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ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ DOKONČENÉ STAVBY
Dne 10.07.2017 podali
, nar.
' " ' )
y
žádost
o
dodatečné
povolení
pro
, nar.
_
"'
stavbu ,,Garáž u RD č. p. Z1'Š:Podo|i a oplocení" na_ pozemcích
parcela číslo 916/110 (trvalý travní
._
porost), p. č. 5818 (ostatní plocha) v katastrálním území podoií nad Olšavou.

Dne 27.07,2017 bylo řízenío dodatečném povolení zahájeno,

Městský úřad Kunovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný dle ustanovení
§ 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., .o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ČI. || bod 10 zákona
č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 sb., o územním pláncvání a stavebním řádu
{stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů podle ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona,
v souladu s ust. § 90, § 112 - § 115 stavebního zákona stavbu:
r

,,Garáž u RD č. p. 215, Podolí"
na pozemcích: parcela číslo 916/110 (trvalý travní porost), p. č. 5818 (ostatní plocha) v
katastrálním území Podolí nad Olšavou

dodatečně povoluje.
Město Kunovjc2, nám. Svobody 361, 686 04 KunDvice
lČ CK)567892, DIČ CZ(J0557892, bankwni spojenl K3 Uh. Hradiště, č. ú. 35-6002270267/01®
tel. 572 432 727 - 8, mobil 724 536 627, fax 572 432 723, e-mail: 1rena.kwtna@mest>kunMce.cz
wwwmesto-kunovice.cz
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Stavba obsahuje:
SO 01garáž;
SO 02 oplocenía opěrná zed';
SO 03 zpevněná plocha.
Druh a účel stavby:
Stavba garáže slouží k i)arkovánÍ osobního automobilu a oplocení zamezuje volnému pohybu osob
neho zvířat na sousední poze.mek.
.

" 'L

Území dotčené"vlivy stavby:
Předmětnou stavbdu budou dotčeny pozemky parcela číslo 916/110 (trvalý travní porost), p.
Č;' 5818 (ostatní plocha) v katastrálním území Podolí nad Olšavou.
'4

Pro dodatečné povokní se stanoví tyto podmínky:
í, Stavba garáže, opiocení a zpevněné plochy jsou umístěny na pozemcích parcela číslo 916/110
(trvalý travní porost), p. č. 5818 (ostatní plocha) v katastrálním území Podolí nad Olšavou, jak je
zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:200, který je neänou součástí tohoto rozhodnutí
pouze pro stavebníka.
2. Prcstorová regulace staveb:
garáž je umístěna v jižním nároží pozemku p. Č, 916/110 k, ú. Podolí nad Olšavou, kdy je
svou jihovýchcdní obvodovou konstrukci umístěna až na JV hranici téhož pozemku;
.
" jihozápadní obvodová konstrukce garáže je umístěna rovnoběžně s jihozápadní hrani'ÉI
pozemku R,, č. 916/110 k. ú. ?odoi1 nad ®avou ve vzdálenosti 200 mm od ní.
" opěrná ze"d' tvOřÍCÍ op!ocení je umístěna na zbývající jihozápadní hranici pozemku p,
č. 916/110 k. ú.
pozemku.

Podolí nad Olšavou a současně na celé severozápadní hranici téhož

3. SO 01 Garáž - jedná se o zděný přízemní objekt o půdorysném rozměru 4130 x 5430 mm
s hřebenem rovnoběžným s pozemní komunikací.
3.1

Garáž je zastřešena sedlovou střešní konstrukci s přesahem přes jihovýchodní a
severovýchodní cbvodovou konstrukci 380 mm, 480 mm přes severozápadní obvodovou
konstrukci a 200 mm přes jihozápadní obvodovou konstrukci garáže.

3.2

výška v hřebenu střešníkonstrukce Je +3955 mm od ± 0,00, která je dána podlahcu garáŽe (±
0,00 je + 350 mm nad úrovnivozcvky).

3.3

Stavba garáže je napojena na stávající vnitřní vedení NN z nádvoří RD Č. p. 215.

3.4

DeŠťové vody ze střechy garáže jscjů svedeny ve dvorní části volně na pozemek p. Č. 916/110
k. ú, Podelí nad Olšavou a v uliční části jsou svedeny na volný okolní nezpevněný terén
pozemku p. Č. 5018 k. ú. Podolí'nad Olšavou.

4. SO 02 Oplocení a opěrná zeď - za garáží 'na zbývající jihozápadní hranici pozemku p.
č. 916/110 k. ú. Podolí nad OiŠävcjú je provedena opěrná zed'ztvárnic ze ztraceného bednění
v ti. 400 mm, která kaskádovitě ústupuje vzhledem ke svažitému terénu na pozemku p, č. 4278
k. ú. podolí nad Olšavou a současně tvoří oploceni.
4.1

Opěmá zed'je provedena v di. cca 9,55 m o max. výšce 2,48 m.

Městn Kunovice, nám, Svobody 3Eí1, 686 04 Kunwice
lČ 00567892, DIČ CZ00567892, bankovní spqjení Kb Uh. Hradiště, Č. Ú. 35-6602270267/010Cl
tel, 572 432 727 - 8, mobil 724 536 627, kx 572 432 723, e-mú: irEna.koLlt[7a@mestQ-kunovice.cz
wwwmmsto-kunovŕce.cz
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4.2

Na celé severozápadní hranici pozemku p. Č. 916/110 k. ú. Podolí nad Qišavcu je provedena
v c!!. cca 6,1 m betcnová opěrná zed'vtl. 400 mm a výšce 2,71m.

4.3

Na zbývající části jihcvýchodni hranici pozemku p, č. 916/11C k. ú. Poddi nad Clšavou od
východního nároží garáže je prcvedeno oµlocení v dl. cca 3 m z pohledových tváí"nic
ztraceného hednění s pilíři a výplní dřevěnou o celkové výšce oplccení 1,43 m. Vtéto Části
cplocení je vsazena branka q š, cca Im.

5, SO 03 Zpevněná plocha - komunikačně je garáž napojena na místní komunikaci novým sjezdem
a zpevněnou plochou z kamene v betonovém loži na pozemku p. č, 5018 k. ú. podolí nad
Olšavou c1 max. půdorysném rozměru 3,0 x 4,5 m.
Stavba je prcvedena godle projektu (čickumentace) ověřeného v řlzerií; jakékoliv změny nesmí
být provedeny bez předchozího µovolerií stavebrňho úřadu. Dokumentaci stavby vypracoval
,
, FÍs|o autcrizäc,¢ ,, , .,
'"T projektant odpcvídá za správnost, celistvost a
úplnost a Ů'zpečnost stavby provedené podle jim zpracované ?rojekto\/é dokumentace a
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou ei ekonomickou úroveň
projektu, techndogického zařízedvčetně vlivů na Životní prostředí.
7. Garáž buýe vybavena í ks práškového hasicího přístroje typu 183!3 vsoulaciu svyhláškcu
č, 23/20Ú Sh,, c techn'icŇých podmínkách požární ochrany sTaveb.
Požadavky dctčených vlastníků veřejné technické infrastruktůry:
8, Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky E,ON Distribuce, a. s. (dále jen ECO) v zast.:
E.ON Česká republika, s. r. (j. (dále jen ECZR):
?ř1 provádění zemních neho jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení a
sdělovacI zařízeni, jste povinni cíle zákona Č. 309/2006 Sb, a nařizenív!ády č, 591/2006 Sb. učinit
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob
eiektrlckým prcudem, zejména tím, Že bude zajlštěnc:
8,1

výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět tak, aby nedošlo k narušeni
stabl|itY podpěrných bodů a uzemňcvacl scustävy nebo nebyl jinak chrožen provoz el.
zařízenía bezpečnost staveb;

8.2

je nutno dodržovat ustanovení norem ČSN EN 501i0-1 a PNE 33 3302, zvláště yak minimá|nÍ
dcvclené vzdálenosti od vedeni;

8.3

při prováděnÍstavebr!ích µraci nesmí dojít k poŠkczení el, zeíNzeni;

8.4

v důsledku stavebríích ?racÍnesmÍdcjÍt k znepřístupněníei. zúlzenl;

8.5

ríeprcdlené chlášeni
v provozování ECO.

jakéhokoliv

poškození

distribučníhc

a

sdělovacMo

zařízení

Účastníky řízení na něž se vztahuje rozhcdnutísprávního orgánu je:
;;;j
. _ __ .

. .. ,,_

-,

Odůvodnění
Drie íC.07.2017 obdržel MěÚ Kunovice - odbor stavební úřad žádost cj vydání dodatečnéhc
pcvoleni pro stavbu ,,Garáž Li RD č, p. 215, PodoX a oplocenř na pozemcích parcela číslo 9í6/i1Q
(trvalý travní porost), Ij. č. 5818 (ostatní pIocM) v katastrálním území Pcdclí nad Olšavoc, kterou

Město Kunovice, nám. SvabMy361, 586 04 Kuncvice
lČ QC56?89Z, DIČ CZOCl567892, bankwrú spoj2m' Kb ljh, Hrad isté, č. ú, 35-660227Q767/0100
ta, 572 432 727 - 8, mohll 724 536 6Z7, fax 572 432 723, e-mail:
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Žádost však neposkytovala dostatečný podk ad pro posouzeni navrhované stavby, neboť byly
zjištěny nedostatky, které hránlly řádnému posouzeni záměru z hlediska zájmů sledovaných
v územním a ve stavebním řízení dle ust. § 90 a § 111až 115 stavebníhc zákona.
Vzhledem k výše uvedenému vyzval stavební úřad Žadatele v souladu s ust. § 45 odst, 2 zákona
č. 500/2004 Sb., s?rávní řád, v platném znění (dále jen ,,správní řád") opatřením pod č,
j. STU/4126-17/KOU/SZ/441-2017 ze dne 09.08.2017 k odstraněnízjištěných nedostatků vtermínu
do 31.10.2017 a řízeni o dodatečném povolení výše uvedené stavby ve stejném termínu
usnesením pod č. j. STU/4127-17/KOU/SZ/441-2017 v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. a)
správního řádu, přerušil.
Stavebnici dne 03.11.2017 doplnili svou žádost o dodatečné povoleni předložením ?ro]ektové
dokumentace, stanoviska Životního prostředí MěÚ Uŕi. Hradiště, Ĺ'yjádření spclečnostl E.ON
Servisní s. r. 'o. a vyjádření Obce Podolí. Jelikož nebyly doloŽeny všechny doklady a doplněné
podklady ze dne 03,11.2017 byly nedostatečné, vyzval stavební úřad ve lhůtě do 28.02.2018 opět
žadatele k doplněnI chybějících podkladů opatřením pod č. j. STU/6150-17/KOU/SZ/44í-2017 ze
dne 24.11.2017. Na základě takto zjištěných skutečností ve stejné lhůtě stavební úřad řízení opět
přerušil.
Dne 05.02.2018 byla předmětná žádost doplněna o stanovisko slováckých vodáren a kana|!zacÍ, a.
s., souhlas obce podolí jako vlastníka veřejné technické a dopravní infrastruktury a stanovisko
silničrúho správního úřadu Obecníhc úřadu Podelí, dále dne 07.C2.2018 byla žádost doplněna o
pravomocné povo!ení sjezdu na místní komunikaci a smlouvu o právu prDvést stavbu na pozemku
v majetku obce Podolí.
Dne 06.04.2018 nabylo právní moci rozhodnuti o povolení výjimky z přesahu na sousední pozemek
vydaný pcd č. j. STU/6158-17/KOU/SZ/627-2017.
Dne í2.lj4.2018 byla žádost doplněna o souhlas obce Podolí, jako vlastníka sousedního lesního
pozemku p. Č. 4278 k. ú. Podolínad 0!Šavcu.
Pcdle ustanoveni § 129 odst. 3 stavebního zákona Iže stavbu provedenou bez rozhocinutI
nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem dodatečně povolit, pckud
stavebník nebo její vlastník prokáže, Že není umístěna v rozporu se záměry územního plánování,
zejména s územně plánovací dokumentaci, není v rozporu s cbecnými požadavky na výstavbu,
nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním předpisem.
Dne 13.C4.20í8 oznámil stavební úřad opatřením pod Č, j. STU/2020-í8/KOU/SZ/441-2017
účastníkům řízeni a dotčeným orgánům zahájení řízenI o dodatečném povoíení předmětné stavby
v souladu s ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona a podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona.
Stavební úřad k prcjednáni žádosti nařídil úsĺrí jednárú spojené s místním chledáním na den
07.06.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Dne 13.04.2018 opatřením pud č. j. STU/2021-18/KOU/SZ/441-2017 stavební úřad uvědomil
občanské sdružení (spolek) Záraza, z. s. o zahájeni předmětného řízení s upozcrněním, Že jsou
oprávněni účastnit se správního řízení, ale pouze v případě, pokud oznámí svou účast písemně do
8 dnů ode dne, kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájeni řízeni oznámEr!o. Této
možnosti obČanské sdružení nevyužilo do řIzenIse nepřihlásilo.
Podle ust. § 90 stavebního zákona v územním řízení stavební úřad posoudil, zda je záměr Žadatele
v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací; s cíli a úkoly územního piáriování, zejména s
charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území; s
požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými pcžadävky
Město Kuro\/=, Mm, Svobcŕdy 351, 586 lj4 Kuníwice
lČ Q0567892, DIČ CZ00567892, bankovní spojeni kb Uh, Hradiště, č. ú, 35-66ů227Q257/010C
tel, 57Z 43Z 727 -8, mobil 724 536 ťi27, fzx 57Z 432 723, e-mail:
wwwmwstc-hmovice.cz
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na využívání území; s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu; s požadavky
zQláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních pŕávních předpisů,
popřfgadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků
řízení, a zjistil následující:
předmětná stavba garáže a opěrné zdi je v souladu s územním plánem Podolí schváleným
Zastupitelstvem obce Podolí dne 22.02.2016 s účlnnostľ ode dne 10.03.2016. Pozemek p.
č. 916/11C k. ú. Podolí nad Olšavcu se nachází v současně zastavěném území v plochách SO.3 plochy smíšené obytné vesnické, kde je uvedeno hlavní využití bydlení. Podmínky pro využití
ploch jsou stanoveny na hlavM, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné. jako hlavní
využití je v plochách ,,SO.3" uvedeno bydlení, jako přípustné využití je vtěchto plochách
uvedena rodinné rekreace, občanské vybavení, veřejná prostranství, sídlení zeleň, technická
infrastruktura a dopravní infrastruktura slučitelná s hlavním využitím. V rámci nepřípustného
využití je uvedeno pouze nakládání s odpady a stavby a zařízení snižující kvalitu prostředí ve
vymezené ploše. Pozemek p. č. 5818 k. ú. Podolí nad Olšavou se nachází v současně zastavěném
území v plochách P* - plochy veřejných prostranství. jako přípustné využltí ploch je uvedena
dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím;
" navrhovaná stavba obsahuje garáž a opěrnou zed' tvořící oplocení. Architektonická podoba
stavby, její výška a hmota vC. jeýho uďstěni odpovídá okolní stávajÍcÍ zástavbě. Nejedná se ani
o stavbu vytvářející negativní vizuální dominantu, která by narušila stávající krajinný ráz či
charakter území;
' umístění předmětných staveb je v souladu s požadavky na výstavbu stanovených vyhláškou
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
zejména pak s ust. §§ 21 a 25 této vyhlášky. Podle ust. § 21 odst. 4 je stavba garáže stavbou
souvisejícís bydlením; stavba garáže dále neodpovídá podmínkám uvedených v ust. § 23 odst. 2
a § 25 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů (střešní konstrukce garáže přesahuje svou jihovýchodní obvodovou
konstrukci o 380 mm + okapový žlab a je svou jihovýchodní a jihozápadníobvodovou konstrukcí
umístěna až na JV a téměř na JZ hranici pozemku p. č. 916/110 k. ú. Podolí nad Olšavou a
současně v jejíjv cbvodové konstrukci jsou osazena garážová vrata), ale MěÚ Kunovice - odbor
stavební úřad vydal dne 14£3,2018 pod č. j. STU/6158-17/KOU/SZ/627-2017 rozhodnutí o
povolení výjimky z výše uvedených ustanoveni vyhlášky č. 501/2006 sb,, o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne C6,04.2018; Umístění předmětných staveb není tedy v rozporu s požadavky na
výstavbu stanovených vyhláškou č. 501/2006 sb,, o obecných požadavcích na využNání území;
" vlastní stavba opěrné zdi a garáže nejsou stavbami veřejné technické ani dopravní
infrastruktury, opěrná zed'se ria stávající veřejnou technickou infrastrukturu nenapojuje; stavba
ga'ráže se napojuje na dopravní infrastrukturu novým sjezdem na místní komunikaci;
B stavba garáže a opěrné zdi je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Soulad
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů byl prokázán před!ožením:
- koordinovaného závazného stanovisko Mělj Uherské Hradiště - odboru stavebního úřadu a
žjvo?nÍho prostředí ze dne 23.10.2017 pod Č. j. MUUH-SŽP/74124/2U7/Bu;
-

závazného stanoviska Obecního úřadu Podolí, si|ničnÍhcj správního úřadu ze dne 25.01.2018
pcd Č. j. OUPO/2018;

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů,
zkoordinoval je, a zahrnul je do podmínek výrokové částitohoto rozhcdnutí.
Městu Kunavice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČ 00557892, Dič CZ(J0567892, bankcµľníspĹjjení K3 Uh. Hradiště, č, ú. 35-6G02270267/DIDO
tel, 572 432 727 - 8, mobil 724 536 627, fax 572 432 723, e-mail: irena.koutrm@mest>kunovice.cz
wwwjr)esta-kuRovjce.cz
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Dále podle ust. § 111 stavebního zákona stavební úřad ve stavebním řizenI ověřil, Že podanou
žádostí a připojenými podklady lze stavbu provést a zjistil nás|edující:
předmětná stavba oploceni je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Podolí, jak je
uvedeno již výše v textu v části ,,odůvodnění" tohoto rozhodnutí (posouzení záměru dle ust.
§ 90 stavebního zákona);
' projektová dokumentace z 07/2017 je úplná, byla vypraccvána oprávněnou osobou
.
, číslo autorizace .
.lautorizovaným inženýrem pro pozemní stavby; je
vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a
splňuje technické požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ust § 8 mechanická odolnost a stabilita,
požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního
prostředí, ochrana proti hluku, bezpečncst užívánI, ust. § 7 opioceni pozemku a ust, § 47
garáže;
stavba garáže nevyžaduje vybudování nové veřejné technické ani dopravní infrastruktury;
předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněných dotčenými orgány, protože stavební
úřad zajlstil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů,
zkoordinoval je, a zahrnul je do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí:
-

koordinované závazné stanovisko MěÚ Uherské Hradiště - odboru stavebního úřadu a
Životrňho prostředí ze dne 23,10.2017 pod č. j. MUUH-SŽP/74124/2017/Bu;

-

závazné stanovisko Obecního úřadu podolí, silničního správního úřadu ze dne 10.05.2017
pod Č. j. OUPO/2018;

stavební úřad rovněž ověřil, že účinky užívání garáže a opěrné zdi nebudou mít negativní dopad
na jeho okolí, což potvrzujíi kladná stanoviska dotčených orgánů.
Žádost byla doložena těmito da!šimi doklady, vyjádřeními a stanovisky:
" vyjádření E.ON Servisní, s. r. o. pod zn. H18502-16211968 ze dne 27.10.2017;
" vyjádřeníslováckých vodáren a kanalizací, a. s. ze dne 05.11.2017;
" rozhodnuti silničního správního úřadu Obecního úřadu podolí o povolení sjezdu ze dne
08.01.2018 pod Č. j. OUPO/2018;
" vyjádření obce Podolize dne 23.10.Í017 pod č. j. OUPO703/20í7;
souhlas obce Pcidcdíze dne 29.01.20í8 pod č. j. OUPO/2018 s napojením na místní komunikaci.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádřeni dotčených vlastníků veřejné
technické a dopravní infrastruktury, zkoordinoval je, a zahrnul do podmínek výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Žadatelé jsou spduv!astníc1 pozemku p. č. 916/110 k. ú. podolí nad Olšavou, pozemek p. č. 5818 k.
ú. Podolí nad Olšavou nevlastni, ale mají s vlastníkem uzavřenou smlouvu o právu provést stavbu
ze dne 29.01.2018. Doklad prokazujÍcÍ vlastň ické právo k pozemkům stavby si stavební úřad ověřil
dálkovým přístupem v katastru nemovitosti.
Stavební úřad v provedeném řízení o dodatečném povolení staveb přezkoumal předloženou žádost
o dodatečné povolení předmětné stavby z hledisek uvedených v ust. § 90, ust. § 111, ust. § 129
odst, 2 a odst. 3 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgá'ny a shledal,
že jejich provedeni odpovídá hlediskům péče o životní prcstředí a jejím uskutečněním (ani
užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení.
Námitky účastníků stavebního řízeni nebyly v řízení uplatněny. K podkladům rozhodnutí se rovněž
účastnici řízení nevyjádřili.
Město Kunovice, nám. Svobody 361, 686
Kunovice
lČ 00%7892, DIČ CZ00567892, bankwníspojení kb Uh. HradiŠtě, č. ú. 35-6602270267/0100
tel. 572 432 727 - 8, mobil 724 536 627, fax 572 432 723, e-mall: irena.kwtna@mesto-kunůvŕee,cz
www.mesto-kunovice.u

' Č. j.: STU/3614-17/KOU/ SZ /441-2017

Str. 7/9

Okruh účastníků řízení byl vymezen dle ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona s ohledem na
skutečnost, zda mohou být tyto osoby tímto rozhodnutím přímo dotčeny:
Účastníci územnih.o řízení byli vymezeni:
dle ust. § 85 odst. 1.pÍsm. a) stavebního zákona Žadatelé:
a
, oba
bytem l _
. '
Mspoluvlastníci pozemku parcela číslo 916/110 v
katastrálním území Podolí nad Olšavou);
r dle ust. § 85 cdst. 1 písm. b) stavebního zákona, obec, na jejímž území má být požadovaný
záměr úskutečněn - obec podolí,j
j
" dle § 85 odst. 2 plsm. a) stavebního zákona vlastník pczemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k pozemku nebo stavbě: obec podolí,
., ){v|astník pozemku
parcela číslo 5818 v katastrálním území Podolí nad Olšavou);
dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právc
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno: obec Podoú,\
pozemku
parcela číslo 4278, p. č. 916/125, p. Č. 916/126 vše v katastrálním území Podolí nad Olšavou);
a
, oba bytem:
^spduvlastnIci
pozemku parcela číslo 916/97 a p. č. st. 289/Y___
, iv katastrálním území Pcdolí nad
Olšavou); E.ON Distribuce, a. s. zast. E.ON Česká republika, s, r. o,,i
' j
=~~~~~_ 1(v|astr]ík distribučního nadzemní vedeni NÍV).
Účastnici stavebního řízení byli vymezeni:
R dle ust. § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebník:
a
, oba
bytem (
.__.. }(spcňuvlastnícj pozemku parcela číslo 916/110 v
katastrálním území Podolí nad OlŠavou);
" dle ust. § í09 odst. 1 písm. C) stavEbního zákona viastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, neríí-h stavebníkem může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním
stavby přímo dotčeno: cbec Podedí,'
.,vlastník pozemku parcela
číslo 5818 v katastrálním území podolí nad Olšavou);
a dle ust. § 109 odst. 1 písm, d) stavebního zákona vlastník stavby na ?cjzerr.klj, na kterém má být
stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo c)dpcvÍdajÍcÍ věcnému
břemenu, mchou-li být jejich práva prováděním stavby přínzo dc·tčena: E.ON D!stribuce, a.
s. zast. E ON Česká republika, s r 0.,i"

(vlastník distribučního nadzemní vedení NN).

n "T" pr" ' '

'

·

" dle ust. § 109 odst. 1 písm. e) stavebrňhc zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby
na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: obec podolj,
podok č. p. 190, 686 04 Kunovice (vlastník pozemku parcela číslo 4278, p. č. 916/125, p. č.
916/126 vše v katastrálním území Podolí nad Olšavou);
a
l
- i

""'"t , J(spoluvlasEníci pozemku parcela číslo 916/97 a p. č. st. 289/1
"
'
" /katastrá|ním území Podolí nad Olšavou).
t
Stavební úřad usoudil, že vlastnická nebo jiná práva vlastníků dalších sousedních pozemků ani
dalŠích osob nemchou být tímto rozhodnutím přímo dotčena a s ohledem na poměrně velké
odstupy nemovitostí od předmětné stavby a dále nezjistil žádné další okolnosti, které by
odůvodňovaly potřebu rozšířit výše stanovený okruh účastníků řIzenI nad tento rámec.
Na základě přovedeného řlzení stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Město Kunovice, nám. Svobody 3E1, 686 04 Kunovice
ič 00567892, dič cz(j0s67892, mko\/nÍsmeni kb Uh. Hradiště, č. ú, 35-6602270267/0100
tel. 572 432 727 - 8, mobil 724 536 627, fax 572 432 723, e-mail: irena.kouÉna@mesto-kunovl¢e.cz
www.mesto-kmovice.cz
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Podle ČI. f] bod 10 zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se správní řízení, která
nebyla pravomocně skončena přede dnem nabyti účinnosti tohoto zákona, tedy před 01.01.2018, .
dokončí podle dosavadních právních předpisů, tj. podle zákona č. 183/2006 sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, před nabytím účinnosti
zákcna č. 225/2017 Sb..

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvclat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámeni ke Krajskému
úřadu Zlínského kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným
u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějš'ch předpisů a mus' obsahovat údaje o toň, proti kterému výroku rozhodnutí
s,měřuje, v jakém rozsahu ho n'apadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání jen proti části ,,Odůvodněni" je nepřípustn¢,(d[e ust. § 82 odst. 1 a 2 správníh'ó řádu).
Odvo|ání se podává s potřebRým počtem stejnopisů tak, aby Jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-ii účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správni orgán na náklady účastníka (dle ust. § 82 od'st. 2 správníh'o řádu).
, ,,.,.
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Příloha pro Žadatele:
"

ověřená projektová dokumentace stavby a štítek ,,Stavba povedena" bude stavebníkovi
předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
,

:jji-

Poplatek:

"

Správní poplatek podie zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, pÍsm. e) ve výši 1,000 KČ, položky 17 odst. 1, písm,
d) ve výši 1.000 KČ, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 2.000 KČ byl uhrazen dne
08.06,2018,
Město Kunovice, nám, Svobody 361, 686 04 Kunovice
fČ 00567&92, DIČ (200567892, bae)kovRÍspoienÍ KB Uh. Hradŕště, č. ú. 3S-6602270267/01H
tel. 572 432 727 - 8, mobil 724 536 627, ťax 572 432 723, e-mail: jrena.k0utna@mest0-kunovlce.cz
www,mesto-kurmvice,cz
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Doručí se:
ÚčastnÍcĹ řízerú:
, r""======"""""""'"
Obec Podo|Í,G""""'""

' '
'"
E.ON česká republika, s. r.
"

"""'="'=
. .Ik I- U"Ťr

Dotčené orgány:
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí (ŽP), Masarykovo
náměstí Č.p. 19, 686 70 Uherské Hradiště, OS: OVM, ef2b3c5
Obecní úřad Podolí, siMični správní úřad, Podolí Č.p. 190, 686 Cl4 Kunovice, OS: usfasq6

Město KuncMce, nám. Svobody 361, 686 04 Kumvlce
É OClS67892, DIČ CZQlj55789Z, bankovní
KB Uh. Hradiště, č. ú. 35-6602270267/0Ž00
tel, 572 432 727 - 8, mohl! 724 536 627, fax 572 43Z 723, e-mail: irena.kcutna@m?st0-kUMvlce,cz

