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ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, (dále jen „stavební úřad“), jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 94m odst. 1 stavebního
zákona zahájil společné územní a stavební řízení (dále jen společné řízení) a přezkoumal podle § 90 a § 111
a posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení stavby (dále jen „společné povolení“), kterou dne 28. 03. 2019 podal(a)
Truong Giang Vu, nar. 14.05.1963, Komenského 194, 691 23 Pohořelice
a Thi Hue Vu, nar. 20.03.1960, Komenského 194, 691 23 Pohořelice
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a dle ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů společné povolení, kde
schvaluje stavební záměr

na stavbu nazvanou:
„Stavební úpravy a změna užívání objektu č.pop.194 p.č. 91/1, 90/2 Pohořelice“
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 90/2, 91/1 v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou.

Stavební záměr obsahuje:
Stavba obsahuje:
Jedná se o stavební úpravu stávajícího objektu k bydlení a změna užívání tohoto objektu na bytový
dům s integrovanou občanskou vybaveností v přízemní části – prodejna. Předmětem projektu je dále
zajištění průjezdu do dvorní části objektu, kde budou vytvořena nová odstavná a parkovací stání.
Stávající objekt k bydlení č. p. 194 je předsazený řadový střední objekt vystavěný na ulici Komenského
v Pohořelicích. V současné době se v 1. NP nachází stávající prodejna oděvů, obuvi a drogerie, která
nebude dotčena stavebními úpravami. V mezipatře se nachází schodiště, chodba a sklad. Ve 2. NP se
nacházejí dvě bytové jednotky 1+1 a jedna bytová jednotka 3+1. Projekt řeší provedení stavebních
úprav v části 1. NP, v mezipatře a ve 2. NP za účelem vybudování čtyř bytových jednotek
s příslušenstvím. Po provedení stavebních úprav bude v 1.NP stávající prodejna se zázemím, průjezd do
dvora a společné prostory pro bytové jednotky. V mezipatře bude vybudována jedna bytová jednotka
2+KK s příslušenstvím. Ve 2 NP dvě bytové jednotky 2+KK s příslušenstvím, jedna bytová jednotka 4
+ KK s příslušenstvím a společné komunikační prostory.
Přístup do objektu bude zabezpečen bezbariérově bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstup bude
vytvořen v úrovni komunikace, a to dvoukřídlovými dveřmi o šířce 1400 mm a hlavní dveřní křídlo bude
umožňovat průchozí šířku min 900 mm. Před vstupem do budovy bude navržena plocha 1500 mm x
1500 mm se sklonem 0 %. V rámci parkovacích ploch bude vytvořeno 1 vyhrazené stání pro vozidlo
přepravující osoby těžce pohybově postižené. Součástí projektové dokumentace je umístění
zpevněných ploch a plochy pro dopravu v klidu.
Druh a účel umisťované stavby:
Stavba víceúčelová – budova s č. p.
stavba trvalá
Umístění stavby na pozemku: (katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru)
stavba je situována na pozemku parc. č. 91/1 v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou, druh
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: neuveden
součástí je stavba: Pohořelice, č. p. 194, bydlení
dále bude stavba situována na pozemku parc.č. 90/2 v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha
Umístění stavby na pozemku: (minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb)
Stavební úpravy budou probíhat na stavbě umístěné na pozemku parc. č. 91/1 v katastrálním území
Pohořelice nad Jihlavou.
Odstavná místa budou vytvořena na pozemku parc. č. 90/2 v katastrálním území Pohořelice nad
Jihlavou a to 3 stání na hranici s pozemkem parc. č. 90/5 v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou
a 3 místa na východní hranici s pozemky parc.č. 91/5 a 77 v katastrálním území Pohořelice nad
Jihlavou. Stání pro osoby těžce pohybově postižené bude vytvořeno na hranici s pozemkem parc. č.
92/1 v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou.
Určení prostorového řešení stavby: (půdorysná velikost, maximální výška a tvar, základní údaje o kapacitě:
Navržený objekt víceúčelového domu je situován v řadové zástavbě v současně zastavěném území.
Jedná se o dvoupodlažní zděnou stavbu s mansardovou střechou, která má nepravidelný obdélníkový
půdorysný tvar o rozměrech cca 26,50 x 15,18 m, dále průjezd a s parkovacím stáním pro 7 osobních
aut. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem střechy 29 ° do ulice a 45 °do dvorní části.
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Střešní konstrukce bude s hřebenem orientovaným rovnoběžně s přilehlou místní komunikací a výškou
hřebene +15,20 m a okapem + 9,55 m od ±0,000, která je stanovena k podlaze I. NP, umístěné ve výšce
187,45 m. n. m. Střešní krytina stávající pálená krytina.
Dispoziční řešení – Jedná se o stavbu, která obsahuje následující uspořádání: 1.NP – stávající prodejna
oděvů, obuvi a drogerie se zázemím, dále je zde situováno závětří, průjezd, zádveří, místnost pro
úschovu kol a kočárků, schodiště. Mezipatro bude obsahovat: Schodiště z 1.NP a bytovou jednotku č.
1(2+KK) v následujícím složení: zádveří, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnici, šatnu, koupelnu a
samostatné WC. 2.NP bude obsahovat: schodiště, výlevku, chodbu a tři bytové jednotky o následujících
parametrech: Bytová jednotka č. 2(2+KK): předsíň, kuchyně, pokoj, obývací pokoj a koupelnu + WC.
Bytová jednotka č. 3 (2+KK):předsíň, kuchyně, obývací pokoj, pokoj a koupelna +WC. Bytová jednotka
č. 4(4+KK):předsíň, obývací pokoj s kuchyňským koutem, chodbu, tři pokoje, koupelnu a samostatné
WC.
Kapacity stavby
Zastavěná plocha stavby celkem:
312,00 m2
Obestavěný prostor:
3 862,00 m3
Počet nadzemních podlaží:
2 + půdní prostor
Počet podzemních podlaží:
1 PP – částečné podsklepení
Pobytová plocha:
179,98 m2
Vedlejší plocha:
90,44 m2
Příslušenství:
21,10 m2
Užitková plocha:
291,52 m2
Nebytové plochy:
23,46 m2
4 bytové jednotky
4 + kk, 2+kk,2+kk, 2+kk
Vymezení území dotčeného vlivy stavby
Vlivem umístění stavby budou dotčeny pozemky a stavby parc. č. 90/5, 76, 77, 90/1, 90,3 91/5, 92/2, a
92/1 v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou.
Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:
Stavba je určena pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace a vyhovuje vyhlášce
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Pro umístění stavby se v souladu s ustanovením § 92 stavebního zákona a § 9 odst. 2 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stanoví tyto podmínky:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, 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.

Zásobování elektřinou – bude provedeno stávajícím závěsným kabelem s pojistkovou skříní umístěnou
na fasádě domu. Elektroměrná skříň je situovaná v průjezdu v 1. NP.

3.

Zásobování vodou – bude provedeno ze stávající vodovodní přípojky rPE1´ ukončené vodoměrnou
soustavou na vodoměrném držáku, který je umístěn ve sklepní části objektu. Nové vnitřní rozvody
vody budou provedeny z plastového potrubí Hostalen PN 20 a budou kompenzovány ohyby případně
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kompenzačními smyčkami po max. vzdálenosti 5.00 m. Veškeré rozvody budou izolovány Mirelonem
tl. 15 mm.
4.

Likvidace odpadních vod – Splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů budou odvedeny do
stávající veřejné jednotné kanalizace z PVC DN 200 mm umístěné za objektem na pozemku parc. č.
90/1 v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou.

5.

Zásobování plynem - stávající přípojkou STL PE32, která je ukončena ve skříni pro plynoměr.

6.

Likvidace srážkových vod – Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch budou svedeny do stávající
dešťové kanalizace.

7.

Zpevněné plochy budou umístěny na pozemku parc. č. 90/2 v katastrálním území Pohořelice nad
Jihlavou. Pochůzí plochy budou ze zámkové dlažby vyspádované do terénu, taktéž pojízdné plochy
budou ze zámkové dlažby.

8.

Komunikační napojení – stavba bude napojena na místní komunikaci stávajícím sjezdem, který bude
proveden z teraco dlažby. Dále bude pokračovat nově vytvořeným průjezdem k nově vybudovaným
odstavným a parkovacím stáním na pozemku parc. č. 90/2 v katastrálním území Pohořelice nad
Jihlavou.

9.

Doprava v klidu – 4 odstavné stání a 2 parkovací stání bude zajištěno na zpevněné ploše za objektem a
to na pozemku parc. č. 90/2 v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou, kde bude dále umístěno i
jedno stání pro osoby těžce pohybově postižené. Příjezd do dvorní části bude průjezdem, který bude
uzavřen sekčními výsuvnými garážovými vraty tak, aby vozidlo vjíždějící do dvora netvořilo překážku na
komunikaci pro pěší, která je situována na hranici s pozemkem.

10. Odpady – nádoby pro svoz komunálního odpadu budou umístěny na pozemku parc. č. 90/2 v
katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou, na zpevněné ploše uvnitř dvorní části.
11. Ochrana před bleskem - Na objektu je navržena ochrana před bleskem – hromosvod – stávající.
12. Budou dodrženy podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav z 18. 9. 2018 a čj. POZ-2018-004205:
-

Požadujeme, aby kanalizační a vodovodní přípojka byla v průběhu stavebních úprav zabezpečena
proti poškození.

-

Upozorňujeme, že zásah do vodoměrné sestavy mohou provést pouze zástupci střediska vodovodů
Hustopeče (tel. 734 150 937). Případná demontáž vodoměrné sestavy musí být předem dohodnuta
na středisku vodovodů Mikulov.

-

Stavebník musí umožnit pracovníkům provozního střediska vodovodů Hustopeče přístup
k vodoměrné sestavě za účelem pravidelných odečtů vodoměru, popř. jeho výměny.
13. Budou dodrženy podmínky plynoucí z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu
Pohořelice z 30. 01. 2019 a čj. MUPO-40912/2018/ZP/LAJ a spis. zn. SZ MUPO 8123/2018:
Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad:
Napojení zpevněné plochy ve dvoře objektu bude stávajícím vjezdem.
Vzdálenost sekčních výsuvných vrat garážových vrat bude v souladu s odst. 11.9 ČSN 73 6101 tzn.
Bude rovna alespoň délce nejdelšího v dokumentaci předpokládaného vozidla, zvětšeného o 1 m,
aby vozidlo vjíždějící nebo vyjíždějící ze dvora nestálo na chodníku.
Vozidla budou na komunikaci vjíždět vždy předem, nebudou couvat.
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-

-

V případě prokazatelně způsobené škody na silničním tělese silnice II/416 Slavkov-ŽidlochovicePohořelice a chodníku, v důsledku provádění této stavby, ji bude nutno opravit na náklady
investora.
Při provádění stavebních prací a vybudování vjezdu nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.

14. Budou dodrženy podmínky plynoucí z vyjádření správce technické infrastruktury: GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, zastoupená GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1,
Brno-Zábrdovice z 17.09.2018 a zn. 5001780354:
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní
úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a
spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace,
apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu
nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této
změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt
naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy
bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen
provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových
nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady
stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová
technologie.
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Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná
provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka
800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O
provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a
plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník
povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho
zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s
plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány
těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s
ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních
uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu
trvání stavební činnosti.
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

15. Budou dodrženy podmínky plynoucí správce technické infrastruktury: Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 z 24. 8. 2018 a čj. 703934/18:
-

Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK,
které jsou nedílnou součástí vyjádření.

16. Budou dodrženy podmínky plynoucí z vyjádření správce technické infrastruktury: E.ON Distribuce,
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, (v zastoupení E.ON Česká
republika, s .r. o., RCDS Hodonín) z 05. 09. 2018 a zn. S40325-16272493 a z 24.08.2018 a zn. E745616272306:
-

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

-

Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zabezpečit, aby
nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že
zajistíte:
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-

Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47
zákona č. 458/2000 Sb.,v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na
náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).

-

Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů!!!!
Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší
hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR!!!).
V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění venkovního elektrického
vedení.

-

Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení
života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je
povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., a nařízení
vlády
č. 591/2006 Sb.. Z tohoto důvodu je nutné:
Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich
stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost
osob. Dodržovat platná ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických
vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:
Minimální dovolené vzdálenosti

Nad budovami
Nad ncschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni
Nad schůdnými částmi (sklon < 15°), vzdorující ohni
Na budovách
K. budovám a jejich částem nebo vybavením
Kolem zedních oken
Před oknem (pouze stávající vedení)
Nad oknem
Vedle okna
Pod oknem
Kolem střešních oken
Před oknem
Nad oknem
Vedle okna
Pod oknem

Holé vodiče

Izolované
vodiče

0,5 m
4m

0,3 m
3m

0,2 m

0,1 m

2m
0,2 m
0,5 m
1m

1m
0,2 m
0,5 m
1 ni

3m
1m
1m
1m

2m
1m
1m
1m

-

Výsledná stavba musí splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat
životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy
výše uvedené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných
požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení
odstranění stavby dle Stavebního zákona 183/2006 Sb. Ohlášení jakéhokoliv poškození
distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.
17. Budou dodrženy podmínky plynoucí z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu
Pohořelice z 30. 01. 2019 a čj. MUPO-40912/2018/ZP/LAJ a spis. zn. SZ MUPO 8123/2018:
odboru územního plánování a stavební úřad jako orgánu územního plánování:
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Stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací pro stavební řízení, která byla
předložena k vydání tohoto závazného stanoviska, a to bez dalších úprav architektonického řešení.

18. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc. č. 91/1 a 90/2
v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou, dle situačního výkresu v měřítku 1:500, který je součástí
projektové dokumentace.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky v souladu § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18c
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu, ve znění pozdějších předpisů:

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve
stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, kterou vypracoval Dipl. Ing. Mirko Lev a
Ing. arch. Monika Hlubinková a ověřil Dipl. Ing. Mirko Lev, ČKA – 03 962 autorizovaný architekt v oboru
Architektura. Statický výpočet vypracoval a ověřil Ing. Martin Klíma, ČKAIT 1005882 autorizovaný
inženýr pro statiku a dynamiku staveb. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
2. Stavba bude obsahovat: 1.NP – stávající prodejna oděvů, obuvi a drogerie se zázemím, dále je zde
situováno závětří, průjezd, zádveří, místnost pro úschovu kol a kočárků, schodiště. Mezipatro bude
obsahovat: Schodiště z 1.NP a bytovou jednotku č. 1(2+KK) v následujícím složení: zádveří, obývací
pokoj s kuchyňským koutem, ložnici, šatnu, koupelnu a samostatné WC. 2.NP bude obsahovat:
schodiště, výlevku, chodbu a tři bytové jednotky o následujících parametrech: Bytová jednotka č.
2(2+KK): předsíň, kuchyně, pokoj, obývací pokoj a koupelnu + WC. Bytová jednotka č. 3 (2+KK):předsíň,
kuchyně, obývací pokoj, pokoj a koupelna +WC. Bytová jednotka č. 4(4+KK):předsíň, obývací pokoj s
kuchyňským koutem, chodbu, tři pokoje, koupelnu a samostatné WC.
3. Vytápění – Zdrojem tepla pro vytápění objektu a pro ohřev teplé vody bude plynový kotel o výkonu
maximálně 45 kW. (Baxi Luna Duo-tec MP+ 1.50) umístěný v místnosti č. 308 – chodba. Alternativně
může být pro ohřev TUV elektrický zásobník umístěný v každé koupelně.
4. Osvětlení - V obytných a pobytových místnostech je zajištěno denní osvětlení a větrání navrženými
okny. Hygienické prostory a komunikační prostory mají navrženo i umělé osvětlení.
5. Vzduchotechnika – všechny místnosti budou řádně odvětrány okny, hygienické prostory, sociální
zařízení a technické místnosti bez oken bude výměnu vzduchu zajišťovat úsporný ventilátor s
vyvedením nad střešní rovinu.
6. Radonový index – bude předložen před užíváním stavby.
7. Energetická náročnost budovy – nehospodárná. (budou provedena doporučená opatření ke zlepšení a
zkvalitnění energetické náročnosti)
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci).
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9. Stavba bude provedena v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy, zejména s vyhláškou
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude splňovat
vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání
staveb.
10. Pro provedení stavby budou použity stavební materiály a výrobky, které odpovídají zákonu č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č. č. 312/2005
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších
předpisů.
11. Stavba bude prováděna tak, aby při její realizaci byla zajištěna ochrana života a zdraví osob nebo zvířat,
ochrana životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
12. Budou dodrženy podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice,
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, Brno z 17. 10. 2018 spis. zn. S-KHSJM 47034/2018
a č.j. KHSJM 56392/2018/BV/HOK:
Před uvedením předmětné stavby do trvalého užívání budou na KHS JmK předloženy výsledky měření
hluku z maximálního provozu všech zdrojů hluku (doprava, prodejna, VZT atd.), dokladující v nově
navrhovaných chráněných vnitřních prostorech stavby nepřekročení hygienických limitů hluku,
upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací pro denní a noční dobu.
KHS JmK upozorňuje na to, že v předmětné stavbě je navrhováno nucené větrání nových obytných
místností v mezipatře orientovaných do uliční fasády objektu.
Část obvodového pláště stavby orientována do ulice Komenského v úrovni 1.NP a mezipatra není
proto chráněným venkovním prostorem stavby ve smyslu § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
protože je nevýznamná z hlediska pronikání hluku zvenčí do obytných místností.
13. Bude dodrženo závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jm kraje, krajské ředitelství,
Zubatého 1, 614 00 Brno - závazné stanovisko z 7. 11. 2018 a ev.č. HSBM-71-224-51/1-OPST-2018:
Nejpozději do kontrolní prohlídky dokončené stavby, požadujeme splnit všechny podmínky a
požadavky uvedené v PBŘ projektu stavby. Veškeré změny projektové dokumentace musí být předem
posouzeny z hlediska PO a toto posouzení musí být předloženo na HZS. Dále při kontrolní prohlídce
dokončené stavby požadujeme předložit platné doklady a dokumentaci v souladu s § 46 vyhlášky MV č.
246/2001 Sb., o požární prevenci.
14. Budou dodrženy podmínky plynoucí z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu
Pohořelice z 30. 01. 2019 a čj. MUPO-40912/2018/ZP/LAJ a spis. zn. SZ MUPO 8123/2018:
odbor životního prostředí - orgán odpadového hospodářství :
Před vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí předloží stavebník Městskému
úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí doklady o předání odpadů uvedených ve schválené
projektové dokumentaci oprávněné osobě, včetně dokladů o přejímce těchto odpadů do koncového
zařízení k využití nebo odstranění odpadů, v souladu s údaji uvedenými ve schválené projektové
dokumentaci. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo
kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního
prostředí před zahájením užívání stavby.
odbor životního prostředí - orgán ochrany ovzduší:
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-

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
-

Orgán ochrany ovzduší souhlasí s umístěním a povolením stacionárního zdroje znečišťování ovzduší plynového kotle Baxi Luna Duo-tec o jmenovitém tepelném příkonu max. 45 kW - bez stanovení
podmínek.
Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je
stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo
orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo
zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na
stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle
stavebního zákona.
Stavba bude provedena dodavatelsky. Doklad o oprávnění vybrané firmy k provádění stavebních prací
jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů předloží stavebník stavebnímu úřadu nejméně 15
dnů před zahájením stavebních prací. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel,
který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
Stavebník ohlásí stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek
a) Kontrola vodorovných konstrukcí před betonáží
b) Kontrola instalací před finální úpravou
c) Kontrola předepsaných dokladů před zahájením užívání stavby
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebude stavební úřad vymezovat staveniště. Uskladnění
materiálu a stavebních strojů bude řešeno na pozemku parc. č. 90/2 v katastrálním území Pohořelice
nad Jihlavou
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Na stavbě bude veden stavební deník.
Před zahájením stavebních prací bude staveniště u vstupu viditelně označeno štítkem „Stavba
povolena“. Štítek bude zabezpečen proti poškození povětrnostními vlivy a ponechán na místě až do
vydání oznámení užívání stavby. (štítek stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
Stavba bude dokončena dle předložené žádosti do 31. 5. 2021.
Se stavbou nesmí být započato dříve, než toto rozhodnutí nabude právní moci.
Stavebník zajistí aby:
stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu,
stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní
památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty,
při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo
náhlých havárií, čelilo jejich účinkům, nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo,
byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě
anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.
stavba byla užívána jen k povolenému účelu
Pro užívání stavby se stanoví tato podmínka:
Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona,
který vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní
prohlídky zdejší stavební úřad, tj. Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad.
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Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Truong Giang Vu, nar. 14.05.1963, Komenského 194, 691 23 Pohořelice
Thi Hue Vu, nar. 20.03.1960, Komenského 194, 691 23 Pohořelice

Odůvodnění:
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánovaní a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, obdržel žádost, kterou dne 28. 3. 2019 podal(a) Truong Giang Vu, nar. 14.05.1963, Komenského
194, 691 23 Pohořelice a Thi Hue Vu, nar. 20.03.1960, Komenského 194, 691 23 Pohořelice, o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu nazvanou „Stavební úpravy a změna
užívání objektu č.pop.194 p.č. 91/1, 90/2 Pohořelice“ na pozemku parc. č. 90/2, 91/1 v katastrálním území
Pohořelice nad Jihlavou.
Řízení o žádosti bylo zahájeno dnem, kdy žádost, kterou se zahajuje řízení v souladu s ustanovením § 44
odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správního
řádu“), došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.
Stavební úřad podle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájil společné řízení.
Přípisem ze dne 10. 4. 2019 oznámil stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1
stavebního zákona a podle § 94m zahájení společného územního a stavebního řízení všem známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům pro výše uvedenou stavbu.
Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad
pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upustil stavební úřad dle § 94m
odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a od ohledání na místě, protože to povaha věci nevyžaduje,
a stanovil dotčeným orgánům a účastníkům řízení lhůtu 15 dnů k podání závazných stanovisek a námitek.
V tomto oznámení upozornil stavební úřad dotčené orgány a účastníky řízení, že v souladu s ustanovením
§ 94m odst. 3 stavebního zákona, mohou uplatnit závazná stanoviska a námitky ve stanovené lhůtě, jinak že
k nim nebude přihlédnuto.
Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a § 36 odst. 3 správního řádu, možnost účastníkům
řízení, vyjádřit v řízení své stanovisko a nahlédnout a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Současně bylo umožněno účastníkům právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku
může jako podpůrce napomáhat při rozhodování.
Při vymezení okruhu účastníků stavební úřad vycházel z ustanovení § 94k stavebního zákona. Vlastnictví
pozemků parc. č. 90/2, 91/1, 90/5, 76, 77, 90/1, 90,3 91/5, 92/2, a 92/1 v katastrálním území Pohořelice
nad Jihlavou ověřil stavební úřad dálkovým přístupem do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov.
Stavební úřad v průběhu řízení zkoumal, které osoby, včetně stavebníka a obce, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn, jsou vlastníky pozemku nebo stavby, na kterých se má požadovaný záměr
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uskutečnit, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám
a dále zjišťoval účastníky řízení, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, mohou být společným povolením přímo dotčena a splňují
postavení účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu.
Přitom zjistil, že se v tomto konkrétním případě se jedná o stavebníka (§ 94k písm.a): Truong Giang Vu, nar.
14.05.1963, Komenského 194, 691 23 Pohořelice a Thi Hue Vu, nar. 20.03.1960, Komenského 194, 691
23 Pohořelice, dále dle §94k písm. b) je účastníkem obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn – Město Pohořelice, IDDS: 5vjbzr8, sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.
Účastníkem společného územního a stavebního řízení je v souladu s ustanovením § 94k písm. c) a d)
stavebního zákona vlastník stavby nebo pozemku, 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: Truong
Giang Vu, nar. 14.05.1963, Komenského 194, 691 23 Pohořelice a Thi Hue Vu, nar. 20.03.1960,
Komenského 194, 691 23 Pohořelice.
Právní postavení účastníka společného územního a stavebního řízení stavební úřad dále přiznal dle § 94k
písm. e) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám, na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice (vlastník sousedních pozemků parc. č. 76, 77, 90/1,
90/3, 91/5 a 92/2 v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou).
Lenka Bedřichová, Komenského 948, 691 23 Pohořelice, Vlastimil Blaha, Komenského 948, 691 23
Pohořelice, Alena Blahová, Komenského 948, 691 23 Pohořelice, Ludmila Denemarková, Komenského 948,
691 23 Pohořelice, Zdeňka Filásková, Komenského 949, 691 23 Pohořelice, Ing. Bohuslav Götz,
Komenského 949, 691 23 Pohořelice, Zdenka Götzová, Komenského 949, 691 23 Pohořelice, František
Hanáček, Komenského 948, 691 23 Pohořelice, Eliška Hanáčková, Komenského 948, 691 23 Pohořelice,
Pavel Holešínský, Komenského 949, 691 23 Pohořelice, Hana Holešínská, Komenského 949, 691 23
Pohořelice, Libor Janíček, Komenského 948, 691 23 Pohořelice, Vlastimil Kočařík, Květinová 1247, 69123
Pohořelice, Jana Kočaříková, Komenského 950, 691 23 Pohořelice, Eliška Kopecká, Komenského 949, 691
23 Pohořelice, František Kříž, Komenského 949, 691 23 Pohořelice, Libuše Křížová, Komenského 949, 691
23 Pohořelice, Viktor Lossgott, Komenského 950, 691 23 Pohořelice, Jana Lossgottová, Komenského 950,
691 23 Pohořelice, Jana Matušíková, Komenského 950, 691 23 Pohořelice, Marek Ondráček, Komenského
948, 691 23 Pohořelice, Zdeněk Procházka, Komenského 949, 691 23 Pohořelice, Renata Procházková,
Komenského 949, 691 23 Pohořelice, Eliška Robošová, Komenského 950, 691 23 Pohořelice, Marian
Smutný, Mlýnská 769, 691 23 Pohořelice, Jan Šopf, Komenského 949, 691 23 Pohořelice, Jarmila Šopfová,
Komenského 949, 691 23 Pohořelice, Jan Štrbík, Komenského 948, 691 23 Pohořelice, Dalila Štrbíková,
Komenského 948, 691 23 Pohořelice, Jiří Tříska, Komenského 949, 691 23 Pohořelice, Lenka Třísková,
Komenského 949, 691 23 Pohořelice, Dana Vernarská, Komenského 950, 691 23 Pohořelice, Jiří Veskerna,
Komenského 950, 691 23 Pohořelice, Ilona Veskernová Komenského 948, 691 23 Pohořelice, (spoluvlastníci
sousedního pozemku parc. č. 92/1 v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou a stavby Pohořelice č. p.
948,949 a 950)
E.ON Distribuce, a.s., (vlastník a správce sítě technické infrastruktury)
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GasNet, s.r.o., (vlastník a správce sítě technické infrastruktury)
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., (správce sítě technické infrastruktury)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (vlastník a správce sítě technické infrastruktury)
Další vlastnická ani jiná práva nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad se zabýval posouzením záměru žadatele z hledisek stanovených v ustanovení § 94o
stavebního zákona.
Z těchto ustanovení vyplývají jednotlivé požadavky:
a) zda je záměr stavebníka v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
b) zda je záměr stavebníka v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou
infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a
bezpečnostních pásem
c) zda je záměr stavebníka v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými
stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo
stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Stavební úřad zkoumal, zda je předložený návrh na umístění předmětné stavby v souladu se schváleným
územním plánem sídelního útvaru Pohořelice schválený zastupitelstvem města dne 25. 1.1995, jeho změna
č. 1 schválená dne 10. 4. 2000, změna č. 2 schválená dne 13. 2. 2006 se závaznou částí územního plánu
vymezenou obecně závaznou vyhláškou Města Pohořelice č. 1/2006, účinnou ode dne 1. 3. 2006, změna č.
3 schválená zastupitelstvem města dne 10. 3. 2008 a účinná ode dne 31. 3. 2008, změna č. 4a vydaná
zastupitelstvem města dne 15. 12. 2010 a účinná ode dne 31. 12. 2010, změna č. 5 vydaná zastupitelstvem
města dne 10. 12. 2008 a účinná ode dne 3. 2. 2009, změna č. 6 vydaná zastupitelstvem města dne
17.6.2008 a účinná ode dne 14.7.2009 změna č. 8 vydaná zastupitelstvem města dne 18. 11. 2015 a účinná
ode dne 23.12.2015, změna č. 9 vydaná zastupitelstvem města dne 9.11.2011 a účinná ode dne 29. 11.
2011 a změna č. 10 vydaná zastupitelstvem města dne 9.11.2016 a účinná ode dne 29.12.2016 (dále jen
ÚPNSÚ) je předmětná lokalita funkčně určena jako SC – PLOCHY SMÍŠENÉ CENTRÁLNÍ.
K záměru bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko úřadu územního plánování (Městský úřad Pohořelice,
odbor územního plánování a stavební úřad), ze dne 30. 1. 2019, pod čj. MUPO- 40912/2018/ZP/LAJ, které
schválilo a připustilo předložený záměr za podmínky, že stavba bude provedena v souladu s předloženou
dokumentací pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, která byla předložena k posouzení, a
byla přílohou závazného stanoviska, a to bez jakýchkoliv změn týkajících se architektonického řešení stavby.
Stavební úřad dále zkoumal, zda je předložený návrh na umístění předmětné stavby v souladu
s předpoklady pro výstavbu a s udržitelným rozvojem území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
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Návrh stavebního záměru respektuje výše uvedené funkční, regulační a prostorové požadavky na umístění
a povolení stavby, jelikož se jedná o novostavbu rodinného domu.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předložený návrh, naplňuje záměr stavebního
zákona a to především z hlediska zajištění souladu stavby s územním plánem a zejména soulad s cíli a
záměry územního plánování, včetně architektonických a urbanistických hodnot v území. Urbanistické a
architektonické hodnoty předmětné lokality jsou navrženou stavbou zachovány, jelikož stavba je situována
v souladu s regulačními a prostorovými podmínkami danými územním plánem.
Z požadavku územního plánu na prostorové uspořádání staveb dále vyplývá, že pro předmětnou lokalitu se
požaduje, aby využití jednotlivých objektů, prostorů i území odpovídalo jejich kapacitě a technickým
možnostem. Hmotové uspořádání stavby – je dodržena její výšková gradace, tvary a orientace střech k
uličním prostorům a určenou výškou okolní zástavby.
Z této skutečnosti lze dovozovat, že stavebním záměrem bude zachován celkový zástavbový rytmus a řád
charakterizující uspořádání území, jako vyjádření funkčních a objemově prostorových vztahů, s odrazem na
zachování urbanistické hodnoty obvykle zastavěného prostoru s dodržením kritérií a charakteristik umístění
staveb, jejich orientací v prostoru, vlastnostmi a tvaroslovným uspořádáním v kontextu vzájemném i
k prostoru, který spolu vytvářejí.
Dále se stavební úřad zabýval otázkou
a) zda je záměr žadatele v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
b) zda je záměr žadatele v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Dále stavební úřad konstatuje, že je zajištěn příjezd ke stavbě, a dojde k vybudování technického,
popřípadně jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby.
Stavební úřad v průběhu řízení zjistil, že předložená projektová dokumentace stavby je v souladu
s obecnými technickými požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy,
ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení. Stavební úřad dospěl k závěru, že umístěním a provedením stavby
nebudou žadatelé obtěžovat žádného z účastníků řízení, ani nebudou ohrožovat výkon jeho práv.
Stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost na umístění a povolení stavby z hledisek
uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Podmínky
účastníků řízení a dotčených orgánů zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Jelikož se v tomto konkrétním případě se jedná o stavbu, která dodržuje požadavky s tím spojené, je tudíž
předložený záměr plně v souladu s požadavky stavebního zákona, a to konkrétně s požadavky zajištění
souladu stavby s územním plánem a zejména soulad s cíli a záměry územního plánování, včetně
architektonických a urbanistických hodnot v území. Vzhledem k tomu, že stavba je navržena za použití
tradičních materiálů a celkově se proporcionalita zástavby navrhovanou stavbou nezmění, lze konstatovat,
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že jak urbanisticky, tak architektonicky je soulad s územním plánem, stejně tak jako soulad s ustanovením
§94o stavebního zákona, ve kterém stavební úřad tyto hodnoty posuzuje, v tomto případě dodržen.
Na základě výsledku provedeného řízení a shora uvedených zjištěných skutečností, stavební úřad neshledal
důvody bránící umístění a provedení stavby a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí –
vydal společné povolení, kterým schválil výše uvedenou stavbu a pro její umístění a provedení stanovil
podmínky.
Umístěním a provedením stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Stavební úřad upozorňuje, že toto rozhodnutí pozbývá platnosti, pokud stavba nebude zahájena do dvou let
ode dne nabytí právní moci. Rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce navrhovatele a ostatní účastníky
řízení.
Dále stavební úřad upozorňuje, že u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí stavební
podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby
fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Pokud zpracovala projektovou
dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník
autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou
projektovou dokumentací.
Do podmínek společného povolení nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo
z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Po dni nabytí právní moci rozhodnutí stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové
dokumentace spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
V průběhu řízení nebyly vzneseny námitky účastníků řízení.
Podklady pro vydání rozhodnutí:
1.
2.
3.

MUPO 6612/2019

4.

MUPO40912/2018/ZP/LAJ

5.
6.
7.
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Žádost o stavební povolení
Oprávněná úřední osoba – Ing. Pařilová
Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. – vyjádření z 18/09/2018 a
č.j.POZ-2018-004205
Koordinované závazné stanovisko z 30/01/2019
Závazné stanovisko HZS Jm kraje Brno z 07/11/2018 a ev. č- HSBM71-224-51/1-OPST-2018
E.ON Servisní, s r.o. - Vyjádření o existenci sítí – z 24.08.2018 a zn.
E7456-16272306
E.ON Česká republika, s r.o. – souhlas s činností a stavbou
z 05.09.2018 azn. S40325-16272493
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MUPO 12801/2019
MUPO14760/2019/SU/PRJ

Závazné stanovisko KHS Jm Kraje Brno z 17.10.2018 a čj. KHSJM
56392/2018/BV/HOK a spis. zn. S-KHSJM 47034/2018
GridServices s r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno – vyjádření
z 17. 09. 2018 a zn. 5001780354
CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura Praha – vyjádření o
existenci sítí z 24.8.2018 a čj. 703934/18
Fotodokumentace
Pozemková mapa
LV 3076, 10001, 2521, z 04/03/2019
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Oprávněná úřední osoba – Ing. Pařilová
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
Do podmínek společného rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá
přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou podle § 81 odst. 1) správního řádu účastníci řízení odvolat do 15 dnů
(§ 83 odst. 1 správního řádu) ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně,
odboru stavebním, prostřednictvím Městského úřadu Pohořelice, odbor územního plánování a stavebního
úřadu, podáním u zdejšího správního orgánu (§ 82 odst. 2 správního řádu).
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s
potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal
jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
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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.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 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.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné
povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od
provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
Pravomocné rozhodnutí je závazné pro účastníky a pro všechny správní orgány i pro právní nástupce
účastníků.

Ing. Iva Hrstková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ,
stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. b) ve výši 5000,- Kč (Za vydání stavebního povolení na změnu
dokončené stavby se stanovuje poplatek vevýši poloviny sazby příslušného poplatku.), sazebníku správních
poplatků v celkové hodnotě 5000,- Kč byl uhrazen dne 30.04.2019.
Příloha-součástí rozhodnutí:
situační výkres v měřítku 1:500
Obdrží:
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
1. Thi Hue Vu, Komenského 194, 691 23 Pohořelice
2. Truong Giang Vu, Komenského 194, 691 23 Pohořelice, DS: FO, dj4ztj9
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Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):
3. Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
4. Lenka Bedřichová, Komenského 948, 691 23 Pohořelice
5. Vlastimil Blaha, Komenského 948, 691 23 Pohořelice
6. Alena Blahová, Komenského 948, 691 23 Pohořelice
7. Ludmila Denemarková, Komenského 948, 691 23 Pohořelice
8. Zdeňka Filásková, Komenského 949, 691 23 Pohořelice
9. Ing. Bohuslav Götz, Komenského 949, 691 23 Pohořelice
10.Zdenka Götzová, Komenského 949, 691 23 Pohořelice
11.František Hanáček, Komenského 948, 691 23 Pohořelice
12.Eliška Hanáčková, Komenského 948, 691 23 Pohořelice
13.Pavel Holešínský, Komenského 949, 691 23 Pohořelice
14.Hana Holešínská, Komenského 949, 691 23 Pohořelice
15.Libor Janíček, Komenského 948, 691 23 Pohořelice
16.Vlastimil Kočařík, Květinová 1247, 691 23 Pohořelice
17.Jana Kočaříková, Komenského 950, 691 23 Pohořelice
18.Eliška Kopecká, Komenského 949, 691 23 Pohořelice
19.František Kříž, Komenského 949, 691 23 Pohořelice
20.Libuše Křížová, Komenského 949, 691 23 Pohořelice
21.Viktor Lossgott, Komenského 950, 691 23 Pohořelice
22.Jana Lossgottová, Komenského 950, 691 23 Pohořelice
23.Jana Matušíková, Komenského 950, 691 23 Pohořelice
24.Marek Ondráček, Komenského 948, 691 23 Pohořelice
25.Zdeněk Procházka, Komenského 949, 691 23 Pohořelice
26.Renata Procházková, Komenského 949, 691 23 Pohořelice
27.Eliška Robošová, Komenského 950, 691 23 Pohořelice
28.Marian Smutný, Mlýnská 769, 691 23 Pohořelice
29.Jan Šopf, Komenského 949, 691 23 Pohořelice
30.Jarmila Šopfová, Komenského 949, 691 23 Pohořelice
31.Jan Štrbík, Komenského 948, 691 23 Pohořelice
32.Dalila Štrbíková, Komenského 948, 691 23 Pohořelice
33.Jiří Tříska, Komenského 949, 691 23 Pohořelice
34.Lenka Třísková, Komenského 949, 691 23 Pohořelice
35.Dana Vernarská, Komenského 950, 691 23 Pohořelice
36.Jiří Veskerna, Komenského 950, 691 23 Pohořelice
37.Ilona Veskernová, Komenského 950, 691 23 Pohořelice
38.Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
39.E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,
DS: PO, 3534cwz
40.GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
41.Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 2, DS: PO, gnugxza
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Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
42. Městský úřad Pohořelice, kancelář tajemníka
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
43.Městský úřad Pohořelice Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
44.Městský úřad Pohořelice, Odbor ÚPSÚ - územní plánování, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
45.Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí - odpadové hospodářství, Vídeňská 699, 691 23
Pohořelice
46.Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí - ochrana ovzduší, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
47.Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí - vodní hospodářství, Vídeňská 699, 691 23
Pohořelice
48.Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14, DS: OVM,
ybiaiuv
49.Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, Černá Pole, 602 00
Brno 2, DS: OVM, jaaai36
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: .............................................

Datum sejmutí: ..........................................

.........................................................................

..................................................................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě

V elektronické podobě

zveřejněno od: ...............................................

zveřejněno od: ............................................

.......................................................................

.......................................................................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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