice a OÚ Ivan. Patnáctý den vyvešení na úrední desce je dnem dorucení.

Vyvešeno dne: 7.11.2008 Sejmuto dne:

Podpis a razítko odpovedné osoby:
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