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Obroková 1112,P.O.BOX 3, Znojmo

SPIS. ZN.: SMUZN Yýst.I7243l2016-Li
Č.l.: MUZN 9395512016
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INFORMACE
o NÁvRHu vÝRoKu úznvrrvírro RozrroDNuTí

Ing. Daniela Švehlová, nar.31.3.,1983, Americká t32t23,351 01 Františkovy Lázné,
kterého zastupuje Ing. Ladislav Švach, nar. 22.12.1979, Smeta nova 2353123,, 669 02 Znojmo
(dále jen "žadatel") podal dne 10.10.2016 žádost o r,ydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
ÍuemnimŤizeni o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušenéúzemniŤizeni.

Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zťkona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve zněni pozdějších
předpisŮ (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona náwh výroku
územního rozhodnutí. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti náwhu podat účastníci
písemně námitky a dotěené orgány ýhrady ve lhůtě

15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce.

K námitkám účastníku, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily
podklady pro jejich souhlas. Dotčené orgány mohou nejpozději ve stejné lhůtě podat výhrady protinávrhu
,.Y.oku rozhodnutí, pokud vněm nejsou obsaženy podmín§ uplatněné vjejich závazném stanovisku
nebo pokud je záměr nawžen vrozporu sjejich rozhodnutím. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladŮ roáodnutí (stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, úřední dny Po a St 8:00 - 17:00).

Žadatelpodle § 95 odst.4 stavebníhozákonazajistío aby informace o návrhu qýroku rozhodnutí,
vČetně grafického vyjádření záméra,byla bezodkladně potéo cojej obdrží, vyvěšena po dobu 15 dnů
na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má zámér uskutečnit,
po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

Návrh qýroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

L Vydávápodle § 79a95 odst. 1aodst.3 stavebního zákonaa§ 9lyhláškyč,503/2006Sb.,o
podrobnější úpravě územniho roáodování, územního opaťení a stavebního řádu ve znění
pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby
novostavba objektu rodinného domu včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Kravsko

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. I78l45 (orná půda) v katastrálnimúzemi Kravsko.

Druh a účel umist'ované stavby:
- Umísťuje se novostavba samostatně stojícího nepodsklepeného rodinného domu, venkovní rozvody

inž. sítí - splaškové kanalizace, vody, elektrického vedení NN a dešťovékanalizace s retenční nádrži
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a vsakovací jímkou a oplocení pozemku. Bude se jednat o trvalou stavbu, určenou pro bydlení.

Umístění stavby na pozemku:

- Novostavba rodinného domu , oplocení i rozvody přípojek inženýrských sítí budou umístěny na
pozemku parc. Č. I78145 (druh pozemku orná půda) v k.ú. Kravsko . Rodinný, dům bude umístěn ve
vzdálenosti 2,50m od pozemku parc.č. 118144 v k.ú. Kravsko a na protilehlé straně činí odstup
5,04 m od hranice s pozemkem parc.č, l79ll v k.ú. Kravsko. Uliční čára vymezuje vzdálenost
jihozápadního průčelí objektu 6,00 m od hranice s pozemkem parc. č. I78l1 v k.ú. Kravsko, kde
probíhá přístr.rpová komunikace.

Určení prostorového řešení stavby:

- Rodinný dům bude zděný, nepodsklepený, jednopodlažní s částečným využitím podkroví.
PŮdorysný tvar objektu je pravidelný obdélník o rozměrech 15,]2 m x 13,22 m, Stavba bude
založena na základových betonových pasech. Svislá obvodová konstrukce bude řešena cihelným
zdivem z tvámic doplněných z vnější strany kontaktním zateplovacím systémem. Zastřešení objektu
bude valbovou střechou o sklonu střešních rovin 30o se skládanou taškovou krytinou na dřevěném
lat'ování. Výška stavby čini +'1,122 m ( úroveň hřebene), vztažená k úrovni podlahy Lnadz, podlaží
+0,000 :316,250 m n.m. Na jihozápadním okraji pozemku parc.č. l18l45 v k.ú.Kravsko bude
umístěn vjezd s přístupem k rodinnému domu a parkovací stání pro 2 osobní vozldla z betonové
zámkové dlažby. Pro účely výstavby rodinného domu se zpevněnýmiplochami se vymezuje 2]5 m:
z pozemku parc.č. I'78145 v k.ú. Kravsko,

- Oplocení pozemku určeného pro výstavbu parc.č. I18l45 v k.ú. Kravsko bude řešeno ve dvou
provedeních. První typ bude proveden na jihozápadní hranici pozemku parc.č. l]Bl45 v k.ú. Kravsko
a části jihovýchodní hranice pozemku v celkové délce 32,60m (včetně vstupní brank_v a posuvné
vjezdor'é brán1') o v!,šce 1.60 m. Materiálor,é provedení bude z betonovÝch štípaných tl.ámic se
sloupk1 a rlplňorrni dilci. Druh_rnl I}pein oplocení. ktere bude prorecleno na se\ero."íehodní,
ser-erní a severozápadní hranici pozemku parc.č. 118145 v k.ú. Kravsko , bude oplocení
z pozinkovaného pletiva s povrchovou ťtpravou PVC na betonové podezdívce o výšce max. 2,00 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- Stavba nebude mít vliv na území v takovém smyslu, kte{ý by bylo třeba dále vymezovat.

il.
1.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace zpíacované oprávněnou osobou
Ing. R. Kastnerem v květnu 2016, která obsahuje r,"ýkres současného stavu území se zakreslením
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyzrračením vazeb a vlivů na okolí,
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Stavba mŮže být započata ažpo realizaci plánované přeložky nadzemního vedení VN .

VýŠka stavby čini +7,I22 m ( úroveň hŤebene), vňažená k úrovni podlahy l.nadz, podlaži *0,000
:376,250 m n.m.

Napojení stavby na technickou a doprarmí infrastrukturu:

komunikační napojení: Na jihozápadním okraji pozemku parc.č. 178145 v k.ú. Kravsko bude umístěn
vjezd s přístupem k rodinnému domu a parkovací stání pro 2 osobní vozid7a z betonové záttlkové
dlažby na pozemku parc.č. l78l45 v k.ú. Kravsko
napoiení na el, energii: elektrická přípojka je zakončena přípojkovou skříní na pozemku parc.č.
I78l45 v k.ú. Kravsko u hranice s parc.č. 1'78144 v k.ú. Kravsko, Přípojková skříň bude propojena
s elektroměrol"_im rozvaděčem umístěným v nově budovaném oplocení. Přívod do rodinného
domu bude proveden zemnimkabelem C\aKY 4x16 a jističem 3x25A.
napoiení na vodu: objekt rodinného domu bude napojen na stávajíci přípojku pitné vody PE l" ( DN
25) ,vnitřni část nové přípojky bude v délce 6,0 m ukončena v typové plastové vodoměrné šachtě

jené vodoměrnou sestavou na .ě. I78l45 v k.ú. Kravsko.

2.

J.

4.
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5.

napojení na splaškovou kanalizaci: bude napojena na stávající přípojku zPYC DN 150 na vlastním
pozemku stavby parc.č. 178145 v k.ú. Kravsko. Vnitřní část přípojky splaškové kanalizace bude
o celkové délce 5,50 m a zakončenav revizni šachtě kana|izace.
napojení na dešťovou kanalizaci: dešťové odpadní vody budou svedeny do typové plastové retenční
nádržeorozměrech1,5mx3,0mx1,5msretenčnímobjemem6,75m3sbezpečnostnímpřepadem
svedeným do vsakovací jímky. Bude umístěno na pozemku parc.č. 178145 v k.ú. Kravsko.
napo_iení na pl}rn: přípojka plynu je ukončena ve skříni Hup na hranici stavebního pozemku. stavba
nebude na tuto přípojku napojena, neboť stavebník nepředpokládá uživáni žádných plynoých
spotřebičů.

Podmínky vypl}vající ze stanovisek dotčených orgánů

Městsk_Ý úřad Znoimo - odbor životního prostředí č.i. MUZN 5494312016 ze dne 21.7.2016 :

S odpady, které budou pŤi realizaci stavby musí b;ft nakládáno v souladu se zák.č.l85/2001 Sb.,
o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena pruběžná evidence všech vzniklých odpadů
v rozsahu §21, lyhl.č.3831200I Sb., o podrobnostech nakládání sodpady, ve zněni pozdějších
právních předpisů. Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude
předložena pŤi záv&ečné kontrolní prohlídce.

Pruběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpldu budou předloženy do l0 dnů od
ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP,nám. Armády 8,Znojmo.

Městský úřad Znojmo - odbor životního prostředí . ochrana zemědělského půdního fondu čj.
MUZN 59438/2016 ze dne 03.08.2016 :

bude provedena skývka ornice o mocnosti min. 30cm z celé odnímané plochy záboru a tato
rozprostřena nanezastavěnou část pozemku parc.č. l78l45 v k.ú. Kravsko
budou učiněna opatření k zabráněni úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících l v l
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt
za odnéti ze ZPF je na záklaďě § 11 písmene. a) zák. ě. 3341.92Sb. předepsán finanční odvod částky
cca 9.361,- Kč. O výši a splatnosti odvodu rozhodne MěÚ Znojmo OŽP jako obecní uřad obce
s rozšířenou působností podle § 15 zákona a ZPF po zahďlenirealizace záměru
povinný kplatbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému krozhodnutí o odvodech
a orgánu ochrany ZPF, kteý vydal souhlas s odnětím a) doručit kopii pravomocného rozhodnuti
o povolení stavby, pro které je souhlas s odnětím podkladem, do 30 dnů od nabytí právní moci,
b)písemně oznámit zahájenircalizace zétméru, a to nejpozději do 15 dnů před jej im zahájenim
Podmínky hygienické, požárni ochrany, CO apod. jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.
Projektová dokumentace stavby bude r,ypracována oprávněnou osobou

Budou provedena přiměřená protiradonová opatření v souladu se zák. č. 32012002 Sb. Projekt,
dimenzování arealizaci protiradonoqých opatření provede oprávněná osoba, a to v souladu s ČSN Z3
0601 - Ochrana staveb proti radonu z

6.

1.

8.

Poučení:

Žadatel zajisti, aby informace o návrhu vYroku rozhodnutí byla bezodkladně vyvěšena na pozemku parc.
ě, I78l45 v k,ú. Kravsko u hranice s veřejně přístupnou komunikací parc. č. 778lI v k.ú. Kravsko. Pokud
žadatel informaci nevyvěsí, stavební uřad opakuje r,yvěšení návrhu ýroku rozhodnutí na úřední desce,
nebo rozhodne usnesením o provedení územního řizeni, pokud mělo porušení této povinnosti žaďatele za
následek zkráceni práv účastníku územního íizeni. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že
žadatel povinnost ryvěšení informace splnil.

Ing. Oto Liebiger v.r.
referent odboru ýstavby

,, otisk úředního r azitka"
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Znojmo a OÚ Kravsko
a elektronické úřední desce.

vyvěšeno ane:,,/4.:. ř,. .ťe( á. Sejmuto dne:...

Razítko a podpis orgánu, kteý potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ing. Ladislav Švach,IDDS: Ďv7dmx

dotčené správní úřady
Obecní úřad Kravsko silniční správní úřad, IDDS:jwtbde6
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Bnrě, IDDS: iaaai36
Městský Úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p. 121318,669 02 Znojmo 2
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo,IDDS: ybiaiuv

ostatní
Obecní úřaci Klar sko. Kravsko t2. 67 i 5 1 Krar sko


