Signature Not Verified
Digitally signed by Miluše Olivová
Date: 2012.11.20 09:15:54 CET

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

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

SPIS/4451/2012-OL
5196/2012-OL
Olivová Miluše
515 333 201, 515 266 462
olivova@mesto-miroslav.cz
515 266 468

Datum:
Vypraveno dne:

20. 11. 2012
20. 11. 2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Miroslavi, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84
až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 10. 10. 2012 podala
Andrea Jelínková, nar. 27. 6. 1977, Chlupice 296, 671 71 Hostěradice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
„ novostavby rodinného domu s 1 b.j. včetně napojení RD na dopravní a technickou
infrastrukturu, sjezd na pozemek, oplocení pozemku, nádrž na dešťovou vodu „

(dále jen "stavba") na pozemku p. č. st. 63/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 602/3 (zahrada), parc.
č. 602/4 (zahrada), parc. č. 612/5 (zahrada), p. č. 64/2 v katastrálním území Chlupice.
Druh a účel umisťované stavby:
Jedná se o stavbu samostatně stojícího rodinného domu s 1 b.j. určeného k trvalému bydlení.
Umístění stavby na pozemku:
-

Stavba bude umístěna na pozemku p. č. st. 63/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 602/3
(zahrada), parc. č. 602/4 (zahrada), parc. č. 612/5 (zahrada), p. č. st. 64/2 (zastavěná plocha a nádvoří)
v katastrálním území Chlupice.

Určení prostorového řešení stavby:
Dle dokumentace stavby zpracované Ing. arch. Jakubem Zábrodským, autorizovaným architektem,
ČKA 00244.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Cca 250 m2.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
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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.
Uliční čára zůstane původní.
Stavební čára ve vzdálenosti 10,0 m od hranice p. č. 612/6, 612/2, 612/7 v k. ú. Chlupice.
Rodinný dům je navržen přízemní, nepodsklepený o půdorysných rozměrech 11,0 m x 8,55 m.
Zastřešení rodinného domu je šikmou stropní konstrukcí s mírným jednostranným spádem. Výška
stavby po nejvyšší bod 3,65 od +0,00.
Oplocení bude umístěno na pozemku p. č. 602/3 a 602/4 v k. ú.Chlupice při hranici s pozemky p. č.
609/1 a 64 v k. ú. Chlupice dle projektové dokumentace.
Zpevněné plochy budou umístěny na pozemku p. č. 602/3 v k. ú. Chlupice dle projektové
dokumentace. Součástí stavby bude i vybudování zpevněné plochy pro parkování osobního
automobilu.
Připojení na dopravní infrastrukturu: komunikační napojení – stávajícím sjezdem na místní
komunikaci na pozemku p. č. 63/2 a 612/6 v k. ú. Chlupice.
Připojení na technickou infrastrukturu: pitná voda – bude provedena nová vodovodní přípojka na
pozemku p. č. 63/2 a 612/6 v k. ú. Chlupice, el. energie – zemní kabelová přípojka bude provedena
přes pozemek p. č. 63/2 a 612/6 v k. ú. Chlupice, plyn – nebude, odpadní vody – bude vybudována
nová kanalizační přípojka na pozemku p. č. 612/2, 64/2, 602/4, 602/3 v k. ú. Chlupice, dešťové vody
– budou svedeny volně na pozemek stavebníka a částečně do nově vybudované nádrže na užitkovou
vodu, která bude umístěna na pozemku p. č. 602/3 v k. ú. Chlupice.
Pro uskutečnění a umístění stavby se jako stavební pozemek vymezuje příslušná část pozemku p. č.
602/3 v k. ú. Chlupice.
Bude respektováno vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic,a.s. ze dne 30.5.2012 pod
č.j. 93910/12.
Nedojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK)
společnosti Telefónica.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami.
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo PVSEK A NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení
přístupu k SEK.
Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace.
Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení.
Platnost vyjádření končí dne 30.5.2014.
Bude respektováno vyjádření E. ON Česká republika, s.r.o. ze dne 16.8.2012 pod zn.M18531Z051226422.
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
-nadzemní vedení VN
Dle předložené dokumentace stavba nezasahuje do ochranného pásma (dále jen OP) výše uvedených
zařízení. Pokud stavba zasáhne do OP nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení,
elektrických stanic, nebo sdělovacího vedení, je investor povinen zajistit si písemný souhlas se
stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování
ECZR ve smyslu § 46 odst. 11 zákona čl. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní
správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění podmínek.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací
zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá
opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým
proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
-zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytující se v zájmovém území
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-respektování ochranného pásma ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a
postupováno dle ČSN 343108 při umísťování objektů
-neporušení stability podpěrných bodů u křížení nadzemního vedení a nenarušení podzemního
uzemňovacího vedení
-objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu
kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně
kopaných sond. Vytýčení kabelů zajistí p. Iran – tel. 238373.
V zájmovém území výše uvedené stavby se nenachází žádné zařízení v provozování E. ON Česká
republika, s.r.o.
Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 16. 8. 2013.
13. Bude respektováno vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s. ze dne 4.6.2012 pod zn. 5000639192.
V zájmovém území vlastní stavby RD se v současné době nenachází podzemní zařízení v naší
operativní správě a nemáme námitek k vydání územního rozhodnutí.
Toto stanovisko platí 12 měsíců ode dne jeho vydání.
14. Technické služby Hostěradice, p. o. vydaly dne 6. 6. 2012 vyjádření:
Technické služby Hostěradice nemají proti umístění provedení stavby na parcelách č. 602/3 a 602/4
žádné připomínky. Na těchto parcelách se nenachází žádné inženýrské sítě ve správě Technických
služeb.
15. Stavebník doložil k územnímu řízení posudek o stanovení radonového indexu pozemku, kde se
konstatuje, že na stavební ploše byl stanoven nízký radonový index pozemku a není nutné provést
protiradonová opatření (ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“).
16.

V požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu neleží požárně otevřené plochy okolních
objektů a v požárně nebezpečném prostoru sousedních objektů neleží požárně otevřené plochy
posuzovaného objektu. Posuzovaný objekt nezasahuje do požárně nebezpečného prostoru
sousedních objektů.

17.

Rodinný dům bude vybaven jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým typ PG 10 s hasící
schopností nejméně 34 A tj. 10 hasících jednotek.
Rodinný dům musí být vybaven 1 ks zařízením detekce a signalizace. Toto zařízení musí být
umístěno v části vedoucí k východu z bytu. Požadavek na přístupové komunikace široké nejméně
2500 mm a končící nejvýše 50 m od objektu je splněn.

18.

Dešťové vody ze střechy stavby a zpevněných ploch budou svedeny tak, aby nebyly ohroženy
podmáčením sousední pozemky a objekty.

19.

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude doplněna o stání na nádobu pro likvidaci
TKO.

20.

S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů.

21.

Vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na výše
uvedenou stavbu.

22.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Znojmo souhlasí s využitím stávajícího
sjezdu z pozemku p. č. 1333/1 v k. ú. Chlupice. Úprava povrchu sjezdu bude provedena
nepropustnou vrstvou (beton, asfalt, dlažba).
Stavebník dále k žádosti doložil smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy s manželi
Hortovými, Chlupice 297 – pozemek p. č. st. 64/2 v k. ú. Chlupice.

23.
24.

Stavba rodinného domu včetně parkovacího místa pro osobní automobil na pozemku p. č. 602/3
v k. ú. Chlupice bude povolena na základě žádosti stavebníka ohlášením stavby. Žádost o
ohlášení stavby podle § 3 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
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stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, bude obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 1
této vyhlášky a připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 1 této vyhlášky. Obsah a rozsah
projektové dokumentace k žádosti o ohlášení stavby je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky č.
499/20006 Sb., o dokumentaci staveb. Dokumentace musí být vypracována v souladu s vyhl. č.
148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, a dokumentace musí obsahovat průkaz energetické
náročnosti budovy.
Ostatní stavby umísťované v rámci souboru staveb, tzn. zpevněné plochy, oplocení, vodovodní
přípojka, přípojka splaškové kanalizace, přípojka NN na pozemku p. č. 602/3, 602/4, 6 st. 64/2,
63/2, 612/6 v k. ú. Chlupice, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Andrea Jelínková, nar. 27. 6. 1977, Chlupice 296, 671 71 Hostěradice

Odůvodnění:
Dne 10. 10. 2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „ novostavby
samostatně stojícího rodinného domu s 1 b.j. včetně napojení RD na dopravní a technickou infrastrukturu,
oplocení pozemku, sjezd na pozemek, nádrž na dešťovou vodu „ (dále jen "stavba") na pozemku p. č. st.
63/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 602/3 (zahrada), parc. č. 602/4 (zahrada), parc. č. 612/5
(zahrada), p. č. st. 64/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Chlupice.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 20. 11. 2012,
o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Současně vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistili na vhodném místě vyvěšení informace o
svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí. Informace o vyvěšení informace
byla zjištěna při místním šetření dne 20. 11. 2012.
Zároveň upozornil, že dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou předložit závazná
stanoviska a uplatnit své námitky a připomínky nejpozději u tohoto jednání, jinak k nim nebude
přihlédnuto.
Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Miroslav dne 15. 10. 2012 a zveřejněno rovněž
dálkovým přístupem dne 15. 10. 2012.
Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem obce Hostěradice. Záměr stavby je
umísťován na pozemku nacházející se dle platného územního plánu obce Hostěradice v zastavěném
území v ploše bydlení, určené především pro individuální bydlení v izolovaných rodinných domech. Jsou
zde přípustné obvyklé činnosti a děje a zařízení pro bydlení hromadné a individuální, garážování a
parkování osobních vozidel, veřejnou i soukromou zeleň, technické vybavení. Pozemky, na nichž je
navrhovaná stavba umístěna, jsou vedeny jako zahrada, zastavěná plocha.
Stavba nezasahuje do ochranných pásem lesních porostů, dané území neslouží k rekreačním účelům
a nevyskytují se v něm řádné architektonické a památkově chráněné objekty. V dané lokalitě není
evidován žádný dobývací prostor.
Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranici stavebního pozemku. Stavbou nebude nikdo
nadměrně obtěžován ani ohrožován, svým charakterem a budoucím provozem nebude mít negativní vliv
na životní prostředí.
Stavba, tak jak je navrhována je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Pozemek
dotčený stavbou je ve vlastnictví žadatele.
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.
V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní
stanoviska předložená k návrhu.
Stavební úřad v územním řízení posuzoval záměr žadatele v souladu s § 90 odst. a) až e)
stavebního zákona tj. s vydanou ÚPD, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území,
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s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, se stanovisky dotčených
orgánů, s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ust. § 90 stavebního zákona a shledal, že její
umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým
požadavkům na výstavbu stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území i předpisy, které stanoví
hygienické a protipožární podmínky. K záměru nebyly uplatněny žádné připomínky.
Stavební úřad prověřil výše uvedenou žádost a ostatní podklady v rámci územního řízení a
provedl volné hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů
všech účastníků řízení a uvedl rozhodnutí do souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy a
stanovil podmínky pro umístění stavby.
Okruh účastníků územního řízení o umístění stavby vymezuje § 85 stavebního zákona,
účastníkem územního řízení o umístění stavby je žadatel, obec, na jejímž území má být záměr
uskutečněn, dále vlastník pozemků nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má
jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám, pozemkům, stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
osoby o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis a společenství vlastníků bytových jednotek, podle
zvláštních právních předpisů.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že významnou povinností stavebního úřadu je v územním
řízení individualizovat okruh jeho účastníků. Jde tedy o subjektivní posouzení, které přísluší provést
stavebnímu úřadu podle okolností konkrétního případu.
Na podkladě uvedených skutečností stavební úřad individualizoval okruh účastníků v zahájeném
územním řízení v předmětné věci, jak je uvedeno v seznamu tohoto rozhodnutí.
Účastníky územního řízení podle stavebního zákona jsou:
1. podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
–žadatel – Andrea Jelínková, Chlupice 296, 671 71 Hostěradice
2. podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
- Obec Hostěradice, 671 71
3. podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
Účastníci veřejnou vyhláškou:
-Obec Hostěradice, 671 71
-Marcel Hort, Chlupice 297, 671 71 Hostěradice
-Jana Hortová, Chlupice 297, 671 71 Hostěradice
-Helena Jelínková, Chlupice 296, 671 71 Hostěradice
4. podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
- účastníci veřejnou vyhláškou:
-Obec Hostěradice, 671 71
-Marcel Hort, Chlupice 297, 671 71 Hostěradice
-Jana Hortová, Chlupice 297, 671 71 Hostěradice
-Helena Jelínková, Chlupice 296, 671 71 Hostěradice
-Jaroslav Kašpar, Chlupice 295, 671 71 Hostěradice
- Obec Hostěradice, 671 71
-E.ON Česká republika, s.r.o., detašované pracoviště Regionální správa sítě VN, NN Znojmo,
Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo
-Technické služby Hostěradice, p. o., 671 71
-Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
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-Telefónica Czech Republic, a.s., J. Babáka 11, 602 00 Brno

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Vyjádření účastníků řízení byla zakomponována do podmínek rozhodnutí.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního
orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně
obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem,
popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Miluše Olivová
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Miroslav

„otisk úředního razítka“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Miroslav a Obecního úřadu Hostěradice.
Poslední den lhůty je dnem doručení.
Toto rozhodnutí musí být dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím
dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu Miroslav, po dobu, jak je výše uvedeno.
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Zveřejněno dálkovým přístupem dne 20.11.2012.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovené podle pol. 18 písm. a) ve výši 1000,-Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen
dne 20. 11. 2012 pod č. dokladu 112773.

Obdrží:
účastníci řízení (dodejky) podle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona (jednotlivě):
1. Andrea Jelínková, Chlupice 296, 671 71 Hostěradice
2. Obec Hostěradice, 671 71 Hostěradice
3. Marcel Hort, Chlupice 297, 671 71 Hostěradice
4. Jana Hortová, Chlupice 297, 671 71 Hostěradice
5. Helena Jelínková, Chlupice 296, 671 71 Hostěradice
Veřejná vyhláška:
účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona:
4. E. ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
5. Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
6. Technické služby Hostěradice p. o., IDDS: sgzk9xr
7. Telefónica Czech Republic,a.s., IDDS: d79ch2h
8. Jaroslav Kašpar, Chlupice 295, 671 71 Hostěradice
dotčené orgány (jednotlivě):
9. Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, IDDS: sb4bcpy
10. Městský úřad Miroslav-Mgr. Ilona Krupicová, kancelář tajemníka, nám. Svobody č. p. 1/1, 671 72
Miroslav
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Dne 10. 10. 2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 20. 11. 2012, o jehož
výsledku byl sepsán protokol.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území.
Stanoviska sdělili:
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Marcel Hort, Jana Hortová, Jaroslav Kašpar, E. ON Česká republika, s. r. o., Jihomoravská
plynárenská, a.s., Obec Hostěradice, Technické služby Hostěradice, p. o., Telefónica Czech
Republic,a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
-
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního
orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Miluše Olivová
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Miroslav

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Helena Jelínková, Chlupice č. p. 296, 671 71 Hostěradice
2. Marcel Hort, Chlupice č. p. 297, 671 71 Hostěradice
3. Jana Hortová, Chlupice č. p. 297, 671 71 Hostěradice
4. Jaroslav Kašpar, Chlupice č. p. 295, 671 71 Hostěradice
5. E. ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
6. Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
7. Obec Hostěradice, IDDS: kp2a2dg
8. Technické služby Hostěradice, p. o., IDDS: sgzk9xr
9. Telefónica Czech Republic,a.s., IDDS: d79ch2h
dotčené orgány
10. Městský úřad Miroslav, kancelář tajemníka, nám. Svobody č. p. 1/1, 671 72 Miroslav
11. Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, IDDS: sb4bcpy

