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V Pohořelicích 28. května 2019

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
O ZMĚNĚ DOKONČENÉ STAVBY
Město Pohořelice, IČO 00283509, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice,
v zastoupení společnosti ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s.r.o., IČO 29318581,
Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 2

(dále jen "žadatel") dne 15. 3. 2019 podal žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení (dále jen „společné povolení“) na změnu dokončené stavby nazvané:
„Stavební úpravy kotelny – Pohořelice č. p. 899“
(dále jen „stavební záměr“) na pozemku parc. č. 960 v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
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 záměr obsahuje:
Stavba obsahuje:
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu kotelny. Objekt kotelny byl realizován cca v roce 1977 a
zahrnuje jednoduchou jednopodlažní stavbu půdorysného rozměru cca 22,80 x 13,20 m s proměnnou
výškou 5,30 m až 5,80 m dle upraveného okolního terénu. Nosná konstrukce je tvořena montovaným
železobetonovým skelet MSOB členěným do tří konstrukčních polí. Nosný skelet je doplněn

-

-

-

-

obvodovým cihelným zdivem a vnitřními stěnami a příčkami. Stávající objekt kotelny v době své
realizace sloužil pro potřeby plynovodní kotelny a pro technologii zásobování pitnou vodou přilehlých
bytových domů. V současné době pro plynovou kotelnu je využívána pouze 1/3 původní půdorysné
plochy. Ostatní část původní kotelny má již jiné funkční využívání nebo nejsou využívány (část určená k
odstranění).
Z provozního hlediska dojde pouze k odstranění dnes nevyužívaného jednoho konstrukčního pole
stávající kotelny. Do zbylé části kotelny nebude navrženým stavebním řešením zasahováno. Před
odstraněním bude nutno prověřit, zda při provádění stavby byly dodrženy všechny předepsané detaily
styků, zejména styk sloupů a průvlaků v místě vnitřní příčné vazby, ze které se po odstranění pole
stane krajní rám.
Po odstranění střešního souvrství nad ŽB průvlakem v místě sloupů bude tedy prověřeno ukotvení
průvlaku pomocí ocelových desek dle původního typového detailu. V případě, že zde ukotvení nebylo
provedeno, bude nutné je dodatečně provést a to před zahájením bouracích prací a demontáží.
Bourací práce a demontáže budou probíhat od shora směrem dolů a to postupným rozebíráním a
odbouráváním jednotlivých konstrukcí. Při provádění nesmí dojít k porušení ponechávané nosné
konstrukce a ani souvisejících stavebních konstrukcí. V případě, že v průběhu provádění budou zjištěny
nepředvídatelné nebo neznámé skutečnosti, budou práce okamžitě pozastaveny a přizván projektant k
posouzení zjištěných skutečností.
Kapacity stavby:
- Zastavěná plocha stávající kotelny
363 m2
- Obestavěný prostor stávající kotelny
1995 m3
- Zastavěná plocha určená k asanaci
98 m2
- Obestavěný prostor určený k asanaci
540 m2
- Zpevněná plocha určena k asanaci
27 m2

Druh a účel umisťované stavby:
Budova s číslem popisným – stavba technického vybavení
stavba trvalá
Umístění stavby na pozemku: (katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru)
stavba je situována na pozemku parc. č. 960 v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou, druh
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: neuveden
součástí je stavba: Pohořelice, č.p. 899, tech. vyb
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování 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 (dále jen "stavební zákon") oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112
odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného územního a
stavebního řízení podle § 94m odst. 1 a v souladu s § 126 odst. 4 stavebního zákona na výše uvedenou
stavbu.
Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru, upouští podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání.
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Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti v souladu
s ustanovením § 89 odst. 1 stavebního zákona mohou být uplatněny nejpozději do 15 - ti dnů ode dne
doručení tohoto oznámení, jinak se k nim v souladu s § 94n odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží.
Dotčené orgány mohou v souladu s ustanovením § 94n odst. 1 stavebního zákona uplatňovat závazná
stanoviska, podle § 4 odst. 4 stavebního zákona - dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem
nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené
orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly
být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno,
nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů
pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se v souladu s ustanovením §94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního, nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 správního řádu, nahlížet do
spisu. Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce, a dále podle
§38 odst. 4 činit si ze spisu výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky
proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné
právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k
ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce
Dále podle § 36 odst. 4 má účastník při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která
mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více,
zvolí si účastník jednu z nich. Namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníka vlastním jménem neplatnost
právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce přihlédne.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své
stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Současně stavební úřad
dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, možnost účastníkům řízení, vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do pěti dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro podávání námitek podle
§ 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona. To se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném
rozsahu vyhovuje a účastníka řízení, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí můžete uplatnit u stavebního úřadu ve lhůtě shora uvedené
v úřední dny (Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00, St: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00). V ostatní dny po
předcházející domluvě.
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Poučení:
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení, jako účastníka řízení,
a důvody podání námitek; k námitkám, které překračuji rozsah stanovený v následujícím odstavci, se
nepřihlíží.
V souladu s ustanovením § 114 stavebního zákona může účastník uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního
opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a
pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona
tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Účastník řízení si může v souladu s ustanovením § 33 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění se
prokazuje ověřenou písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít
účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho
zástupce při jednání se stavebním úřadem písemnou plnou moc.

Ing. Iva Hrstková, v. r.
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu
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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 do: ............................................

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

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

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Obdrží:
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
1. ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s.r.o., Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 2, DS: PO,
pg4p866
Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):
2. Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
3. Pavel Bačík, nám. Svobody 73, 691 23 Pohořelice
4. Milena Bačíková, nám. Svobody 73, 691 23 Pohořelice
5. Josef Bačo, Na hrázkách 1037, 691 23 Pohořelice
6. Vlasta Bačová, Na hrázkách 1037, 691 23 Pohořelice
7. Anna Doleželová, nám. Svobody 844, 691 23 Pohořelice
8. Pavel Drška, nám. Svobody 844, 691 23 Pohořelice
9. Marta Gőtzová, nám. Svobody 841, 691 23 Pohořelice
10.Pavel Holešínský, nám. Svobody 841, 691 23 Pohořelice
11.Vlastimil Holzman, nám. Svobody 841, 691 23 Pohořelice
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12.Hana Holzmanová, nám. Svobody 841, 691 23 Pohořelice
13.Vlastimil Janíček, nám. Svobody 844, 691 23 Pohořelice
14.Jaroslava Janíčková, nám. Svobody 844, 691 23 Pohořelice
15.Ladislav Krejčí, Dolní Újezd 252, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
16.Libuše Krejčová, nám. Svobody 844, 691 23 Pohořelice
17.Josef Mazánek, nám. Svobody 844, 691 23 Pohořelice
18.Eva Mazánková, nám. Svobody 844, 691 23 Pohořelice
19.Martin Minařík, nám. Svobody 844, 691 23 Pohořelice
20.Jiří Nentvich, nám. Svobody 844, 691 23 Pohořelice
21.Miroslava Nentvichová, Brněnská 604, 691 23 Pohořelice
22.Dana Nešpůrková, Znojemská 1112, 691 23 Pohořelice
23.Petr Novák, nám. Svobody 844, 691 23 Pohořelice
24.Drahomíra Paradiová, nám. Svobody 841, 691 23 Pohořelice
25.Radovan Pařil, Československé armády 835, 691 23 Pohořelice
26.Monika Pařilová, Československé armády 835, 691 23 Pohořelice
27.Oto Pitra, Dlouhá 1630, 691 23 Pohořelice
28.Milada Pitrová, Dlouhá 1630, 691 23 Pohořelice
29.Libor Procházka, nám. Svobody 841, 691 23 Pohořelice
30.Jarmila Stehlíková, nám. Svobody 841, 691 23 Pohořelice
31.Jaroslav Svoboda, nám. Svobody 841, 691 23 Pohořelice
32.Miroslava Svobodová, nám. Svobody 841, 691 23 Pohořelice
33.Jiří Tomanec, nám. Svobody 841, 691 23 Pohořelice
34.Ludmila Tomancová, nám. Svobody 841, 691 23 Pohořelice
35.Lubomír Tomanec, nám. Svobody 841, 691 23 Pohořelice
36.Anna Tomancová, nám. Svobody 841, 691 23 Pohořelice
37.Michal Zemánek, Palonín 65, 789 83 Loštice
38.Magdalena Zemánková, nám. Svobody 841, 691 23 Pohořelice
39.Jaroslav Žežulka, nám. Svobody 844, 691 23 Pohořelice
40.Věra Žežulková, nám. Svobody 844, 691 23 Pohořelice
41.E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,
DS: PO, 3534cwz
42.GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
43.Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 2, DS: PO, gnugxza
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
44. Městský úřad Pohořelice
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
45.Městský úřad Pohořelice Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
46.Městský úřad Pohořelice, Odbor ÚPSÚ - památková péče, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
47.Městský úřad Pohořelice, Odbor ÚPSÚ - územní plánování, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
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48.Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí - odpadové hospodářství, Vídeňská 699, 691 23
Pohořelice
49.Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí - ochrana ovzduší, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
50.Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí - ochrana přírody a krajiny, Vídeňská 699, 691 23
Pohořelice
51.Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí - vodní hospodářství, Vídeňská 699, 691 23
Pohořelice
52.Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14, DS: OVM,
ybiaiuv
53.Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, Černá Pole, 602 00
Brno 2, DS: OVM, jaaai36
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