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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 20.03.2079 podala společnost TRAMACO, s.r.o., IČO 64573168, Heršpícká 813/5,
Stýřice, 639 00 Brno 39, kterou zastupuje společnost ARCHITEKTONIKA 3000, spol. s r.o.,
spol.s.r.o., IČO 49447441, Kolejní 31 00/1 8, Královo Pole, 612 00 Brno 12, žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném řízení: vodovodní řad a
přípojky, řad odpadní kanalizace a přípojky, řad srážkové kanalizace, komunikace,
veřejné osvětlení, stavba žadatelem nazvaná “Dopravní a technická infrastruktura
Sloup lokalita U koupaliště“ na pozemcích parc. Č. 922, 1121, 1125, 1130, 1131, 1132,
1133 v katastrálním území Sloup v Moravském krasu. Stavební úřad posoudil podanou
žádost podle
90 a
95 stavebního zákona a rozhodl usnesením čj. SU MBK
19960/2019/Tt ze dne 10.4.2079 o provedení územního řízení.
-

Do okruhu účastníků řízení podle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále též “správní řád“) stavební úřad zahrnul následující osoby:
Ing.arch. Petr Skrušný, nar. 23.2.1967, bytem Kolejní 3100/18, Královo Pole, 612 00 Brno
12, městys Sloup, Sloup Č.p. 1, 679 13 Sloup v Moravském Krasu, Lubomír Káňa, nar.
4.10.1954, bytem Rybářská Čp. 1046/44, 664 91 Ivančice, E.ON Distribuce, as., F. A.
Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice a GasNet, s.r.o.,
Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ustí nad Labem.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.J
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále též “stavební zákon“), přezkoumal podle 90 stavebního zákona
podanou žádost. Na základě tohoto přezkoumání vydává podle 79 odst.1 a
92 odst.1
stavebního zákona a
9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto

rozhodnutí o umístění stavby
vodovodní řad a přípojky, řad odpadní kanalizace a přípojky, řad srážkové kanalizace,
komunikace, veřejné osvětlení, stavba je žadatelem nazvaná “Dopravní a technická
infrastruktura Sloup lokalita U koupaliště“ na pozemcích parc. č. 922, 1121, 1125, 1130,
1131, 1132, 1133v katastrálním území Sloup v Moravském krasu.
-

Popis stavby:
Jedná se o návrh nové pozemní komunikace
obytná zóna se zklidněným provozem.
Vozidlový a pěší provoz je veden dohromady. Podél severní strany komunikace bude
navržen kabel veřejného osvětlení s osvětlovacími body. V nově navržené komunikaci bude
umístěna stoka odpadní kanalizace napojená na stávající odpadní kanalizaci, včetně
přípojek odpadní kanalizace za hranice budoucích pozemků pro stavby RD. V zeleném pásu
-

podél severní stany komunikace bude umístěn vodovod včetně přípojek vody s vodoměrnými
šachtami za hranicemi budoucích pozemků pro stavby RD. Součástí je rovněž větev
srážkové kanalizace svedená do koryta potoka Žďárná.
Pro umĺstěnĺ stavby se stanoví tyto podmínky
1.

Komunikace bude umístěna na pozemcích p.č. 1131, 1132 a 1125. Osa komunikace
bude umístěna ve vzdálenosti 3,68 m od společné hranice pozemků p.č. 1131 a 1132 a
bude s uvedenou hranicí vedena po celé délce souběžně. Komunikace bude připojena
ke stávající místní komunikaci ‘Ke koupališti“ na pozemku parc. č. 1125 připojením délky
22,75 m. Komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná šířky 5,50 m s
povrchem z asfaltového betonu. Na konci obytné zóny je navrženo úvrat‘ové obratiště
šířky 6,75 m a délky 14,25 m. Dopravní prostor je také zobou stran rozšířen prostor ze
zatravňovacích tvárnic šířky 2,50 a 0,50 m. V zeleném pásu šířky 2,50 m podél severní
strany komunikace bude zřízeno jedno parkovací stání. Na začátku obytné zóny bude
umístěna nájezdová rampa s povrchem drobné žulové kostky šířky 3,10 m, a to ve
vzdálenosti 13,31 m Od severovýchodní strany pozemku p.č. 1131. Na komunikaci je
navržen jednostranný příčný sklon jízdního pásu 2,0 %. Voda je odváděna pomocí
podélného a příčného sklonu do uličních vpustí a následně bude odvedena přes
dešt‘ovou kanalizaci do vodoteče Zdárná na pozemku p.č. 922.

2.

Podél severní strany komunikace bude navržen kabel veřejného osvětlení, který bude
na stávající veřejné osvětlení napojen v pozemku p.č. 1125. Navrženo je celkem 8
osvětlovacích bodů se svítidly výšky 8m. Mezi osvětlovacími body jsou navrženy
vzdálenosti cca 23m.

3.

Vodovod
nový vodovod bude napojen na stávající veřejný vodovod PVC DN 150
(d160) vedený podél místní komunikace na pozemku p.č. 1125. Napojení bude
provedeno při východní hranici pozemku p.č. 1132. Nový vodovod bude umístěn v
pozemku p.č. 1132 podél severovýchodní strany navržené komunikace, a to ve
vzdálenosti 7,2 m od společné hranice pozemků p.č. 1131 a 1132. Vodovod je navržen z
PVC DN 100 v délce 183,0 m a bude ukončen T-kusem. Na odbočku DN 80 bude
osazen nový trasový uzávěr a nový podzemní hydrant PHJ DN 80 s uzavírací
armaturou. K plánovaným rodinným domům bude navrženo celkem 14 vodovodních
přípojek d32, a to 7ks v délce 2,70 m a 7ks v délce 8,30 m s celkovou délkou 77,00 m.
Přípojky budou ukončeny ve vnější vodoměrné šachtě umístěné cca 1,0 m za budoucí
hranicí stavebního pozemku rodinných domů.

4.

Odpadní kanalizace - bude umístěna nová stoka odpadní kanalizace napojená na
stávající šachtu Š77 na hranici pozemků p.č. 1121 a 1125 stávající stoky KA ON 250.
Nová stoka s kanalizace bude začínat šachtou Šsi umístěnou v budoucí komunikaci na
pozemku p.č. 1132 ve vzdálenosti 4,7 m od společné hranice s pozemkem p.č. 1131 a
ve vzdálenosti 14,7 od SZ rohu pozemku p.č. 1132. Z uvedené šachty bude stoka
vedena ve vzdálenosti 4,3 m od společné hranice s pozemkem p.č. 1131 v navržené
komunikaci 3V směrem k šachtě SS5, kde se bude směr stoky měnit na jižní a stoka
bude vedena podél stávající komunikace na pozemku p.č. 1125 a bude ukončena
napojením na stávající šachtu S77 stávající stoky KA ON 250. Kanalizace je navržena z
trub PP SN 70 hrdlových v dimenzi ON 250 v celkové délce 297,50 m. Oo nové stoky
splaškové kanalizace budou provedeny nové přípojky splaškové kanalizace PK ze
stavebních pozemků budoucích RO, které budou ukončeny kontrolní a revizní šachtou
RS (Wavin Basic DN 400), osazenou v budoucím stavebním pozemku cca 1,0 za jeho
hranicí, do které bude napojeno potrubí venkovní kanalizace z RO. Přípojky splaškové
kanalizace z nových objektů RD budou napojeny potrubím PP ON 150 SN 10. Celkem je
navrženo 14 ks, kanalizačních přípojek, a to v délce 5,30 m 7ks a v délce 5,80 m 7ks.

5.

Oeštová kanalizace
bude umístěna nová stoka dešt‘ové kanalizace pro odvod
dešt‘ových vod ze zpevněných ploch komunikace do stávající vodoteče Zdárná. Stoka
kanalizace bude začínat koncovou šachtou 501 umístěnou na pozemku p.č. 7132 ve

Čj.

-

-
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vzdálenosti 23,7 mod společné hranice s pozemkem p.č. 1174 a ve vzdálenosti 14,7 od
společné hranice pozemků p.č. 1732 a 1133. Z místa napojení bude stoka vedena 3V
směrem podél budoucí komunikace v zeleném pásu k šachtě ŠD4, kde bude její směr
změněn na východní a bude vedena protlakem pod komunikací na pozemku p.č. 1125
k vodoteči Zd‘árná na pozemku p.č. 922. Stoka dešt‘ové kanalizace je navržena z DK-l
PP SN 1ODN300 v délce 183,20 m. Do stoky dešt‘ové kanalizace budou svedeny nové
přípojky ze 4ks uličních vpustí na nové komunikaci. Přípojky jsou navrženy z PP DN 150
vdélce 7,70 m.
6.

Stavba bude umístěna jak je výše popsáno a zakresleno ve výkresu C.3 situace
koordinační pro stavbu 8002 KOMUNIKACE v měřítku 1:500 a situace koordinační pro
stavbu SO 04 Vodovod a přípojky vody, SO 05 Splašková kanalizace a přípojky a SO 06
Nakládání s dešt‘ovými vodami v měřítku 1:500, který je součástí ověřené dokumentace
stavby.

7.

Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc. č. 922,
1121, 1125, 1130, 1131, 1732, ll33vkatastrálním územíSloupvMoravském krasu.

8.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby a bude splňovat podmínky
stanovené v 2 a v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zařízení staveniště, které překročí parametry staveb a zařízení
uvedených v
79 odst.2 stavebního zákona, vyžaduje ke svému umístění územní
rozhodnutí, případně územní souhlas. V případě, že některá ze staveb, které budou
tvořit zařízení staveniště, překročí parametry uvedené v
703 odst. 1 stavebního
zákona, pak taková stavba vyžaduje i ohlášení stavebnímu úřadu. Dle
24e odst.3
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů se stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění
staveb nebo udržovacích prací, povolují pouze jako stavby dočasné.

9.

Napojení na technické vybavení území je řešeno následujícím způsobem:
• voda napojení na stávající vodovodní řad v pozemku p.č. 1125
• odpadní vody
napojení na stávající stoku odpadní kanalizace v šachtě Š 76 na
pozemku p.č. 1121
• srážkové vody budou svedeny do vodoteče Žd‘árná na pozemku p.č.922
• komunikace
napojení na stávající místní komunikaci na pozemku p.č. 1125 dle
podmínek rozhodnutí povolení zřízení komunikačního připojení č.j. 254/2019 ze dne
11 .3.2019, které vydal Městys Sloup jako příslušní silniční správní úřad
—

—

—

—

10. Pro projektovou dokumentaci je nutno zajistit stavebně geologickými sondami složení a
únosnost základové půdy a hloubku spodních vod.
-

11. K provádění staveb:
•

Stavba vodovodu, srážkové a odpadní kanalizace podléhá vydání stavebního povolení,
příslušným orgánem je MěU Blansko, odbor životního prostředí.

•

Stavba komunikace podléhá vydání stavebního povolení, příslušným orgánem je MěÚ
Blansko, stavební úřad, odd. silničního hospodářství.

•

Stavba přípojek vody a přípojek odpadní kanalizace nepodléhá vydání stavebního
povolení ani provedení ohlášení. Lze ji realizovat po nabytí právní moci tohoto
územního rozhodnutí. Následné užívání této stavby je možné ihned po jejím řádném
dokončení a provedení předepsaných zkoušek.

•

Stavba veřejného osvětlení včetně stožárů nepodléhá vydání stavebního povolení ani
provedení ohlášení. Lze ji realizovat po nabytí právní moci tohoto územního
rozhodnutí. Její užívání je však možné až na základě kolaudačního souhlasu vydaného
po závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
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12. Žádost o stavební povolení bude podána na formuláři dle přílohy č. 9 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Bude obsahovat i zde uvedené přílohy.
13. Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení i pro ohlášení určuje příloha č. 12
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Pro
dopravní stavby je obsah projektové dokumentace určen ve vyhlášce č. 146/2008 Sb.
14. Při projektové přípravě stavby a při vlastní realizaci budou respektovány podmínky
stanovené v závazných stanoviscích dotčených orgánů:
A.

KHS JM kraje, územního pracoviště Blansko, závazné stanovisko č.j. KHSJM
69729/20 1 8/BK/HOK ze dne 19.12.2018
• Před uvedením nového vodovodního řadu do provozu bude proveden odběr a
laboratorní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5
vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pítnou a
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek laboratorního rozboru pitné vody bude předložen KHS JmK.

B.

MěÚ Blansko, odboru ŽP, stanovisko čj. MBK 12962/2019 ze dne 6.3.2019
• Stavební práce budou probíhat v souladu s normou ČSN 83 9061
technologie
vegetačních úprav v krajině
ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích.
-

-

• Stavební činnost nezasáhne do vodního toku a doprovodných břehových porostů
(na pozemku p.č. 1121 v k.ú. Sloup v Moravském krasu), které jsou součástí
lokálního biokoridoru územního systému ekologické stability
• Jakákoliv změna oproti předloženému projektu bude zdejším orgánem ochrany
přírody předem projednána
C.

MěÚ Blansko, odboru ŽP, závazné stanovisko čj. MBK 13765/2019/945 ze dne
11.3.2019 souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF
-

• Za trvalý zábor zemědělské půdy na pozemku parc. č. 1131, 1132 v katastrálním
území Sloup v Moravském krasu bude pro uvedenou stavbu o výměře 0,1656 ha
stavebníkovi (popř. jeho právnímu nástupci) předepsán ve smyslu ustanovení 11
zákona č. 334/1 992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v rámci tohoto bodu dále též
„zákon‘), odvod.
• Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, ve znění
pozdějších předpisů, je základní cena zemědělských pozemků s BPEJ (bonitovanou
půdně ekologickou jednotkou):
-5.22.13 stanovena ve výši 4,37 Kč
-5.37.16 stanovena ve výši 1,64 Kč
podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších
předpisů, jsou pozemky s přiřazenou BPEJ:
5.22.13 5.37.16 zařazeny do V.třídy ochrany, při výpočtu byl použit koeficient třídy
ochrany 3
-

Při výpočtu nebyla použita ekologická váha vlivu podle části B zákona
Plán rekultivace není třeba předkládat, jedná se o trvalé odnětí tzemědělské půdy
ze ZPF
V souladu s ust. 9 zákona se výše odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF vymezuje
pouze orientačně (na podkladě doloženého výpočtu odvodů) ve výši 15 519 Kč
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Konečná výše odvodu bude stanovena podle 11 odst.2 zákona. Odvody za trvalé
odnětí půdy ze ZPF se podle ustanovení 11 b odst. 1 zákona platí jednorázově.
• Povinný k platbě odvodů je povinen postupovat podle
11 odst.4 písm.a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas
s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu ( 21), a to do 6 měsíců ode
dne nabytí právní moci.
11 odst.4 písm.b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popř. zahájení
další etapy záměru, a to nejpozději do 15 dnů před zahájením.
17 odst.5. Povinný k platbě odvodů podle 17 a odst.3 zákona je povinen orgánu
ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu
využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této
změny.
11 odst.6. Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový
povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany ZPF
příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny.
Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou
nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě
odvodů uložena novému povinnému.
-

—

-

—

-

-

• Před započetím stavby bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy, dle
zpracovaného projektu bilance skrývky ornice. Skrývka bude provedena z plochy
1656 m2 do hloubky 0,30 rn, celkem bude skryto cca 497 m3. Sejmutá ornice bude
uložena na mezideponii části pozemku v blízkosti výstavby. Bude udržována
v bezplevelném stavu a chráněna proti zcizení. O činnostech souvisejících se
skrývkou, přemístěním, uložením, rozprostřením, ochranou a ošetřováním
skrývaných kulturních vrstev se povede pracovní deník, v němž se uvedou všechny
skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání
těchto zemin. Po ukončení výstavby bude zajištěno hospodárné využití sejmutých
kulturních vrstev půdy, budou využity na ozelenění, na terénní a sadové úpravy
pozemků dotčených výstavbou. Pokud v rámci výstavby dojde k rozsáhlejším
terénním úpravám pozemku, musí být provedena dočasná skrývka ornice, ošetřena
výše uvedeným způsobem a následně vrácena a rozprostřena na pozemek.
• Zemědělská půda nesmí být odňata zemědělské výrobě dříve, než nabude právní
moci rozhodnutí (stavební povolení) podle stavebního zákona.
• Na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a ohlášení vlastníka
Katastrální úřad pro JM kraj, Katastrální pracoviště Blansko, vyřadí zastavěnou a
zpevněnou část pozemku parc. č. 7131, 1132 v katastrálním území Sloup v
Moravském krasu ze ZPF.
D.

MěÚ Blansko, odboru ŽP, závazné stanovisko čj. MBK 12944/2019 z6.3.2019,
z hlediska zákona o odpadech
• Stavebník předloží doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě
v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s odpady ( 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.), a dále doklady o využití /
odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů
do zařízení, a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů, jak byla uvedena ve
schválené projektové dokumentaci, jako podmínku kolaudace. Pokud nebude pro
užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí,
předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí ve
lhůtě do 30 dnů od ukončení prací

E.

MěÚ Blansko, stavebního úřadu, oddělení silničního hospodářství,
stanovisko čj. SÚ SH S 41/2019-MBK 19825/2019/Bí ze dne 10.4.2019
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závazné

•

•
•
•
•

Navržená místní komunikace musí být osvětlena pokud možno rovnoměrně. Pro
zlepšení bezpečnosti chodců je vhodné přisvětlení případně významných
křižovatek. Navržené osvětlená bude navrženo tak, aby mohlo současně osvětlit
dopravní značení. Sloupy veřejného osvětlení musí být osazeny tak, aby
nezasahovaly do průchozího prostoru.
Místo vjezdu do obytné zóny musí být dostatečně osvětleno veřejným osvětlením.
Místo, na kterém je přímo umístěn zpomalovací práh, musí být řádně vyznačeno
dopravním značením a přímo osvětleno veřejným osvětlením.
Všechna opatření pro regulaci rychlosti musí být vyznačena dopravním značením
a vhodně osvětlena veřejným osvětlením.
O vydání stavebního povolení na dopravní stavby veřejné (parkoviště, pěší a
vozidlové komunikace) požádá stavebník příslušný speciální stavební úřad, tj.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství.
-

15. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců
vodních toků a inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich ochrany:
• Povodí Moravy, sp., vyjádření zn. PM-19227/2019/5203/Vrab z 23.4.2019
• Lesy ČR, sp., správa toků, vyjádření čj. LCR952100185912019 ze dne 2.5.2019
• E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření zn.D8610-16323803 ze dne 3.5.2019 a souhlas
s činností v OP ze dne 8.5.2019 pod čj. S461 70-1 6324845
• GridServices, s.r.o., vyjádření zn. 5001919148 ze dne 3.5.2019
• Vodárenská akciová společnost, as., divize Boskovice, vyjádření čj. 19N ze dne
13.2.2019
16. Jelikož jde o stavební záměr uvedený v 103 odst.1 písm.e) bodech 4 až 8 stavebního
zákona, je povinností žadatele zpracovat dokumentaci pro provádění stavby
s náležitostmi dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů.
17. Po dokončení stavby veřejného osvětlení bude ve smyslu 122 stavebního zákona včas
požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas bude podána
na formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů; bude
obsahovat i předepsané přílohy, zejména pak
protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
geodetické zaměření provedené stavby
výchozí revizní zpráva elektrického vedení
zápis o tlakové zkoušce teplovodního vedení
doklad o způsobu naložení s odpady ze stavby
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
dokumentace skutečného provedení stavby I x; pokud dojde k odchylkám proti
tomuto územnímu rozhodnutí nebo ověřené dokumentac předkládá se 2 x
závazná stanoviska HZS JmK a odboru MěÚ Blansko k užívání stavby
-

-

-

-

-

-

-

-

18. K případné závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník připraví další doklady,
zejména pak
dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem
stavební deník originál
-

-

-

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla povolena, pak může být započato až na
základě kolaudačního souhlasu vydaného po závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
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Užívání nebo umožnění užívání uvedené stavby bez kolaudačního souhlasu jak výše
uvedeno, popř. bez kolaudačního rozhodnutí, je přestupkem podle 778 odst. J písm. f)
stavebního zákona. Za uvedené jednání se ukládá pokuta do 1 000 000 Kč.
Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti,
jestliže v této lhůtě
-

-

bude na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních
právních předpisů
bude prokazatelně zahájena stavba veřejného osvětlení či přípojek vody nebo odpadní
kanalizace nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

Odůvodnění
Dne 20.03.2019 podala společnost TRAMACO, s.r.o., IČO 64573168, Heršpická 813/5,
Štýřice, 639 00 Brno 39, kterou zastupuje společnost ARCHITEKTONIKA 3000, spol. s r.o.,
spol.s.r.o., IČO 49447441, Kolejní 3100/18, Královo Pole, 612 00 Brno 72 žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném řízení: vodovodní řad a přípojky,
řad odpadní kanalizace a přípojky, řad srážkové kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení,
stavba žadatelem nazvaná “Dopravní a technická infrastruktura Sloup lokalita U koupaliště“
na pozemcích parc. č. 922, 1121, 1125, 1130, 1131, 1132, 1133v katastrálním území Sloup
v Moravském krasu. Stavební úřad posoudil podanou žádost podle 90 a 95 stavebního
zákona a rozhodl usnesením čj. SÚ MBK 19960/2019/Tr ze dne 10.4.2019 o provedení
územního řízení.
Jelikož předložená žádost s dokumentací neposkytovaly dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby, vyzval stavební úřad žadatele k jejich doplnění a odstranění vad a
současně řízení usnesením čj. SÚ PŘ 104/2019-MBK 22826/2019/Tr z 29.4.2019 přerušil.
Požadované doplnění bylo provedeno dne 24.5.201 9, kdy bylo v řízeni pokračováno.
-

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne 5.6.2019 oznámil zahájení
územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že mu
byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek kjejímu umístění, upustil ve smyslu
87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. Stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit
své případné námitky nebo důkazy proti umístění stavby nebo požadavkům dotčených
orgánů nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě měly sdělit svá
závazná stanoviska dotčené orgány.
Okruh účastníků řízení byl vymezen podle 85 stavebního zákona s ohledem na konstrukci,
výšku, hmotu, a odstupy navržené stavby od okolních hranic pozemků. Zahrnuje:
-

-

-

podle odst.7 písma) žadatele, tedy společnost TRAMACO, s.r.o.
podle odst.1 písm.b) městys Sloup, jelikož záměr leží na území městyse Sloup
podle odst.2 písm.a) vlastníky pozemků, na kterých má být stavba provedena; 922, 1121,
1125 (všechny městys Sloup), 1130 (Káňa Lubomír a Ing. arch. Skrušný Petr), 1131
(Káňa Lubomír), 1132 (Ing. arch. Skrušný Petr), 1133 (Káňa Lubomír a Ing. arch.
Skrušný Petr) v katastrálním území Sloup v Moravském krasu, dále jsou účastníky řízení
rovněž ti, kteří mají k těmto pozemkům věcné břemeno společnost GasNet, s.r.o. a
společnost E.ON Distribuce, a.s.
-

-

podle odst.2 písm.b) osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním řízením přímo
dotčeno; jde o vlastníky bezprostředně sousedících (mezujících) pozemků p.č. 1126
(Bušová Ludmila), p.č.7174 (Hlaváčová Marie), p.č. 1129 (Dvořáková Kateřina), p.č.
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1134 (Hudec Miroslav), p.č. 1173 (Krčková Hana), p.č. 1128 ( Mgr. Havelka Petr a
PharmDr. Havelková Jitka), p.č. 1127 (Ondroušek Petr)
-

podle předchozí odrážky jde také o vlastníky a správce dotčeného vodního toku a
inženýrských sítí

Dle posouzení stavebního úřadu jde o úplný výčet osob, které by mohly být umístěním
stavby přímo dotčeny.
Vzhledem k tornu, že na listu vlastnictví č. 437 v katastru nemovitostí je uvedeno pouze
jméno vlastníka pozemku, bez rodného čísla a na adrese, která je uvedená v katastru
nemovitostí byl adresát neznámý, bylo vlastníku pozemku p.č. 1173 vk.ú. Sloup
v Moravském krasu v souladu s 25 odst. 1 zahájení řízení i rozhodnutí doručeno formou
veřejné vyhlášky.
V průběhu územního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v 86 a 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a posoudil stanoviska a důkazy. Zjistil, že umístění stavby je v souladu s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů (zejména s obecnými požadavky
na využívání území), s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních
pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popř.
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo podle stavebního
zákona.
Žádost byla doložena následujícími rozhodnutími a závaznými stanovisky (bez stanovených
podmínek) neuvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí:
• závazné stanovisko HZS JM kraje, územního odboru Blansko, ev.č. HSBM-2-120-4/2POKR-2019 ze dne 28.3.2019
• závazné stanovisko MěÚ Blansko, odboru ŽP, .J. MBK 23602/2019/ŽP/Su ze dne
2.5.2019
• závazné stanovisko KHS JM kraje, územního pracoviště Blansko, čj. KHSJM
11866/2019/Bk/HOKze dne 6.3.2019
• závazné stanovisko MěÚ Blansko, stavebního úřadu, oddělení ÚP a RR jako orgánu
územního plánování čj. UP NS 570/2018-MBK 6804/2019/Šj z 5.2.2019
• stanovisko Policie ČR Dl Blansko ze dne 28.2.2019 pod čj. KRPB-279347-5/ČJ-2018060106-TES a ze dne 20.12.2018 pod č.j. KRPB-279347-2/ČJ-2018-060106-TES
Závazná stanoviska ostatních dotčených orgánů byla zahrnuta do výrokové části tohoto
rozhodnutí. Na závaznosti podmínek ve výše uvedených rozhodnutích se tímto územním
rozhodnutím nic nemění.
Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců dotčeného vodního
toku a inženýrských sítí, které se netýkají podmínek jejich ochrany, zakládají
soukromoprávní vztah mezi těmito subjekty a žadatelem. Tyto podmínky proto v tomto
rozhodnutí nejsou zezávazňovány.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily navrženému umístění
stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Námitky účastníků řízení nebyly
podány.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
doručení (dnem doručení formou veřejné vyhlášky je 15. den ode dne vyvěšení na úřední
desce) ke Krajskému úřadu JM kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu,
podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, vjakém
rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
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nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, Jež mu předcházelo. Odvolání Jen proti odůvodnění
rozhodnutí Je nepřípustné.
Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby mohlo být účastníkům řízení uvedeným v
27 odst.1 písm.a) správního řádu doručeno jednotlivě. K novým skutečnostem uvedeným
v odvolání se přihlédne Jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl uplatnit již dříve.

Ing. Petra Reisiglová v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Blansko. Bude
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz.
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

i

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti;

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů stanovený dle položky 17 odst. 1 písm. e) sazebníku správních poplatků ve výši
1000 Kč, dle položky 17 odst. 7 písm. f) ve výši 20 000 Kč a položky 17 odst. J písm. h) ve
výši 3000 Kč, tedy v celkové výši 24 000 Kč, byl uhrazen dne 13.5.201 9.
Přílohy
Ověřená dokumentace (obdrží žadatel a městys Sloup po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí)
-

Obdrží:
žadatel (doručenka)
1. ARCHITEKTONIKA 3000, spol. s r.o., spol.s.r.o., IDDS:j68m47x
sídlo: Kolejní č.p. 3100/18, Královo Pole, 61200 Brno 12
zastoupení pro: TRAMACO, s.r.o., Heršpická 813/5, Stýřice, 639 00 Brno 39
ostatní účastníci řízení (doručenky)
2. lng.arch. Petr Skrušný, Kolejní 3100/1 8, Královo Pote, 612 00 Brno 12
3. městys Sloup, IDDS: rs6bbgr
sídlo: Sloup č.p. 1, 679 13 Sloup v Moravském Krasu
4. Lubomír Káňa, Rybářská Čp. 1046/44, 664 91 Ivančice
5. Marie Hlaváčová, Sloup Č.p. 29, 679 13 Sloup v Moravském Krasu
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6. Miloslav Hudec, Sloup čp. 27, 679 13 Sloup v Moravském Krasu
7. Kateřina Dvořáková, Sloup č.p. 53, 679 13 Sloup v Moravském Krasu
8. PharmDr. Jitka Havelková, Sloup čp. 229, 679 13 Sloup v Moravském krasu
9. Mgr. Petr Havelka, Sloup čp. 229, 679 13 Sloup v Moravském krasu
10. Petr Ondroušek, Sloup č.p. 31, 679 13 Sloup v Moravském Krasu
11. Ludmila Bušová, Zborovecká čp. 1447/2,67801 Blansko 1
12. Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast Povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova čp. 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 8
13. E.ON Distribuce, as., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera Čp. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 Ceské Budějovice 1
14. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská čp. 940/96, Klíše, 400 01 Ustí nad Labem 1
15. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2
16. Vodárenská akciová společnost, as., divize Boskovice, IDDS: siygXrm
sídlo: 17. listopadu Čp. 138/14, 680 01 Boskovice
17. Povodí Moravy, sp., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/1 1, Veveří, 602 00 Brno 2
18. Svazek obcí Sloup, Šošůvka COV a kanalizace, Sloup č.p. 1, 679 13 Sloup v
Moravském Krasu
-

‚

-

ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
19. vlastník pozemku p.č. 1173v k.ú. Sloup v Moravském krasu
dotčené orgány
20. Hasičský záchranný sbor Jíhomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí č.p. 1991/22, 678 01 Blansko 1
21. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, nám. Republiky č.p. 1 316/1, 67801 Blansko 1
22. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky č.p. 1316/1, 67801
Blansko 1
23. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, pracoviště
nám. Republiky Čp. 1316/1,67801 Blansko 1
24. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Blansko, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Cerná Pole, 602 00 Brno 2
25. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/31, 67801 Blansko 1
Dále obdrží
MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem:
územní rozhodnutí na stavbu: “Dopravní a technická infrastruktura Sloup
lokalita U koupaliště“, žadatel TRAMACO, s.r.o.
—

-

-
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