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INFORMACE
o NÁvR§u vÝRoKu úzpnnNírro nozHoDNuTí

Aleš Skřivan, nar. 5.8.1976, Gagarinova 276Qí34,669 02 Znojmo,
Kateřina §křivanová, nar. 75.17.t975, Gagarinova 276aB4,669 02 Znojmo

(dále jen "žadatel") podal dne 4.4,2016 žádost o i.ydání irzemního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním řízení a umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zabájeno zjednodušené územní Ťizen|

Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. i písm. c)
zákona č. 18312006 Sb., o územnim plánování a stavebním řádu (stavebni zákan), ve znéni pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst.3 stavebního zákona návrh výroku
ůzemního rozhodnuti. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci
písemně námitky a dotčené orgáay výhrady ve lhůtě

15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce.

K nárnitkám účastniků, kteří soulrlasili s navrhovanÝtrr záměrem" se nepřihlíží. pokud se nezměnily
podklady projejich souhlas. Dotčené orgány mohou nejpozději ve stejné lhůtě podat výhrady přotinávrhu
výroku rozhodnutí, pokud v něm nejsou obsaženy podmínky upiatněné vjejich závazném stanovisku
nebo pokr.id je zámét navržen vrozpoíu sjejich rozhodnutím. Učastníci íizení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, úřední dny Po a St 8:00 - 17:00).

Žadatel podte § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí,
včetně grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrži, vyvěšena po dotru 15 dnů
na yhodxém veřejně přístupném místě na pozemku, na němž se má zámér uskutečnit, po celou
dobu zveřejnění návrhu výroku.

Nár,rh vÝrokrr;

Stavební úřad v návrlru výroku:

I. Vydávápodle§79odst. 1a95odst. l aodst.3stavebníhozákonaa§9vyhtáškyč.5a3l2a06Sb.,o
podrobnější úpravě územniho rozhodování, územniho opatření a stavebniho řádu ve zněni
pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavtry
rodinný dům a oplocení

(dále jen "stavba") na pozemku parc, č. 178142 (omá půda) v katastrálním území Kravsko.

Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o novostavbu samostatnč stojícího rodinného domu (dále jen ,,RD") a oplocení pozemku' s timto RD.
Umístěni stavb}u na pozemku:

- RD bude umístěn na pozemku parc. č. l78l42 (orná půda) v katastráinim územi Kravsko v nol,é
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lokalitě nazv ané RYBNIK.
určení prostorového řešení stavby:

- RD bude jednopodlažni, nepodsklepený bez využiti podkroví, střecha sedlová, půdorysný tvar dva
obdélníky - obytná část + gaúžová část RD, půdor. rozměr (největších mírách) 17,56 x 9,30m,
výška - úroveň v hřebeni +6,800, když +-0,00 : úroveň podlahy v přízemí : 316,43mn, m.

- Oploceni bude v čelní části se vsfupem a vjezdem ze štip. Tvámic tl. 200mm - výška 1,60m,
v ostatním ohraničení pozemku parc. č. 178142 bude oplocení z poplastovaného pletiva - výška 2,00.

Vymezení územi dotčeného vlivy stavby,
- Stavba nebude mít vliv naúzemi v takovém smyslu, ktery by bylo třeba dále lrymezovat.

II. Stanovuje podmínky pro umístění stavby, další projektovou přípravu a řízení:
l. Stavba bude umístěna v souladu s graťtckou pŤílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakresiením stavebního pozemku, požadovaným
umistěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

2, Pro uskutečnění umisťované starůy se jako stavební pozemek lymezuje: 200m2 z celkové ťměry
654m2 pozemkové parcely č. 1"7Bl42 k. Kravsko, zbylajicí část bude využivánaiako zal.trada.

3. Stavební čára: líe RD bude vzdálen 4,60m od parcely č. I78l1(komunikace)
4. Odstupy stavby od hranic sousednich pozemků: RD bude od parc, č. 178í43 vzdálen l3,950m, od

parcely č. 178ll v severní straně bud evzdálenl,4Z až6,Iam,
5, Architektonické a urbanistické podmínk1,,:

RD bude dřevostavba s oboustranným opláštěním ,.sendr,ičoyou" konstrukcí, bude jednopodlažní,
nepodsklepený bez rlužiti podkror,i. střecha lalbor.á o sklonu sřešních rovin 35oskrytinou
zpáiený-ch tašek TONDACH Stodol2, pudorysný tvar dla spojené obdélníky. Hřeben střechy bude
rovnoběžně s uliční čárou.

6. Výška stavby: úroveň v hřebeni +6,800, když +-0,00 : úroveň podlahy v pŤízemi: 31tj,43m n. m,
7. Napojení star.by na technickou a dopravní infrastrukturu:

r komunikační napojeni: na stáva_jícím sjezdern na přilehlou místní komunikaci parc. č. i 78/i
. napojení na el. energii, l'odu a sptraškovou kanalizaci na stávající zdroje přivedené na pozemek parc.

č.178148

. dešťové vody budou svedenv do retenční náďrže o objenru 6,75rn3 s bezpečnostnim přepadem do
t saku na vlastním pozemku,

B. Budou splněny podmínky rypllvající ze stanovisek dotčených orgánů:

8,1. MěÚ Znojmo aŽP oryánochrany ZPF:
- bude provedena skqivka ornice o mocnosti min. 20cm z celé odnímané plochy záboru a tato

rozprostřena na nezastavěnou část výše uvedené parcely
, budou učiněna opatření k zabránéni úniku pevných, kapatrných a plynných iátek poškozujícich

zemčděiský půdní fond a jeho vegetační kr54
, za odnětí ze ZPF je na základě § i 1 pismene a) zákona č, 334i92sb. předepsán finanční odvod

část§ cca 6808,-Kč. O \ryši a splatnosti odvodu bude rozhodnuto zdejším odborem v návaznosti
na pravomocné rozhodnutí o povolení stavby, které stavebník doručí orgánu ochrany ZPF, po
zahájeni r ealizace zámérn

- povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech a
orgánu ochrany ZPF, ktery vydal souhlas s odnětím

a) doruČit kopii pravomocného rozhodnutí o povolení stavlry, pro které je souhlas
s odnětím podkladerno do 30-ti dnů ode nabytí právní moci

b) písemně oznámit zabájení realizace záméruo a to nejpozději do 15-ti dnů před jejím
zahájenínr.

- souhlas s odnětím ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 1et ode dne jeho oznámení žadateli,
nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů
katastrální úřad vyřadí dotčenou plochu zemědělské na základě vomocného rozhodnutí o
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pol,olení stavby v souladu s ustanovením §10 odst. 4 zákana a ZPF
8.2. MěÚ Ztojma aŽP oryánodpadového hospodářství:

S odpacili, které budou l,znikat pi,i realizaci stavb_v, rnusí být nakládáno v souladu se zák. č.
158i2001 Sb,. o oclpaclech a př-edprsl,soi"tvisejícírni, tsude vedena průběžná evjdence \.,šeclr
vzrrikajícícli odpadťi l rozsahu § 2i r,yhi. č, 3E312001 Sb., o podrobnosiech nakládání oclpad3,
-r'e zněni pczdějšich prár'níctl předpisů. .ieji kopie. r,četně dokladů o přerlár-ii ocipadú aprávrrčnýrrr
osobám, bude prředložena při závěrečrré kontrolní prohlídce .

FrŮběŽná evidence odpadů a doklady o způsolru rrdstranění odpadu budou předložen3,do
10 dnŮ orl ukončení prací orgánu odpadového hrrspodářství NIěÚ Znojmo oŽp, tvám.
Armády 8, Znojmo.

8.3. Správců/vlastniků sítí technické infrastruktury:

- uložené v stanovisku VAS, a. s. č. j.: 338115116 ze dne 18.2.}arc
- uloŽené ve vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. zn.: M40715 - 1610092'7 ze dne 12.2.2016
- uloŽené v souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu E.ON ČR, s.r,o, zn.: J38543-

161a2%1 ze dne 1 5.2.2al 6

- uložené ve lyjádření RV/E DS, s,r.o. zn.:50al24&614 ze dne 19.2.2aI6
9. Budou provedena přiměřená protiradonová opatření v souladu se zák. č.32aDa02 Sb. projekt,

dimenzovániarealizaciprotiradonových opatření provede oprávněná osoba, a to v souladu s ČSX 73
0Ó0l - Ochrana staveb proti radonu z podloží, Tzn., že stavba musí být píeventivně chráněna proti
Pronikáni radonu z geologického podloži, a tzn., že všechny konstrukce v přímém kontaktu se
zeminou je nutné proyést s protiradonovou izolraci (současně plní i funkci hydroizolace).

l0. Stavba RD vyžaduje stavební povoleni dle § 109 a násl. stavebního zákana. Náležitosti žádosti o
stavební povolení stanovuje § 110 stavebního zákona a § l8b vyhlášky č.503/2006 Sb., o
Podrobnější Úprar,ě územního rozhodování, úzernního opatřeni a stavebního řádu, ve znění vyhlášky
č. 63i2oi3 Sb.

Projekt. dokumentace k stavebnímuiízení bude vlpracována oprávněnou osobou v souladu s § 159
odst. 2 stavebního zákana. Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven dle ustan. § 2
vyhlášky č.499Da06 Sb., o dokumentaci staveb, veznéni vyhláš§ č.62l2a3 Sb. -vpříloze č,5
k této whlášce.

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí byla bezodkladně vyvěšena na mistě určeném
stavebnim úřadem, jak je výše uvedeno. Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje
ryvěšení návrhu výroku rozhodnuti na úřední desce, nebo rozhodne usnesením o provedení územního
Ťizeni, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zktácení práv účastníků územního
řizeni. V případě, že se neprok áže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyr,ěšeni inform/te splnil_ ,

/ ,/.
l! */

Marie Holíková
referent odboru qiistavby

Toto oznárnení infornrace nár,,rhu vÝroku územního rozhodnutí musí b_vt vyyěšeno po dobu 15 dnů
na *řední desce }Iěstskéfio úřxdrr Znojnro v podobě f_vzické i eiektronické.

Vyvěšeno an",,//.:. !.?. !: /a6 Sejmuto dne:

{7

Razítko, podpis orgánu, ktery potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.
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Obdrží:
ťrčastnici (dodejk_v)

Aleš Ski,ir,an, Gagarinova č.p. 2'760134,669 02 Znojmo 2

Kateřina Skřivanová. Gagarinova č.p.2160lj4,669 02 Zrrojrno 2

Obec Kravsko. IDDS : jlvíbdeó

ťrčastrrí,ci (veřej ná r,ylrláška)
E.ON Ceská republika. s. r. o., Regionální engineering Znoimo, IDDS: 3534c,.vz
VODARENSKA AKCIOVA SPOLEC]\]OST, a.s., divize Zrrojno. IDDS: sil,gxrm
R\\/E Distribrrční služb1,. s.r.o.. IDDS: jnn1.|s6
Česká telekornunikačrrí iníiastrriktrrra a.s., IDDS: qa7 425t
Lenka Puklol.á, Pražská č.p. 3451/98 , 669 02 Znojno 2
Jan Puk1, Mramotice č.p. 100. Zrrojnlo. 671 51 Kravsko

dotčerié správní ílřad,v (dorleik_l, )

Městský ťrřad Zno_inro, odbor životnilro prostředí. nárn. Armád1, č.p. 1? 1318.669 02 Znojrno 2
Krajská trl,gienická stanice Jilromoravskélro kraje se sídlet-n r. Brně. Úe Znojmo, IDDS: jaaai36

ostatní
Městský ťri,ad Znojrlo. oclbor crganizačni. Obrc;kol,á č.p, 1i 12. Znojnro, 669 02 Zrro.jrrro 2
Obecrrí ťri,ad Krar sko. iDDS:jlr ibcle6

s žáciosti o zr ei,e.jt-tční na úi,ecjní eiesku


