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Výroková cást:
Stavební úrad Magistrátu mesta Prostejova, jako stavební úrad príslušný podle § 13 zákona C. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve spojeném
územním a stavebním rízením prezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby a žádost o stavební povolení, kterou dne 23.5.2012
podal
Josef Janošík, Strední Novosadská

21/46, 779 00 Olomouc, narozen 13.3.1985

(dále jen "stavebník"), a na základe tohoto prezkoumání:

I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky
územního rízení, verejnoprávní smlouvy a územního opatrení
rozhodnutí

o umístení

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky
ustanovení stavebního zákona ve vecech stavebního rádu
stavební

C.

C.

503/2006 Sb., o podrobnejší úprave

stavby
526/2006 Sb., kterou se provádejí nekterá

povolení

na stavbu:
"Novostavba

radového rodinného domu - vznik 1 bytové jednotky, vcetne vodovodní a kanalizacní
prípojky a preložky prípojky NN"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. C. 1511-zahrada, 15/2-zahrada, 180-ost. pl., 264-zast. pl. v
katastrálním území Hablov. Vodovodní prípojka a preložka prípojky NN na pozemku parc. c. 155-ost. pl.
v katastrálním území Hablov.
Stavba obsahuje:

novostavbu volne stojícího rodinného domu s vestavenou garáží - vznik 1 bytové
jednotky 6 + 1, vcetne vodovodní a kanalizacní prípojky a preložky prípojky NN

n.

Stanoví podmínky

1.

Architektonické podmínky:
• zpusob zastavení: novostavba volne stojícího prízemního rodinného domu s vestavenou garáží a
obytným podkrovím - vznik 1 bytové jednotky, vcetne vodovodní a
kanalizacní prípojky a preložky prípojky NN,
• zpusob zastrešení: sedlovou strechou,
• výška stavby: 7,52 m nad podlahou v prízemí,
• použitý materiál: tradicní zdená konstrukce.

2.

Odstupy od hranic pozemku:

pro umístení stavby:

O

m od pozemku are.

C.

14,259,26711;

5,00 od pozemku parc.

C.

155.

Co

I

3.

Odstupy od sousedních staveb:

4.

Napojení stavby na inženýrské síte: vždy po dohode se správci inženýrských sítí, jejichž podmínky
je nutné respektovat.
•
•
•
•
•
•

O

od staveb na pozemcích parc. c. 259, 267/1.

komunikacní napojení - novým sjezdem ze silnice III/5707,
získání vody - novou prípojkou z hlavního radu,
svedení srážkových vod - novou prípojkou do obecní kanalizace,
svedení fekálních a odpadních vod - novou prípojkou do obecní kanalizace,
napojení stavby na el. energii - preloženou prípojkou NN z místní síte,
napojení na plyn - stávající prípojkou z hlavního radu.

ID. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Jan Spurný, CKAIT
1201922; prípadné zmeny nesmí být provedeny bez predchozího povolení stavebního úradu.

2.

Stavebník oznámí stavebnímu úradu termín zahájení stavby.

3.

Stavebník oznámí stavebnímu úradu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
•

4.

5.

dokoncení celé stavby pred záverecnou kontrolní prohlídkou.

Musí být splneny podmínky dotcených orgánu státní správy:
Magistrát mesta Prostejova - odbor životního prostredí
Závazné stanovisko zn.: OŽP/928/2012
ze dne 5.4.2012
a) Stavební a dopravní mechanizmy budou udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby
nedocházelo k úkapum a únikum ropných látek a tím k možné kontaminaci podzemních a
povrchových vod.
b) Jakékoliv dotcení stávajících IS (preložky, napojení prípojek, ... ) je treba projednat se správci
jednotlivých zarízení.
c) Prebytecná zemina bude ukládána tak, aby nedocházelo kjejímu erozivnímu smyvu.
d) Stavební odpad bude likvidován v souladu s platnou legislativou.
Magistrát mesta Prostejova - odbor dopravy
Rozhodnutí SpZn.: OD 102/2012

ze dne 29.5.2012

Musí být splneny podmínky správcu inženýrských sítí:
Spolecnosti E. ON Ceská republika, s. r. o.
Vyjádrení zn.: R11679-Z051208129
Stanovisko

ze dne 20.3.2012
ze dne 10.4.2012

Spolecnosti RWE Distribucní služby, s. r. o.
Vyjádrení zn.: 5000599719

ze dne 14.3.2012

Spolecnosti INSTA CZ s. r. o.
Vyjádrení

ze dne 25.1.2012

Správa silnic Olomouckého kraje, stredisko údržby Jih
Vyjádrení zn.: SSOK-JH 7386/2012

ze dne 17.5.2012

Obec Olšany u Prostejova
Vyjádrení zn.: 111/12-Vš

ze dne 23.5.2012

6.

Stavba bude dokoncena do 31.12.2014.

7.

Stavba bude provádena stavebním podnikatelem: Dodavatel stavby bude urcen ve výberovém rízení.
Pred zahájením prací na stavbe bude stavebnímu úradu Magistrátu mesta Prostejova písemne sdelen
název a adresa dodavatele vcetne doložení oprávnení k provádení dodavatelské cinnosti.

Úcastníci rízení na než se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Josef Janošík, Strední Novosadská 21/46, 779 00 Olomouc.

str. 3

Oduvodnení:
Dne 23.5.2012 podal stavebník žádost o územní rozhodnutí o umístení stavby a žádost o stavební
povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební rízení, které stavební úrad spojil podle § 78
odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního rádu usnesením podle § 140 odst. 4
správního rádu.
Stavební úrad oznámil verejnou vyhláškou dne 29.5.2012 zahájení spojeného predmetného rízení
úcastníkum rízení, dotceným orgánum a verejnosti. K projednání žádosti soucasne narídil ústní jednání na
10.7.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úrad v provedeném spojeném územním a stavebním rízení prezkoumal predloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s úcastníky rízení a s dotcenými
orgány a zjistil, že jejím uskutecnením nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chránené stavebním
zákonem, predpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními predpisy.
Stavební úrad se zabýval otázkou, zda umístení stavby je v souladu s územne plánovací dokumentací.
Stavba rodinného domu je dle územního plánu obce Hablov navržena na plochách s urcující funkcí pro
individuální bydlení v rodinných domech. Navrhovaná stavba se nachází v zastaveném území obce.
Umístení stavby vyhovuje obecným požadavkum na využívání území. Na základe uvedených skutecností
došel stavební úrad k záveru, že výše uvedenou stavbu na techto pozemcích lze povolit.
Stavební úrad zajistil vzájemný soulad predložených závazných
vyžadovaných zvláštními predpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

stanovisek

dotcených

orgánu

Stavební úrad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních predpisu ve
výroku uvedených.
Úcastníci rízení byli urceni dle ustanovení § § 85 a 109 stavebního zákona. Stavební úrad dospel k záveru,
že úcastníky spolecného územního a stavebního rízení jsou
Josef Janošík, Správa silnic Olomouckého kraje, príspevková organizace, stredisko údržby Jih,
RWE Distribucní služby, s. r. o., E.ON Ceská republika, s. r. o., Regionální engineering Prostejov,
INSTA CZ s. r. o., Miloslav Zatloukal, Anna Zatloukalová, Hana Boková, Milada Boková, Milada
Omastová, Alena Pastrnáková, Obec Olšany u Prostejova.
Nejsou jimi vlastníci dalších okolních pozemku a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv zamýšlená a
tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.
Vyporádání s návrhy a námitkami úcastníku:
Úcastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení pripomínek verejnosti:
Bez pripomínek.
Vyporádání s vyjádreními úcastníku k podkladum rozhodnutí:
Úcastníci se k podkladum rozhodnutí nevyjádrili.
Poucení úcastníku:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznámení k odboru strategického rozvoje
kraje Krajského úradu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc podáním u zdejšího správního
orgánu.
Odvolání se podává s potrebným poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal správnímu orgánu a
aby každý úcastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii úcastník potrebný pocet stejnopisu, vyhotoví je
správní orgán na náklady úcastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou cást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti oduvodnení rozhodnutí je neprípustné.
Stavební úrad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
overené projektové dokumentace. Další vyhotovení overené projektové dokumentace zašle vlastníkovi
stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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Ing. Jan oštál
vedoucí stavebního úradu
Magistrátu mesta Prostejova

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona C. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písmo f) ve
výši 300 Kc, položky 17 odst. 1 písmo g) ve výši 300 Kc, položky 17 odst. 1 písmo a) ve výši 300 Kc,
celkem 900 Kc byl zaplacen dne 23.5.2012 pod císlem 179/0818945.
ObdržÍ:
Josef Janošík, Strední Novosadská 21/46, 779 00 Olomouc
kterého zastupuje
Ing. Jan Spurný, Olšany u Prostejova c.p. 344, 798 14 Olšany u Prostejova
Správa silnic Olomouckého kraje, príspevková organizace, stredisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
RWE Distribucní služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
E.ON Ceská republika, S.r.O.,Regionální engineering Prostejov, IDDS: 3534cwz
INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i
Miloslav Zatloukal, Hablov c.p. 30, 798 14 Olšany u Prostejova
Anna Zatlouka10vá, Cs. armády c.p. 1222/28, 792 01 Bruntál1
Hana Boková, Nová c.p. 1828, Hranice I-Mesto, 75301 Hranice 1
Milada Boková, Hablov c.p. 34, 798 14 Olšany u Prostejova
Milada Omastová, Šárka c.p. 3327/32, 796 01 Prostejov 1
Alena Pastrnáková, Werichova c.p. 649/7, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
Obec Olšany u Prostejova, IDDS: kipbve6 + výveska
Magistrát mesta Prostejova - odbor životního prostredí
Magistrát mesta Prostejova - odbor dopravy
Magistrát mesta Prostejova - výveska
R/SÚ

NA
Pro Obec Olšany u Prostejova a Magistrát mesta Prostejova:
Toto rozhodnutí musí být vyvešeno po dobu 15 dnu na úredních deskách. Po sejmutí z úrední desky
zašlete 1 vyhotovení tohoto rozhodnutí zpet na stavební úrad.
Vyvešeno dne:

j~.:.'.t..rlr!l~

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvešení a sejmutí rozhodnutí.
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