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INFORMACE
O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Marie Dubovská, nar. 7.6.1926, Kravsko 36, 671 51 Kravsko,
František Dubovský, nar. 4.12.1921, Kravsko 36, 671 51 Kravsko,
které zastupuje Zdeněk Jedlička, nar. 23.11.1956, Kravsko 35, 671 51 Kravsko
(dále jen "žadatel") podal dne 30.10.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.
Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh výroku
územního rozhodnutí. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci
písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě
15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce.
K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily
podklady pro jejich souhlas. Dotčené orgány mohou nejpozději ve stejné lhůtě podat výhrady protinávrhu
výroku rozhodnutí, pokud v něm nejsou obsaženy podmínky uplatněné v jejich závazném stanovisku
nebo pokud je záměr navržen v rozporu s jejich rozhodnutím. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, úřední dny Po a St 7:30 - 17:00).
Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí,
včetně grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena po dobu 15 dnů
na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit,
po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.
Návrh výroku:
Stavební úřad v návrhu výroku:
I.

Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona
rozhodnutí o umístění stavby
nástavba rodinného domu
Kravsko č.p. 36

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. st. 4 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Kravsko.
Druh a účel umisťované stavby:
Nástavba rodinného domu Kravsko č. p. 36 za účelem rozšíření obytných prostor.
Umístění stavby na pozemku:
Nástavba bude umístěna nad části objektu rodinného domu na pozemku parc. č. st. 4 kat. úz. Kravsko
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v místě nad prostorem pro garážování.
Určení prostorového řešení stavby:
Nástavba bude provedena v jenom podlaží, nad části rodinného domu sloužící garážování, čemuž
odpovídá i půdor. nepravidelný tvar – půdor. rozměru 5,26 x cca 9,00 až 11,00m. Zastřešení sedlovou
střechou s mírným spádem kombinovanou s pultovou, úroveň hřebene +7,700, když +-0,00 = 324,300m
n.m. Vzniklé prostory budou využívány pro bydlení
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Stavba nebude mít vliv na území v takovém smyslu, který by bylo třeba vymezovat.
II. Stanovuje podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace, která obsahuje výkres
současného stavu území se zakreslením požadovaného umístění přístavby, s vyznačením
vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.

Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí byla bezodkladně vyvěšena na místě určeném
stavebním úřadem, jak je výše uvedeno. Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje
vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce, nebo rozhodne usnesením o provedení územního
řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního
řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

Marie Holíková
referent odboru výstavby

Toto oznámení informace návrhu výroku musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ
Znojmo v podobě fyzické i elektronické.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
František Dubovský, Kravsko č.p. 36, 671 51 Kravsko
Marie Dubovská, Kravsko č.p. 36, 671 51 Kravsko
zastupuje: Zdeněk Jedlička, Kravsko č.p. 35, 671 51 Kravsko
Obec Kravsko, IDDS: jwfbde6
účastníci (jimž se doručuje písemnost veřejnou vyhláškou)
vlastník pozemku parc. č. st.3, 609/4:
Zdeněk Jedlička, Kravsko č.p. 35, 671 51 Kravsko
vlastník pozemku parc. č. st.3, 6, st. 5/1 a 609/4:
Zdeňka Jedličková, Kravsko č.p. 35, 671 51 Kravsko
ostatní
Město Znojmo, odbor organizační, Obroková č.p. 1/12, Znojmo, 669 02 Znojmo 2
Obecní úřad Kravsko, Kravsko č.p. 23, 671 51 Kravsko
s žádostí o zveřejnění na úřední desku

