Městský úřad Moravský Krumlov
odbor výstavby a územního plánování
Nám, Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov
SZn: SMUMK 19484/2010 VÚP/ČA
čj: MUMK 2282312010
Vyřizuje: Bc. Čurdová Anna

Telefon: 515300758
Fax:515300759
E-mail: curdovaaéžmkrumlov.cz
V Moravském Krurnlově dne 21.10.2010

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

R O Z HOD N U T Í č. 233/10
Dne 1.9.2010 pan Vodička Antonín, nar. 21.6.1979, bytem Jezeřany - Maršovice 57, a paní
Ing. Vodičková Ludmila, nar. 14.7.1979, bytem Jezeřany - Maršovice 270, podali na Městský úřad
v Moravském Krumlově, odbor výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí
o umístění stavby: "NOVOST AVBA RD S PŘÍPOJKAMI", žádost o vydání stavebního povolení na
stavbu: "NOVOSTAVBA RD S PŘÍPOJKAMI" a žádost o spojení územního a stavebního řízení na
předmětnou stavbu. Jedná se o stavbu rodinného domu s kolnou včetně jimky na vyvážení a připojení
na inženýrské sítě na pozemcích p.č. st. 48 a 1491/2 v k.ú. Jezeiany..
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení v uvedené věci.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písmo f) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
dále jen "stavební zákon" (ve znění pozdějších předpisů), rozhodl podle § 78 odst. 1 stavebního zákona
usnesením ze dne 3.9.2010 vydaným pod č.j. MUMK 19745/2010 o spojení územního a stavebního
řízení. Ve spojeném územním a stavebním řízení projednal podanou žádost s dotčenými orgány a se
známými účastníky řízení
č.

I.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánováni, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písmo f) stavebního zákona, posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydává panu Vodičkovi Antoninu, nar. 21.61979, bytem
Jezeřany - Maršovice 57, a paníIng. Vodičkové Ludmile, nar. 14.7.1979, bytem Jezeřany - Maršovice
270, podle § 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby
"NOVOSTAVBA RD S pŘÍPOJKAMr.
Základni údaje o stavbě:
Jedná se o stavbu rodinného domu k trvalému bydlení. Rodinný dům bude umístěn v řadové zástavbě,
nepodsklepený, jednopodlažní s obytným podkrovím, zastřešený sedlovou střechou. Součástí stavby
bude přízemní nepodsklepená kolna, zastřešená sedlovou střechou.
Pro umístění, přípravu a realizaci stavby se v souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 odst. 1 a 2
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření, stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. st. 48 a 1491/2 v k.ú. Jezeřany dle projektové
dokumentace ověřené oprávněnou osobou - Ing. Bartolšic Michal (autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby ČKAIT 1004643), která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a stavebníci
a Obecní úřad Jezeřany - Maršovice ji obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pro ostatní
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účastníky řízení a dotčené orgány je k nahlédnutí
výstavby a územního plánování.

na Městském

úřadě Moravský

Krumlov,

odboru

2.

Rodinný dům obdelníkového tvaru o půdorysných rozměrech 26,00 x 11,00 m o zastavěné ploše
286,00 m2. RD bude zastřešen sedlovou střechou, výška hřebene max. + 7,670 m od ± 0,000 podlaha v lNP.; ± 0,000 = 100,000 m n.m. Bpv, součástí stavby RD je dvojgaráž - výška hřebene
je max. + 5,190 m od ± 0,000.

3.

Umístění stavby rodinného
domu na pozemku p.č. st. 48 v k.ú. Jezeřany podél hranice
s pozemkem p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany:
přední stavební čára: jelikož se jedná o řadovou zástavbu, zůstane zachována uliční čára předních
obvodových zdí sousedících rodinných domů č.p. 56 a 58, Jezeřany - Maršovice.

4.

Kolna obdelníkového
tvaru
konstrukčně spojena ohradní
domu a zadní obvodové zdi
umístěna na pozemku p.č. st.

5.

Jímka na vyvážení o objemu cca 6 m3 bude umístěna na pozemku p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany ve
vzdálenosti cca 5,6 m od přední obvodové zdi rodinného domu a cca 16,0 m od předního pravého
rohu rodinného domu. Jímka bude umístěna v zeleném pásu před stavbou rodinného domu nes m í zasahovat do zpevněné plochy místní komunikace.

6.

Připojení na dopravní infrastrukturu:
komunikační
komunikaci p.č, 1491/2 v k.ú. Jezeřany.

7.

Připojení na technickou infrastrukturu: pitná voda - bude provedena nová vodovodní přípojka
včetně revizní šachty na pozemku p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany.; el. energie - bude provedena nová
zemní kabelová přípojka, která bude povolena samostatně územním souhlasem (příp. územním
rozhodnutím) na E.ON ČR S.r.o.; plvn - bude provedena nová plynovodní přípojka na pozemku
p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany; odpadní vody - budou svedeny do nově budované jímky na vyvážení;
dešťové vody - budou svedeny volně na terén.

8.

Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 94 stavebního zákona a vyhlášky
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního
opatření.

o půdorysných rozměrech 10,0 x 4,0 m bude s rodinným domem
zdí délky 3,9 m ležící na přímce pravé boční obvodové zdi rodinného
kolny a pultovou střešní konstrukcí o výšce +4,840 m. Kolna bude
48 v k.ú. Jezeřany.

napojení

- stávajícím

sjezdem

na místní

č.

Účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (jednotlivě):
Vodička Antonín a Ing. Ludmila, Jezeřany - Maršovice 270,671 75 Loděnice - doručovací
Obec Jezeřany-Maršovice,
Jezeřany - Maršovice 1, 671 75 Loděnice
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška):
Ing. Hladůvka Martin a Alena, Jezeřany - Maršovice 56, 671 75 Loděnice
Pelikán Jan, Jezeřany - Maršovice 58,671 75 Loděnice
Obec Jezeřany-Maršovice,
Jezeřany - Maršovice 1,671 75 Loděnice
E.ON Česká republika, s.r.o., detašované pracoviště Regionální správa
Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo
V AS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo
JMP, a.s., Plynárenská 49911,65702
Brno
Dotčené orgány (jednotlivě):
HZS JmK, Územní odbor Znojmo, Pražská 3198/83,66903

sítě VN,

NN

adresa

Znojmo,

Znojmo
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II.

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písmo f) stavebního zákona, posoudil žádost o stavební povolení na výše
uvedenou stavbu podle § III stavebního zákona a vydává panu Vodičkovi Antonínu, nar. 21.6.1979,
bytem Jezeřany - Maršovice 57, a paní Ing. Vodičkové Ludmile, nar. 14.7.1979, bytem Jezeřany Maršovice 270, podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení
"NOVOSTAVBA

RD S PŘÍPOJKAMI".

Stavba rodinného domu obsahuje jednu b.j. (7+kk):
l.NP: chodba, schodiště, kuchyň + jídelna, spíž, obývací pokoj, koupelna, WC, kotelna,
pracovna, garáž, terasa;
2.NP: chodba, ložnice, balkon, 2x šatna, koupelna, teclmická místnost, 2x dětský pokoj.
Kolna obsahuje jeden skladovací prostor.

pokoj,

Pro provedení stavby se v souladu s § ll5 odst.l stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky
526/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, stanovují
tyto podmínky:
č.

1.

Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto
rozhodnutí. Ověřená projektová dokumentace se stavebníkům předá po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
Podle § 118 stavebního zákona může stavební úřad na odůvodněnou žádost stavebníků nebo jejich
právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením.

2. Před zahájením stavby musí stavebníci zajistit vytýčení její prostorové polohy odborně
způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem. Protokol o vytýčení bude předložen stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
3.

Budou dodrženy podmínky vyjádření VAS, a.s., divize Znojmo ze dne 19.8.2010 pod č.j.:
972/5/2010: Stanovisko: souhlasíme s vydáním úzernniho rozhodnutí na novostavbu RD, přípojka plynu,
NN, kanalizační
a vodovodrú přípojku a s možností napojení na sítě v naší správě, za podmínek:
. Upozorňujeme, že v dané obci provozujeme pouze vodovod. V dané lokalitě dojde ke křížení i k souběhu
s vodovodem ve správě VAS a.s. divize Znojmo. K vydání stavebního povolení i územního řízení
požadujeme dodržet tyto podrrúnky:
Při realizaci bude dodržena ČSN 736005, její dodržení bude před zásypem odsouhlaseno
pracovníky VAS, a.s. zápisem do stavebního deníku. Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou
chráněny ochranným pásmem dle zákona 27412001 Sb.
Výstavbou a provozem výše vedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě.
Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb.
Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou zařízení v naší správě a upozornit je,
aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1 m před a 1 m
za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických,
bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě
Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození
Neprodleně oznámit VAS, a.s. každé poškození vodovodu, nebo kanalizace.
Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
Zaměření skutečné trasy (plynovod, kabel apod.) předat VAS a.s. divize Znojmo pro zanesení do
systému GIS.
Pro připojení na vodovod
před započetím zemních prací požadujeme před započetím zemních prací vytyčení vodovodu (Ing.
Juhaňák 602310280), při stavbě bude dodržena ČSN 736005
před vlastním provedením vodovodrú přípojky bude u VAS, a.s. zajištěna přihláška k odběru vody,
jejíž součástí bude informativní list vlastnictví (LV) připojované nemovitosti, snímek katastrální
mapy, výkres situace přípojky a územní souhlas; pokud žadatel o přípojku není vlastníkem
nemovitosti, doloží ručitelský závazek od vlastníka nemovitosti
přípojku od navrtávky až po vodoměr provedou pracovníci VAS, a.s. divize Znojmo
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přípojka bude uložena v chráničce a opatřena identifikačním vodičem
vodoměrná šachta bude umístěna co nejblíže vodovodnímu řadu (viz § 17 odst. 1 z.č. 274/2001
SB.z.), vodoměrná šachta musí být přístupná pracovníkům VAS, a.s. divize Znojmo (ne za
oplocením) a musí mít vnitřní rozměr min. 120 x 90 cm, rozměr vstupního otvoru do šachty musí
být min. 60 x 60 cm
vodoměmá šachta bude provedena dle výkresu přiloženého k vyjádření

4. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON ČR s.r.o. ze dne 30.7.2010 pod značkou M18531Z051022340: Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy
provozovaném E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen EZCR) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu
řízení. Vyjádření nenahrazuje připojovací podmínky V případě, že požadujete připojení nového odběrného
místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku
84011l333. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení NN. V případě nutnosti
přeložky kontaktujte ECZR. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné
distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona
309/2006 Sb. a nařízení vlády
591/2006 Sb.
učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob
elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
1. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti lm od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich
stability a jejich uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 333302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní
číslo 800225577.
č.

č.

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření lMP, a.s. ze dne 20.10.2010 pod

Zll.

9482/10/112

V zájmovém území dle předložené projektové dokumentace (dále PD) se nachází stávající STL plynárenské
zařízení (dále PZ) v majetku JMP Net, s.r.o.
Křížení a souběh silových kabelů s PZ musí být v souladu s ČSN 736005 při současném respektování
Metodického pokynu JMP, a.s. č. 512005.
Silový kabel bude uložen výhradně do betonové tvámicové chráničky nebo korýtka. Přesah betonové
chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu.
Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou
chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.
Stavby se zemními základy, ti přípojkové nebo elektroměmé skříně musí být půdorysně (vč. případných
rozšířených základů) umístěny mimo ochranné pásmo PZ, které v zastavěném území obce zákonem
. č. 45812000 Sb. stanoveno na lm od půdorysu potrubí oboustranně.
Křížení a souběh inženýrských sítí - vč. přípojek s plynovodním zařízením musí být provedeny v souladu
s ČSN 736005. Budovaný objekt (šachta, základy ... ) musí dodržet od stávajícího PZ světlou vzdálenost dle
ČSN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 minimálně lm.
Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby tyto další
podmínky :
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považuj í všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti,
popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6
zákona č.670/2004 Sb. a zákona Č. 45812000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé
změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové
stanovisko k této změně,
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení
bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského
zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení
stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán
protokol,
4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č. 45812000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

4

SZn: SMUMK 19484/2010 VÚP/ČA

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti
a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno
proti jeho poškození,
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního
vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení
a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost
o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku
(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská
zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí
být plynovodní zařízení zasypáno,
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007 -1-4, TPG 702 01, TPG
702 04,
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení.
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (I-TIJP)na
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není -li ve stanovisku uvedeno jinak),
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Podmínky JMP, a.s. pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů:
SOUBĚH (dle ČSN 73 6005)
NTL plynovody (O - 0,05) bar:
STL plynovody (0,05 - 4) bar
do 1 kV = 0,4 m
do 1 kV = 0,6 m
do lOkV=0,4m
do lOkV=0,6m
. do 35 kV = 0,4 m
do 35 kV = 0,6 m
do 220 kV = 0,4 m
do 220 kV = 0,6 m
V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné
proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m.
KŘÍŽENÍ:
Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Přesah betonové chráničky
u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. U VTL
plynovodů musí být přesah minimálně 2 m od potrubí na obě strany. Případný spoj betonové chráničky musí
být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná
vrstva písku. V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena
ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů
- Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (lzochran) a do připraveného zhutněného
lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné
ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.
Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou
v blízkosti objektu.
- V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min.
5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráručky kabelu. Šířka
betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně o 0,15 m na obě
strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou.
Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (přičemž jeden z nich je
silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 ID, je vhodnější použít
variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu
na plynovodu.
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V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 18312006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její
zpracovatel.
Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska kjiným částem stavby.
Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to
okolnosti výstavby vyžadovaly.
JMP, a.s. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek našeho vyjádření v průběhu stavby nebo při
konečném řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo
veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb. § 119), ke
kterému žádáme být přizváni.

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření ]MP, a.s. ze dne 5.8.2010 pod

ZD. 7314110/117:
S realizací
přípojky plynu a navazujícího OPZ, podle dodané PD Jihomoravská plynárenská a.s. souhlasí při splnění
požadavků, které jsou obsaženy v příloze Č. I smlouvy o připojení k distribuční soustavě Č. 330020099221
a níže uvedených standardních pevných podmínkách provozovatele distribučního plynovodu.
Plynovodní přípojka
Zhotovení plynovodní přípojky může provést pouze subjekt k této činnosti oprávněný.
Plynovodní přípojka bude zhotovena a provozována mj. v souladu ČSN bN 12007 (I - 4), ČSN bN 12327,
ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 905 01 a ustanovení Energetického zákona
č.45812000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zahájení stavebně-montážních prací bude v předstihu minimálně 5 pracovních dní oznámeno příslušnému
pracovníkovi odboru přípravy a realizace staveb JMP, a.s., který provede kontrolu pravomocného
stavebního povolení pro daný rozsah stavby, provede přejímku trubního materiálu a stavbu bude průběžně
kontrolovat (mj. přizvat k přejímce vykopané rýhy, spuštění potrubí do rýhy, zásypu, hlavní tlakové zkoušce
apod.).
Není-li uvedeno jinak, bude před záhozem potrubí provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných
prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle
směrnice provozovatele distribuční soustavy "Dokumentace distribuční soustavy DSO _SM_B02 _01_0 1,
příloha č.I Zaměření plynárenských zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí."
Bližší informace najdete na internetové stránce http://www.rwe-ds.cz/cs/sluzby/dokumentace_siti!.
Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení
zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována před odevzdáním a převzetím plynárenského zařízení.
Geodetické zaměření bude předáno pracovníkovi odboru přípravy a realizace staveb JMP, a.s. min. 5 dní
před termínem odevzdáním a převzetím plynárenského zařízení.
Zhotovitel protokolárně předá investorovi hotové dílo. Před propojením plynovodní přípojky s distribučním
plynovodem předá investor technickou dokumentaci plynovodní přípojky dle TPG 905 01 vč, geodetického
zaměření (není-li uvedeno jinak) a žádost o propojení plynovodní přípojky s distribučním plynovodem bez
současného uvedení do provozu.
Propojení plynovodní přípojky s distribučním plynovodem provede smluvní partner JMP, a.s. na základě
písemného souhlasu JMP, a.s.
Plyn je možno vpustit do jednotlivých dokončených dílčích částí stavby (naplnit plynovodní přípojku
plynem) bez současného uvedení stavby do provozu, po provedení úspěšné tlakové zkoušky a vyhotovení
kladné revizní zprávy. Po dokončení všech dílčích částí stavby podá investor bez zbytečného odkladu na
příslušný stavební úřad žádost o provedení konečného řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního
úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon
č.183/2006 Sb. § 119).
Uvedení plynovodní přípojky do provozu - užívat dokončenou stavbu při zajištění trvalé dodávky plynu je
možné až po přejímce díla, předložení smlouvy o způsobu provozování a po provedení konečného řízení
stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě
nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb. § 119).
Požadujeme, aby plynovodní přípojka byla do doby propojení s distribučním plynovodem natlakována
vzduchem na cca 100 kPa.
Jako I-IUP bude použit kulový kohout min. v DN 20.
Případné změny PD budou projednány s projektantem a budou odsouhlaseny na JMP, a.s. oddělení
operativní správy plynárenského majetku.
Vlastník plynovodní přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou
ohrožení života, zdraví či majetku osob (dle ustanovení Energetického zákona č.458/2000 Sb.).
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
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Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její
zpracovatel.
Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.
Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to
okolnosti výstavby vyžadovaly.
JMP, a.s. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek našeho vyjádření v průběhu stavby nebo při
konečném řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo
veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb. § 119), ke
kterému žádáme být přizváni.

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a zajistit ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Pří stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky
stavby včetně zajištění ochrany před bleskem.

č.

26812009 Sb., o technických požadavcích na

9. Pří provádění stavby jsou stavebníci podle § 152 odst. 3 stavebního zákona povinni:
a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení
stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto
skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu,
c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby
a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se
zúčastnit,
e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy
a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103.
10. Další povinnosti a odpovědnost stavebníků při přípravě a provádění stavby j sou v § 152
stavebního zákona.
11. Povinnosti a odpovědnost stavbyvedoucího při přípravě a provádění stavby jsou v § 153 odst.
1 a 2 stavebního zákona.
12. Stavbu bude podle § 160 odst. 1 stavebního zákona provádět jako zhotovitel stavební podnikatel,
který si při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Název
+ sídlo + IČ sdělí stavebníci stavebnímu úřadu nejpozději před zahájením stavby Povinnosti
a odpovědnost stavebního podnikatele při provádění stavby jsou v § 160 odst. 1 a 2 stavebního
zákona.
13. Podle § 157 stavebního zákona při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení
stavebního úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje
týkající se provádění stavby. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Obsahové
náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví vyhl. č. 49912006 Sb., o dokumentaci
staveb, příloha č. 5 této vyhlášky.
14. Přebytečná zemina z výkopových prací a neupotřebitelný materiál ze stavby budou odváženy na
skládku, která má v provozním řádu schváleném správním orgánem na úseku odpadového
hospodářství, povoleno zneškodňování tohoto odpadu. Doklad o uložení bude předložen
s oznámením o užívání stavby.
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15. Kontrolní
prohlídky
stavby budou prováděny
v souladu
s plánem kontrolních
prohlídek
(základové konstrukce, svislé nosné konstrukce, vodorovné konstrukce, střešní konstrukce), který
je součástí textové částí projektové dokumentace.
Ukončení každé etapy oznámí stavebníci
stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.
16. Stavba bude dokončena

nejpozději

do 30.11.2013.

17. Po ukončení prací podají stavebníci na našem stavebním úřadě podle § 120 zákona
183/2006
Sb. (stavební zákon), oznámení o užívání stavby. Obsah a přílohy oznámení o užívání stavby
stanovuje § 11, příloha
4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona. Stavebníci podle § 119 stavebního zákona zajistí, aby byly před započetím
užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy. Podle § 121
stavebního zákona stavebník s oznámením o užíváni stavby předloží dokumentaci skutečného
provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému
stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci.
Protože je stavba předmětem
evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník geometrický plán na tuto stavbu.
č.

č.

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona:
Účashlíci řízení podle § 109 písmo a) stavebníci
Vodička Antonín a Ing. Ludmila, Jezeřany - Maršovice 270, 671 75 Loděnice doručovací adresa
Účastníci řízení podle § 109 písmo c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem
Obec Jezeřany-Maršovice,
Jezeřany - Maršovice 1,671 75 Loděnice
Účastníci řízení podle § 109 písmo e) stavebníci
lng. Hladůvka Martin a Alena, Jezeřany - Maršovice 56,671 75 Loděnice
Pelikán Jan, Jezeřany - Maršovice 58, 671 75 Loděnice
E.ON Česká republika, s.r.o., detašované pracoviště Regionální správa sítě VN, NN
Znojmo, Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo
VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20,67025
Znojmo
JMP, a.s., Plynárenská 49911,65702
Brno
Dotčené orgány:
HZS JmK, Územní odbor Znojmo, Pražská 3198/83, 66903 Znojmo

Odůvodnění výroku 1., II.
Dne l.9.2010 pan Vodička Antonín, nar. 21.6.1979, bytem Jezeřany - Maršovice 57, a paní
Ing. Vodičková Ludmila, nar. 14.7.1979, bytem Jezeřany - Maršovice 270, podali na Městský úřad
Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby: ,,NOVOST A VBA RD S PŘÍPOJKAMI",
žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
"NOVOSTAVBA
RD S PŘÍPOJKAMI"
a žádost o spojení územního a stavebního
řízení na
předmětnou stavbu. Jedná se o stavbu rodinného domu s kolnou včetně jímky na vyvážení a připojení
na inženýrské sítě na pozemcích p.č. st. 48 a 1491/2 v k.ú. Jezeřany.
Opatřením ze dne 3.9.2010 oznámil stavební úřad zahájení spojeného územního a stavebního
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně se zahájením správního řízení
nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby na den 5.10.2010, o jehož výsledku
byl sepsán protokol.
Zároveň s oznámením o zahájení územního a stavebního řízení stavební úřad v souladu s § 89
odst.l a § 112 odst.l stavebního zákona účastníky řízení upozornil, že námitky mohou uplatnit
nejpozději při veřejném ústním jednání,jinak
k nim nebude přihlédnuto,
Uvedená lhůta, tj. do 5.10.2010, kdy se konalo veřejné ústní jednání, byla současně lhůtou pro
nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu, pro vyjadřování se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst.3
správního řádu a pro podávání navrhovaných důkazů dle § 36 odst.l správního řádu.
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V průběhu správního řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení, ani připomínky
ze strany veřejnosti.
Ph vymezování okruhu účastníků řízení stavební úřad postupoval podle příslušných
ustanovení stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že je spojeno územní řízení se stavebním řízením,
okruh účastníků řízení byl vymezen podle § 85 a § 109 stavebního zákona.
Účastníky řízení podle § 85 stavebního zákona jsou:
1.
podle § 85 odst. 1 písmo a) stavebního zákona:
žadatelé
Vodička Antonín, Jezeřany - Maršovice 57, 671 75 Loděnice;
Ing. Vodičková Ludmila, Jezeřany - Maršovice 270, 671 75 Loděnice
2.
podle § 85 odst. 1písmo b) stavebního zákona:
Obec Jezeřany-Maršovice;
3.
podle § 85 odst. 2 písmo b) stavebního zákona:
účastníci veřejnou vyhláškou:
vlastník pozemku p. č. 149112 v k. Ú. Jezeřany - Obec Jezeiany-Maršovice;
4.
podle § 85 odst. 2 písmo b) stavebního zákona:
účastníci veřejnou vyhláškou:
vlastník rodinného domu č.p. 56 a pozemku p.č. st. 51 v k.ú. Jezeřany - Hladůvka
Martin a Alena, Jezeřany - Maršovice 56, 671 75 Loděnice;
vlastník rodinného domu č.p. 58 a pozemku p.č. st.4712 v k.ú. Jezeřany - Pelikán Jan,
Jezeřany-Maršovice
58, 671 75 Loděnice;
vlastníci (správci) inženýrských sítí:
E.ON Česká republika, s.r.o., detašované pracoviště Regionální správa sítě VN,
NN Znojmo, Rooseveltova Sa, 669 02 Znojmo
VA S, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518120,67025
Znojmo
JMP, a.s., Plynárenská 499/1, 65702 Brno

Účastníky řízení podle § 109 stavebního zákona jsou:
1. podle § 109 odst. 1písmo a) stavebního zákona stavebníci
Vodička Antonín, Jezeřany - Maršovice 57, 671 75 Loděnice;
Ing. Vodičková Ludmila, Jezeřany-Maršovice
270,671 75 Loděnice
2. podle § 109 odst. 1 písmo c) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, neni-li stavebníkem
vlastník pozemku p. Č. 149112 v k. Ú. Jezeřany - Obec Jezeřany-Maršovice
3. podle § 109 odst. 1písmo e) stavebního zákona vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno
vlastník rodinného domu č.p. 56 a pozemku p.č. st. 51 v k.ú. Jezeřany - Hladůvka
Martin a Alena, Jezeřany -Maršovice
56, 671 75 Loděnice;
vlastník rodinného domu č.p. 58 a pozemku p.č. st.4712 v k.ú. Jezeřany - Pelikán Jan,
Jezeřany - Maršovice 58, 671 75 Loděnice;
vlastníci (správci) inženýrských sítí:
E.ON Česká republika, s.r.o., detašované pracoviště Regionální správa sítě VN,
NN Znojmo, Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo
VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518120,67025
Znojmo
.!MP, a.s., Plynárenská 49911, 65702 Brno
žádosti
byly doloženy
podklady
a doklady potřebnými
pro řádné posouzení
těmito
vyjádřeními, rozhodnutími a souhlasy:
projektová
dokumentace
ověřená
oprávněnou
osobou
- Ing. Bartolšic
Michal
(autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1004643)
projektová dokumentace (SIL přípojka + plynofikace RD) ověřená oprávněnou osobou Ing. Blažej Ladislav (specializace zdravotní technika, ČKAIT 1001023)
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vyjádření E.ON ČR s.r.o. ze dne 30.7.2010 pod značkou M18531-Z051022340
vyjádření VAS, a.s. divize Znojmo ze dne 19.8.2010 pod čj. 972/512010
vyjádření JMP, a.s. ze dne 5.8.2010.2010 pod značkou 7314/10/112
vyjádření JMP, a.s. ze dne 20.10.2010.2010 pod značkou 9482/10/112
vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 1.6.2010 pod č.j.:
66901/10
posudek o stanovení radonového indexu pozemku - nízký
závazné stanovisko HZS JmK, ÚO Znojmo ze dne 29.7.2010 pod ev.č.:HSB-32-56-617OPR-2010 - územní řízení
závazné stanovisko HZS JmK, ÚO Znojmo ze dne 29.7.2010 pod ev.č.:HSB-32-56-8/7OPR-2010 - stavební řízení
souhlas obce Jezeřany-Maršovice ze dne 8.6.2010
smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi paní Ing. Vodičkovou Ludmilou
a panem Vodičkou Antonínem
smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi stavebník)' a Obcí JezeřanyMaršovice
Pozemek p.č. st. 48 v k.ú. Jezeřany je ve vlastnictví paní Ing. Vodičkové Ludmily, JezeřanyMaršovice 270 - LV č. 910. Pozemek p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany je ve vlastnictví Obce Jezeřany Maršovice. Na stavebním pozemku p.č. st. 48 v k.ú. Jezeřany byl stanoven nízký radonový index.
Ve spojeném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal podané žádosti
a připojené podklady z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona a projednal ji dle § 87,
§ 89 a § 112 stavebního zákona s účastníky řízení a dotčenými orgány.
Zejména ověřil, že umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem Obce
Jezeřany - Maršovice. Pozemek p.č. st. 48 v k.ú. Jezeřany se nachází v zastavěném území obce.
Stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území (projektová dokumentace zpracována za účinnosti těchto vyhlášek).
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily uskutečnění
záměru, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití právních předpisů ve
výroku uvedených.
Podle § 93 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne, kdy
nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel
sdělení žadatelů, že upustili od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla-li realizace
záměru již zahájena.
Podle § 115 stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode
dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na
odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty
platnosti stavebního povolení.

p

O U

č e n, í 1., II.

Proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby se lze odvolat podle § 83 odst. 1 správního řádu
do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního
plánování a stavebního řádu, Žerotinovo nám. 3/5, Brno, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Podle
§ 82 odst. 2 správního řádu se odvolání (náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu) podává
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a ÚP. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Proti stavebnímu povolení se lze odvolat podle § 83 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního
řádu, Žerotinovo nám. 3/5, Brno, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Rozhodnutí je oznámeno
doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Lhůta pro odvolání počíná běžet
dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí
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desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Podle § 82
odst. 2 správního řádu odvolání (s náležitostmi podle § 37 odst. 2 správního řádu) musí být podáno
v potřebném počtu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a ÚP.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění
je nepřípustné.
Odvolání proti územnímu rozhodnutí má odkladný účinek, stavební povolení je vykonatelné
až po nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení
ověřené projektové
dokumentace
spolu se štítkem obsahující
identifikační
údaje
o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud
není stavebníkem.

Zejda
Milan
vedoucí odboru výstavby

a ÚP

Doručí se:

Účastníci řÍZení podle § 85 stavebního zákona:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (jednotlivě):
Vodička Antonín a Ing. Ludmila, Jezeřany - Maršovice 270,671 75 Loděnice - doručovací
Obec Jezeřany-Maršovice,
Jezeřany - Maršovice 1, 671 75 Loděnice
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška):
Ing. Hladůvka Martin a Alena, Jezeřany - Maršovice 56, 671 75 Loděnice
Pelikán Jan, Jezeřany - Maršovice 58, 671 75 Loděnice
Obec Jezeřany-Maršovice,
Jezeřany - Maršovice 1,671 75 Loděnice
E.QN Česká republika, s.r.o., detašované pracoviště Regionální
správa
Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo
VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20,67025
Znojmo
JMP, a.s., Plynárenská 499/1,65702
Brno

sítě VN,

adresa

NN Znojmo,

Dotčené orgány (jednotlivě):
HZS JmK, Územní odbor Znojmo, Pražská 3198/83, 669 03 Znojmo

Účastníci řÍZení podle § 109 stavebního zákona:
Účastníci řízení podle § 109 písmo a) stavebníci
Vodička Antonín a Ing. Ludmila, Jezeřany - Maršovice 270, 671 75 Loděnice doručovacíadresa
Účastníci řízení podle § 109 písmo c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem
Obec Jezeřany-Maršovice,
Jezeřany - Maršovice 1,671 75 Loděnice
Účastníci řízení podle § 109 písmo e) stavebníci
Ing. Hladůvka Martin a Alena, Jezeřany - Maršovice 56, 671 75 Loděnice
Pelikán Jan, Jezeřany - Maršovice 58, 671 75 Loděnice
E.ON Česká republika, S.r.O., detašované pracoviště Regionální správa sítě VN, NN
Znojmo, Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo
VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo
JMP, a.s., Plynárenská 499/1,65702
Brno
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Dotčené orgány:
HZS JmK, Územní odbor Znojmo, Pražská 3198/83, 66903 Znojmo
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů:
na úřední desce Městského úřadu Moravský Krumlov a Obecního úřadu Jezeřany-Maršovice,
a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup (na www.mkrumlov.cz)
Vyvěšeno dne: ,tiS

AéJ? ~6'40Sejmuto dne:~.f'.#_

/&40

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:$

~~

~ ~~.~=-' 0
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Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí
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-, / s' ~~ ,!!-o, ' ..... >i',p. d / I
J

~".".

:·AF:.:...~· ~~

Příloha pro žadatele a Obecní úřad Jezeřany-Maršovice (po právní moci tohoto rozhodnutí):
ověřená projektová dokumentace stavby a štítek "Stavba povolena" (obdrží stavebník)

Správní poplatek vyměřený podle zákona
pol. Č. 18
1.000,- Kč
pol. č. 17písmo a)
300,- Kč
pol. Č. 17písmo g)
. 300,- Kč
celkem
1600,-Kč.

Č.

634/2004 Sb., o správních poplatcích:

1.600,- Kč byl uhrazen piijmovym dokladem

Č.

8480 dne 1.9.2010 ve výši
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