
.tJ " v

MESTSKY URAD KONICE
odbor výstavby

Masarykovo nám.27, 79852Konice
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STU.524/2012/FRO
KON 9550/2012
Ing. Dana Froncová
582401480
dana.froncova@konice.cz

DATUM: 24.8.2012

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Městského úřadu v Konici, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84
až 91 a § J 09 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou
dne 11.6.2012 podal

František Fidler, nar. 24.6.1954, Šubířov 157, 798 52 Šubířov,
Marie Fidlerová, nar. 28.1.1953, Šubířov 157, 798 52 Šubířov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:
Novostavba doplňkové stavbv garáže, prádelny, kolny a sklepních prostorů

ŠUbířov

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 165, parc. Č. 159/2 v katastrálním území Šubířov.

Stavba obsahuje:
jedná se o stavbu doplňkovou ke stavbě hlavní rodinného domu Šubířov číslo popisné 157, vč.
zpevněných ploch
stavba je samostatně stoj ící, jednopodlažní, podsklepená
novostavba bude sloužit jako dvougaráž pro osobní automobily a pro provoz rodinného domu bude
sloužit jako prádelna, kolna a sklepní prostory pro uskladnění ovoce a zeleniny
vzdálenost od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 160/1 v k.ú. Šubířov je 1,2 m
příjezd je navržen ze státní silnice tř. lTI/36611, stávající sjezd bude napojen na garáž
dešťové vody budou svedeny do barelu pro zalévání zahrady popř. do sběrné vsakovací jímky
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zajištění vody a elektrické energie bude ze stávajících rozvodů rodinného domu
zastavěná plochaje 81 m2, obestavěný prostor je 496,12 m3
stavba je obdélníkové půdorysu o rozměrech 6 O x 135m
střešní konstrukce je navržena sedlová, spád střechy je 40 st.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
I. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

m. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Vladimír Poler,

Určická 86, Prostějov, ČKAIT 1200625, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.

2. tavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) Dokončení stavby k provedení závěrečné kontrolní prohlídky
4. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (osobou oprávněnou k provádění stavebních a

montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů). Odborné vedení
prováděné stavby (stavbyvedoucím) bude Vladimír Doseděl, ČKAIT 1201491.

6. Budou dodrženy podmínky stanovisek dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení:

Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. č.j. KON 6460/2012 ze dne
11.6.2012
za předpokladu plnění těchto podmínek:

Bude provedeno odnětí části pozemku p.č. 83/2 o celkové ploše 28 m2 za účelem stavby skladu na
zahradní nábytek v k.ú. Je enec.

P.Č. Druh pozemku Výměra dle K (m2
) Výměra k odnětí (m2

)

159/2 zahrada 1675 47

Investor zajistí na vlastní náklad před zahájením stavební akce provedení skrývky omice. krývka omice
bude provedena do hloubky 10 cm v celkovém množ tví cca 3 m3 a ná ledně vhodně využita při úpravách
dotčených pozemků.

Zjistí-Ii některý orgán tátní správy (obecní, městský nebo krajský úřad), případně jiné orgány a
organizace neplnění opatření a povinností, stanovených tímto souhlasem, budou vůči investorovi
uplatněny sankce podle ust. § 20 zákona, případně § 35 zák. č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Za trvale odnímanou zemědělskou půdu bude předepsán orgánem ZPF odvod peněžní částky v souladu
§ II odst. I zákona. Základní hodnotový ukazatel je pro dotčené parcely 2,85 - Kč/ m2 a bude ovlivněn
faktory ŽP dle přílohy B a C zákona platnými ke dni nabytí právní moci rozhodnutí dle zvláštních
předpisů. Konečná výše odvodu bude stanovena rozhodnutím orgánu ochrany ZPF po nabytí právní moci
rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.

V souladu s § 10 odst. 1 zákona musí být tento souhlas závaznou součástí všech rozhodnutí, která budou
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ve výše uvedené záležitosti vydána příslušným stavebním úřadem. Platnost vydaného souhlasu je totožná
s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních
předpisů.

Souhlas k odnětí půdy ze ZPF neřeší žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčeným pozemkům.
Na udělení souhlasu k odnětí půdy podle § 9 zákona se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (§
21 odst. 1 zákona) aje vydán pouze pro účely citované stavby.

IV. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

František Fidler, nar. 24.6.1954, Šubířov 157, 798 52 Šubířov
Marie Fidlerová, nar. 28.1.1953, Šubířov 157, 798 52 Šubířov
Obec Šubířov, Šubířov 40, 798 52 Šubířov

Odůvodnění:

Dne 11.6.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. I stavebního
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na 7.8.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky
na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:
Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, č.j. KON 6460/2012 ze dne
11.6.2012
Koordinované závazné stanovisko za Městský úřad Konice, č.j. KON 7968/2012, spis. zn.
STU.559/2012/Z0U ze dne 19.7.2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Jiří Vagner, JosefVagner, Bohuslav Kapounek, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
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Veřejnost připomínky neuplatnila

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-Ii sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončeni stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. I stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-Ii z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Tomáš Němec
vedoucí odboru výstavby

otisk úředního razítka

Příloha:
- situační snímek katastrální mapy s umístěním stavby

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písmo a) ve
výši 300 Kč byl zaplacen dne 27.8.2012, číslo dokladu 0825753.
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ObdržÍ:

Spojené řízení

Okruh účastníků územního řízení je stanoven dle § 85 stavebního zákona a stavebního řízení podle
§ 109 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že rozdělovník pro obě řízení je jeden, stavební úřad tímto
specifikuje okruh účastniků jednotlivých řízení takto:

Územní řízení:
Žadatel jako účastník řízení podle § 85 odst. 1, písmo al a obec jako účastník řízení podle § 85 odst. 1.
písmo bl, kterým se doručuje toto rozhodnutí podle § 92 odst. I stavebního zákona do vlastních rukou:
František Fidler, Šubířov č.p. 157, 798 52 Konice
Marie Fidlerová, Šubířov č.p. 157, 798 52 Konice
Obec Šubířov, lDDS: 35sax4y

Ostatním účastníkům řízení podle § 85 odst. 2, popř. jejich zákonným zástupcům, kterým se doručuje toto
rozhodnutí podle § 92 odst. 1 stavebního zákona, doručuje veřejnou vyhláškou.
Jiří Vagner, Šubířov č.p. 125, 798 52 Konice
JosefVagner, Šubířov č.p. 125,79852 Konice
Bohuslav Kapounek, Šubířov č.p. 189, 798 52 Konice
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, mDS: ur4k8nn
Doručení je provedeno vyvěšením tohoto oznámení na úřední desce
Patnáctý den po dni vyvěšení se považuje toto oznámení za doručené.

Stavební řízení:

Účastníci podle ust. § 109 zákona Č. 183/2006 Sb., do vlastních rukou
František Fidler, Šubířov č.p. 157, 798 52 Konice
Marie Fidlerová, Šubířov č.p. 157 798 52 Konice
Jiří Vagner, Šubířov č.p. 125, 798 52 Konice
JosefVagner, Šubířov č.p. 125, 79852 Konice
Bohuslav Kapounek, Šubířov č.p. 189, 798 52 Konice
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn

dotčené správní úřady
Dot~ené orgány státní správy doporučeně na dodejku pro územní a stavební řízení:
MěU Konice, Je 00288365, odbor životního prostředí, a Příhonech č.p. 405, 798 52 Konice
MěÚ Konice, IČ 00288365, odbor dopravy Masarykovo nám. č.p. 27, 798 52 Konice

Toto rozhodnutí obdrží Obec Šubířov 2x, z toho Ix jej vyvěsí spolu se situačním snímkem na úřední
desce na dobu nejméně 15 dnů ode dne doručení a poté jej zašle zpět stavebnímu úřadu s vyznačením
data vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu oprávněné osoby.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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