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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková cást:
Stavební úrad Magistrátu mesta Prostejova, jako stavební úrad príslušný podle § 13 zákona C. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve znení pozdejších predpisu (stavební zákon) (dále jen
"stavební zákon"), ve spojeném rízení o povolení výjimky s územním a stavebním rízením prezkoumal
podle § 169 odst. 2 a 5, § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o povolení výjimky, žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístení stavby a žádost o vydání stavebního povolení, které dne
29.6.2012 podal
Václav Beleja, Sídlište Sport 773, 798 41 Kostelec na Hané, narozen 19.6.1969
(dále jen "stavebník"), a na základe tohoto prezkoumání:
I.

Povoluje výjimku podle § 169 odst. 2, 5 a 6 stavebního zákona:
z ust. § 25 odst. 2 vyhlášky C. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání
území, spocívající ve zkrácení vzdálenosti novostavby volne stojícího rodinného domu s vestavenou
garáží na pozemku parc. C. 528/22-omá puda v katastrálním území Olšany u Prostejova, která má
v protilehlé stene okno z obytné místnosti, od sousedního rodinného domu na pozemku parc. C.
717-zast. pl. v katastrálním území Olšany u Prostejova, a to z požadovaných 7,00 m na 5,00 m.

II.

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

volne stojícího rodinného domu s vestavenou garáží - vznik 1 bytové jednotky,
prípojek na inženýrské síte"

vcetne

(dále jen "stavba") na pozemku parc. c. 528/22-omá puda v katastrálním území Olšany u Prostejova.
Prípojky na inženýrské síte na pozemku parc. C. 528/12-omá puda v katastrálním území Olšany u
Prostejova.
Stavba obsahuje:

novostavbu volne stojícího rodinného domu s vestavenou garáží - vznik 1 bytové
jednotky 4 + 1, vcetne prípojek na inženýrské síte.

I.

Stanoví podmínky pro umístení stavby:

1.

Architektonické podmínky:

•

zpusob zastavení: novostavba volne stojícího prízemního rodinného domu s vestavenou garáží vznik 1 bytové jednotky, vcetne prípojek na inženýrské síte,
• zpusob zastrešení: valbovou strechou,
• výška stavby: 6,35 m nad terénem,
• použitý materiál: tradicní zdená konstrukce.
528/12.

2.

Stavební cára: 4,50 m od pozemku parc.

3.

Odstupy od hranic pozemku: 3,00 m od pozemku parc.

4.

Odstupy od sousedních staveb: 5,00 od stavby na pozemku parc.

5.

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

C.

C.

528/23; 3,50 od pozemku parc.
C.

C.

528/21.

717.

komunikacní napojení - z místní komunikace,
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 - stávající prípojkou NN z místní síte,
napojení na plyn - novou prípojkou z hlavního radu.

II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Josef Krupka,
CKAIT 1200155; 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.

dokoncení celé stavby pred záverecnou kontrolní prohlídkou.

Musí být splneny podmínky dotceného orgánu státní správy:
Magistrát mesta Prostejova - odbor životního prostredí
Souhlas s vynetím ze ZPF SpZn.: OŽP 2744/2011
ze dne 30.11.2011
a) Odnímá se trvale zemedelská puda v katastrálním území Olšany u Prostejova o celkové výmere
420 m2 parcelní císlo pozemku 528/22, kultura orná puda.
b) Žadatel zajistí na vlastní náklad a pred zahájením stavební akce provedení skrývky zeminy ze
zastavené plochy odnímané ze zemedelského pudního fondu. Skrývka zeminy bude provedena
do hloubky 40 cm v celkovém množství 168 m3•
c) Odvoz zeminy a její rozprostrení bude provedeno na vlastní náklad žadatele za úcelem
zemedelského využití pozemku p. C. 528/22 v katastrálním území 01šany u Prostejova.
d) Další opatrení a povinnosti:
• veškerá manipulace se zeminou bude zaznamenána v pracovním deníku v souladu s § 10
odst. 2 vyhlášky, který bude predložen nejpozdeji pri záverecné kontrolní prohlídce
• rozprostrení zeminy bude provedeno nejpozdeji k záverecné kontrolní prohlídce, po dobu
uložení zeminy na deponii je investor povinen zajistit rádné ošetrování dle § 10 vyhlášky
• orgánu ochrany ZPF bude písemne oznámeno zahájení skrývky zeminy
• stavba muže být provedena pouze ve vymezeném rozsahu stanoveném tímto souhlasem
e) za trvale odnímanou zemedelskou pudu nebude predepsán orgánem ochrany ZPF odvod penežní cástky
v souladu s § 11 odst. 6 zákona.
f)
Tento souhlas je v souladu s ustanovení § 10 zákona závaznou soucástí rozhodnutí, která budou ve
veci vydána podle zvláštních predpisu. Investor je povinen plnit podmínky v souhlase stanovené
ode dne, kdy tato rozhodnutí nabudou právní moci popr. ve lhutách v nich urcených.
g) Orgán ochrany ZPF bude prizván k záverecné kontrolní prohlídce.
Rozhodnutí zn.: OŽP12745/2011

5.

Musí být splneny podmínky správcu inženýrských sítí:
Spolecnosti E. ON Ceská republika, s. r. o.
Vyjádrení zn.: Rl1679-Z051224429
Stanovisko 13515/12017937/3610030291

ze dne 29.12.2011

ze dne 1.8.2012
ze dne 27.1.2012

Spolecnosti RWE Distribucní služby, s. r. o.
Vyjádrení zn.: 5000544285
Vyjádrení zn.: 5000553392

ze dne 4.11.2011
ze dne 24.11.2011

Spolecnosti INSTA CZ s. r. o.
Vyjádrení

ze dne 3.10.2011

Obec Olšany u Prostejova
Vyjádrení zn.: 342/11-Vš

ze dne 22.11.2011

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:
Václav Beleja, Sídlište Sport 773, 798 41 Kostelec na Rané, narozen 19.6.1969.

Oduvodnení:
Dne 29.6.2012 podal stavebník žádost o vydání povolení výjimky, žádost o vydání územní rozhodnutí
o umístení stavby a žádost o vydání stavební povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební
rízení a rízení o povolení výjimky, 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 3.7.2012 zahájení spojeného predmetného rízení
úcastníkum rízení, dotceným orgánum a verejnosti. K projednání žádosti soucasne narídil ústní jednání na
7.8.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úrad v provedeném spolecném rízení o povolení výjimky, 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 Olšany u Prostejova navržena na plochách s urcující
funkcí pro individuální bydlení v rodinných domech. Navrhovaná stavba se nachází v zastavitelném
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 a dále dle ustanovení § 27
zákona C. 50012004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu. Stavební úrad dospel k záveru, že
úcastníky spolecného rízení o povolení výjimky, územního a stavebního rízení jsou Václav Beleja, E.ON
Ceská republika, s. r. o., Regionální engineering Prostejov, INSTA CZ s. r. o., RWE Distribucní služby, s.
r. o., Jan Pridal, Drahomíra Pridalová, 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 úcas1níku:
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-li 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.

!

Ing. Jan
štál
vedoucí stave ního úradu
Magistrátu mesta Prostejova
Poplatek:

Správní poplatek podle zákona C. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písmo g) ve
výši 300 Kc, položky 17 odst. 1 písmo a) ve výši 300 Kc, položky 17 odst. 1 písmo f) ve výši 300 Kc,
celkem 900 Kc byl zaplacen dne 29.6.2012 pod císlem 570/001057.
ObdrŽÍ:
Václav Beleja, Sídlište Sport c.p. 773, 798 41 Kostelec na Hané
E.ON Ceská republika, s.r.o., Regionální engineering Prostejov, IDDS: 3534cwz
INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i
RWE Distribucní služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Jan Pridal, Olšany u Prostejova c.p. 603, 798 14 Olšany u Prostejova
Drahomíra Pridalová, Olšany u Prostejova c.p. 603, 798 14 Olšany u Prostejova
Obec Olšany u Prostejova, IDDS: kipbve6 + výveska
Magistrát mesta Prostejova - odbor životního prostredí
Magistrát mesta Prostejova - výveska
RlSÚ

A/A
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.Q.:.f:.rt.e1L

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrZl.ýe vyvešení a sejmutí rozhodnutí.
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