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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTÍ  č.  45/2010 

 

Výroková část: 

Městský úřad v  Bučovicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm.g) a § 190 odst.1 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 § 109 až 114 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 9.3.2010 podali 

Libor Javořík, nar. 27.12.1979, Slavkovská 42, 685 01  Bučovice, 
Andrea Javoříková, nar. 21.2.1979, Slavkovská 42, 685 01  Bučovice 

(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 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 
"novostavba rodinného domu o 1 b.j., vodovodní a plynová přípojka, přípojka na vedení 

NN,   dešťovou kanalizaci, žumpa,  zřízení  sjezdu na pozemní komunikaci, studna" 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 34/1 (orná půda), 34/4 (orná půda), 1741 (ostatní 
plocha),  v katastrálním území Nesovice. 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku  parc.č. 34/1 (orná půda), 34/4 (orná půda), 1741 (ostatní 
plocha),  v katastrálním území Nesovice, v souladu se situačním výkresem v M 1 : 250, 
vypracovaným ing. Zbyňkem Kamenickým, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, 
ČKAIT 1001557, který je součástí projektové dokumentace, kde je umístění stavby 
polohově zakresleno  a který je přílohou č.1 tohoto rozhodnutí.   

 

2. Venkovní vzhled stavby – fasádu  stavby bude tvořit strukturální omítka ve světlém 
tlumeném odstínu krémové barvy, okenní otvory budou osazeny plastovými okny bílé 
barvy, vchodové dveře budou plastové s povrchem imitace bukového dřeva. Garážová vrata 
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budou plastová, bílé barvy. Kolem obvodových zdí bude kamenný sokl výšky 250 mm.  
Klempířské výrobky budou provedeny z měděného a pozinkovaného plechu. Střešní krytina 
Bramac bude červenohnědé barvy. 

3. Stavba rodinného domu bude jednopodlažní, nepodsklepená, bez využití obytného podkroví. 
Střecha bude sedlová s valbami, hřeben střechy bude vodorovný s osou místní účelové 
komunikace. Součástí stavby bude garáž pro osobní automobil. Tvar objektu bude 
nepravidelný, s maximálními půdorysnými rozměry 17350 x 16525 mm.  Maximální výška 
objektu  je navržena 6000 mm od + - 0,00 = podlaha výše uvedené navrhované stavby       
v 1 NP. 

4. Stavba bude na pozemku parc.č. 34/4 (orná půda) umístěna severozápadním rohem ve 
vzdálenosti 3500 mm od společné hranice se sousedním pozemkem parc.č.34/3 (orná půda), 
od společné hranice s pozemkem parc.č.34/1 (orná půda) bude severovýchodním rohem      
ve vzdálenosti 11200mm a jižní stěnou od společné hranice s pozemkem parc.č.34/5 (orná 
půda) ve vzdálenosti 8500 mm. Od společné hranice se sousedním pozemkem parc.č.35/1 
(orná půda) bude stavba ve vzdálenosti 15600 mm. 

5. Zastřešení objektu – konstrukce střechy  bude sedlová s valbami,  hřeben střechy bude 
vodorovný s osou místní účelové komunikace. Sklon střešních rovin bude 25°, střešní 
krytina je navrhována Bramac červenohnědé barvy. 

6. Stavebním pozemkem je určena  část pozemku  parc.č. 34/4 (orná půda), zastavěná 
navrhovanou stavbou rodinného domu. 

7. Plošné a objemové ukazatele stavby: 
 plocha pozemku: 1198 m2 

       zastavěná plocha  objektu:  230,00 m2 
8. Vymezení území dotčeného vlivy stavby -  území dotčené vlivem stavby je vymezeno 

pozemky dotčenými přímo navrhovanou stavbou na pozemku parc.č.34/4 (orná půda), 
tj.sousedními pozemky parc.č.34/1 (orná půda), parc.č.1741 (ostatní plocha), parc.č.34/3 
(orná půda), parc.č.35/1 (orná půda) a parc.č.34/5 (orná půda). 

9. Napojení stavby na technickou infrastrukturu – napojení na vodovod, plynovod a vedení 
nízkého napětí bude provedeno novými přípojkami na veřejná vedení, probíhající před 
pozemkem parc.č.34/4 (orná půda) na pozemku parc.č.1741 (ostatní plocha).   

10. Dešťové vody budou odváděny oddílnou dešťovou vnitřní kanalizací svedenou do vsakovací 
jímky dešťových vod, umístěné na pozemku parc.č.34/4 (orná půda). 

11. Splaškové vody budou odváděny oddílnou splaškovou vnitřní kanalizací svedenou do žumpy 
na vyvážení, umístěné na pozemku parc.č.34/4 (orná půda). 

12. Studna bude umístěna dle prováděcího projektu, vypracovaného ing. Milanem Suchnou, 
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1002643, na pozemku 
parc.č.34/4 (orná půda)  ve vzdálenosti 4000 mm od hranice s pozemkem parc.č. 35/1 (orná 
půda) a ve vzdálenosti 4000 mm od hranice s pozemkem parc.č.34/5 (orná půda). 
Projektovaná hloubka 6000 mm p.t., průměr výkopu bude 1400 mm. Horní hrana skruže 
bude umístěna v úrovni 300-500 mm nad okolní terén, okolí studny bude opatřeno betonovou 
dlažbou nebo mazaninou s 5° sklonem od studny. Projektovanou studnou St-1 bude zastižena 
podzemní voda mělkého oběhu vázaná na deluvio-fluviální až fluviální sedimenty údolní 
nivy Hvězdličky. V širším  zájmovém území se nenacházejí zdroje podzemní a povrchové 
vody pro hromadné zásobování obyvatel, studna neleží v žádném ochranném pásmu 
významného vodního zdroje. Jímáním podzemní vody z posuzované studny nebude 
ovlivněna sousední studna St-2. Předpokládaná vydatnost studny bude v úrovni max. 0,3 l/s. 
Maximální roční odběr podzemní vody bude 148m3 , denní odběr vody bude 0,45m3 . 
Jímáním podzemní vody z posuzovaného objektu nedojde k ovlivnění vodních a na vodu 
vázaných ekosystémů. Minimální hladina bude v úrovni 5000mm p.t.. 

13. Stavba bude pomocí nájezdu napojena na stávající pozemní komunikaci na pozemku 
parc.č.1741 (ostatní plocha). 

14. Projektová dokumentace stavby je vypracována oprávněnou osobou. 
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15. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku parc. č. 34/4 (orná půda), který je ve 

vlastnictví stavebníka, převážně v prostoru mezi objektem nového rodinného domu a hranicí 
pozemní komunikace v jihovýchodní části pozemku, příjezd na staveniště je možný po 
stávající pozemní komunikaci. 

16. Pro umístění stavby budou dodrženy podmínky Jihomoravské plynárenské a.s., uvedené ve 
stanovisku č.j. 1256/10/115 ze dne 26.3.2010, které je přílohou č.2 tohoto rozhodnutí. 

17. Pro umístění stavby budou dodrženy podmínky VaK Vyškov a.s., uvedené ve vyjádření 
č.j.2010-0546/216/TÚ/so ze dne 26.3.2010, které je přílohou č.3 tohoto vyjádření. 

 

 

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

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 
"novostavba rodinného domu o 1 b.j., vodovodní a plynová přípojka, přípojka na vedení 

NN,  dešťovou kanalizaci, žumpa,  zřízení  sjezdu na pozemní komunikaci" 

 

 (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 34/1, 34/4, 1741 v katastrálním území Nesovice. 

 

Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku  parc.č. 34/1 (orná půda), 34/4 (orná půda), 1741 
(ostatní plocha),  v katastrálním území Nesovice, v souladu se situačním výkresem          
v měřítku 1:250, který je součástí projektové dokumentace, kde je umístění stavby 
polohově zakresleno  a který je přílohou č.1 tohoto rozhodnutí.   

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním             
a stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Zbyněk Kamenický, autorizovaný inženýr pro 
pozemní stavby, ČKAIT 1001557. Případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce                      
a technických zařízení, zejména vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce                       
a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění, dále zákon č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                            
v pracovněprávních vztazích a o zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a zajištěna ochrana zdraví a života osob na 
staveništi. 

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických  
požadavcích na výstavbu, v platném znění a závazná ustanovení obsažená v příslušných   
technických normách.  

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky jen právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou          
k provádění stavebních nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti podle 
zvláštních předpisů.  

6. Před zahájením prací ohlásí investor stavby stavebnímu úřadu název oprávněné 
právnické  nebo fyzické osoby, která bude stavbu provádět. 

7. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek  
o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
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kolaudačního souhlasu. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje             
na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby. 

8. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 

9. Investor zajistí vytyčení veškerých podzemních vedení IS ze strany stavebníka 
(dodavatele   stavby) přímo v terénu před započetím stavby. 

10. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena při vytýčení prostorové polohy stavby,                
provedení ležatých potrubí pro odvádění odpadních a srážkových vod, provádění nosných  
konstrukcí, provádění kompletačních konstrukcí (například střešní plášť, dělicí 
konstrukce, skladba podlah) z hlediska požadavků na stavby stanovených obecnými 
požadavky  na výstavbu, provádění technických zařízení stavby, provádění přípojek a 
napojení na technickou infrastrukturu, splnění požadavků požární ochrany, civilní 
ochrany, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí, splnění požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, v souladu s předloženým plánem 
kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v 
dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále 
pokračovat. 

11. Stavba bude dokončena do 36 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

12. Odpady ze stavby budou průběžně odváženy na řízenou skládku, popř. budou předány 
jiné   osobě oprávněné nakládat s těmito odpady.  

13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Jihomoravské plynárenské a.s., uvedené 
ve stanovisku č.j. 1256/10/115 ze dne 26.3.2010, které je přílohou č.2 tohoto rozhodnutí. 

14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky VaK Vyškov a.s., uvedené ve vyjádření 
č.j.2010-0546/216/TÚ/so ze dne 26.3.2010, které je přílohou č.3 tohoto vyjádření. 

15. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MÚ Bučovice, 
odboru ŽP č.j. ŽP/ZPF/877/2010/AC ze dne 5. 8.  2010: 

 
ZÁVAZNÉ STANOVISKO 

 
Městský úřad v Bučovicích, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního 
prostředí, jako  věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu §§ 7 odst. 2),  61 odst. 1) a 66  
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (úplné znění),  v souladu s ustanovením § 149 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle 
ustanovení  §  15 písm. f) zákona č. 334/1992 Sb. o  ochraně zemědělského půdního fondu ve 
znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“) po prověření a  posouzení žádosti spolužadatelů 
Libor Javořík, Slavkovská 42, 685 01 Bučovice, Andrea Javoříková, Slavkovská 42, 
685 01 Bučovice,  o vydání  souhlasu k trvalému odnětí  zemědělské půdy  ze zemědělského 
půdního fondu pro výstavbu rodinného domu v k. ú. Nesovice, ze dne 4. 8. 2010 a  na jejím 
základě  uděluje v souladu s ustanovením  § 9 odst. 6 zákona 
                                                                                              

S O U H L A S 
 
s trvalým odnětím   zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na  části pozemku  p. č. 
34/4 KN, celková výměra pozemku 1198 m2, kultura orná půda, BPEJ 35600,  k. ú. Nesovice, o 
celkové výměře odnětí  stavebního pozemku 500 m2  pro výstavbu rodinného domu 
rodinný dům (250 m2),   
zpevněné plochy (98  m2), 
příjezd (48 m2 )  
 
ve prospěch 



 Spis.zn. 209/10/výst/GA str. 5 

 
 

 Libor Javořík, Slavkovská 42, 685 01 Bučovice, dat. nar.: 27. 12. 1979 
Andrea Javoříková, Slavkovská 42, 685 01 Bučovice, dat. nar.: 21. 2. 1979  

 
A/ Za odnětí zemědělské půdy nebudou v souladu s ustanovením § 11 odst. 6 a odst. 3 písm.c) 
zákona předepsány odvody, neboť se jedná o stavbu pro bydlení (včetně příslušenství)  
v zastavitelných plochách  vymezených územním  plánem. 
 
 
B/ Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy  se uděluje za těchto podmínek : 
1. Při provádění stavby bude investor dodržovat obecné zásady ochrany zemědělského půdního 
fondu vycházející zejména z ustanovení  § 8 zákona. 
Výstavba bude prováděna na parcele 34/4 KN  o celkové výměře  odnětí 500 m2 v k. ú. 
Nesovice. Na základě projektové dokumentace provede žadatel vytýčení hranic  záboru 
zemědělské půdy  a zabezpečí tak, aby hranice staveniště nebyly narušovány  a posunovány do 
okolní držby . 
2. Před zahájením stavby provede investor, v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona,  
vlastním nákladem skrývku kulturních vrstev půdy a zajistí jejich dočasné, oddělené uložení  na 
deponii  na okraji stavebního pozemku a následné  rozprostření dle podmínek bilance skrývky 
kulturních vrstev půdy, která je součástí podkladů pro vydání souhlasu doloženého jako příloha 
žádosti o odnětí. Skrývka bude provedena z ploch o celkové výměře   500 m2  do hloubky 0,30 m 
ornice a 0,20 m podorniční, tzn. že z pozemků bude skryto cca 250 m3 zeminy (150 m3  ornice, 
100 m3 podorničí). Skrývaná zemina bude využita k ohumusování zbývající části pozemku p.č.  
34/4 KN, k. ú. Nesovice, kultura orná půda, ve vlastnictví žadatele. 
 
3. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, 
uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy bude veden protokol 
(pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné  pro posouzení 
správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Kopii protokolu doručí investor odboru 
životního prostřední Městského úřadu v Bučovicích.  
 
Městský úřad v Bučovicích, odbor životního prostředí obdržel dne 4. 8. 2010 žádost 
spolužadatelů Libor Javořík, Slavkovská 42, 685 01 Bučovice, Andrea Javoříková, Slavkovská 
42, 685 01 Bučovice,  o vydání  souhlasu k trvalému odnětí  zemědělské půdy  ze zemědělského 
půdního fondu pro výstavbu rodinného domu v k. ú. Nesovice. 
Jedná se o pozemky mimo zastavěné území obce.  Územní plán obce Nesovice  je schválen a 
předmětné pozemky jsou zahrnuty do ploch určených k bytové výstavbě.  
 

Žádost o  udělení souhlasu k odnětí  zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro 
výstavbu rodinného domu v k. ú. Nesovice byla shledána důvodnou a oprávněnou ve smyslu 
zákona. Žádost je opatřena všemi potřebnými doklady a náležitostmi. 
 
Předložené podklady: 
- žádost  
- doložení vlastnického vztahu k dotčeným pozemkům 
- kopie katastrální mapy s vyznačením dotčených pozemků, část PD - Situace 
- sdělení MÚ Bučovice, odbor stavební úřad ze dne 2. 8. 2010   
- bilance skrývky kulturních vrstev půdy  
 
Dle § 10  odst. 1) zákona   je souhlas  k odnětí zemědělské půdy ze ZPF  vydaný podle § 9 odst. 
6) zákona    závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. 
Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní 
moci, popř. ve lhůtách v nich určených. 
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Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s 
prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů . 
 
Udělený souhlas se netýká majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům. 
Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze  samostatně  odvolat. Opravné prostředky lze proti 
němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu. 
 
 
        Ing. Miloslav Babyrád 
       vedoucí odboru životního prostřední  
                                MÚ v Bučovicích 
 
 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Libor Javořík, nar. 27.12.1979, Slavkovská 42, 685 01  Bučovice 
Andrea Javoříková, nar. 21.2.1979, Slavkovská 42, 685 01  Bučovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 9.3.2010 podal stavebník u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění 
a provedení výše uvedené stavby.  

V souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad usnesením  č. 39/2010 
pod č.j.210/10/výst/GA  ze dne 15.4.2010   rozhodl o spojení územního  a stavebního řízení. S 
jeho obsahem a odůvodněním se mohli účastníci řízení seznámit nahlédnutím do spisu.  

Stavební úřad poté opatřením pod č.j.209/10/výst/GA oznámil   v souladu s ustanovením § 87 
odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení 
veřejnou vyhláškou účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání 
předložené žádosti veřejné ústní jednání s ohledáním na místě na den 27.5.2010. Zároveň            
je upozornil, že námitky účastníků řízení, závazná stanoviska dotčených orgánů a připomínky 
veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že k nim nebude 
přihlédnuto.  O výsledku veřejného ústního jednání  s  ohledáním na místě  byl sepsán protokol. 
V průběhu řízení nebyly žádné námitky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti uplatněny. 

 

Stavebník po nařízení veřejného ústního jednání zajistil vyvěšení informace o jeho záměru          
a o tom, že podal žádosti o vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby a stavební povolení 
vč. grafického vyjádření záměru na vhodném veřejně přístupném místě (ve východní části 
pozemku parc.č.34/4 před navrhovanou stavbou), a to až do doby veřejného ústního jednání. 
Stavební úřad tuto skutečnost prověřil dne 27.5.2010 při ohledání na místě stavby, kde byla 
pořízena fotodokumentace vyvěšeného záměru, která je nedílnou součástí  spisového materiálu. 
Žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení byly doloženy (i v průběhu 
spojeného územního a stavebního řízení) těmito rozhodnutími, vyjádřeními stanovisky                 
a souhlasy: 
      -      vyjádřením společnosti E.ON ČR, s.r.o., České Budějovice, ze dne  25.1.2010 pod zn.  

       R11679-Z051002090,       
- stanoviskem společnosti Jihomoravská plynárenská a.s., ze dne 26.3.2010, pod č.j. 

1256/10/115, 
- vyjádřením společnosti VaK Vyškov a.s., ze dne 26.3.2010, č.j.2010-0546/216/TÚ/so. 
- závazné stanovisko MÚ Bučovice, odboru ŽP č.j. ŽP/ZPF/877/2010/AC ze dne 5. 8.  

2010: 
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Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky stanovené těmito orgány byly 
zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Stavební úřad projednal zamýšlenou stavbu studny pouze v územním řízení, stavební povolení 
vydá na základě předloženého projektu studny místně příslušný vodohospodářský orgán. 

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou                  
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 268/2009 Sb.,        
o technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.  

Podle směrného územního plánu Obce Nesovice  se předmětná stavba nachází v zóně „Bch“, 
jejíž funkční využití  je vymezeno jako „Plochy bydlení s příslušenstvím“ a podmínky              
pro umístění stavby jsou jednoznačné, není vyloučeno v tomto území realizovat takovýto druh 
stavby. Navrhovaná stavba svým charakterem a navrženým řešením nenásilně zapadá do daného 
území. Stavebník v řízení prokázal, že je vlastníkem pozemku parc. č. 34/4  v  k. ú. Nesovice,    
na němž je zamýšlená stavba umístěna.              
Stavba nezasahuje do ochranných pásem lesních porostů, nevyskytují se v něm žádné 
architektonické a památkově chráněné objekty. V dané lokalitě není evidován žádný dobývací 
prostor. 
Stavbou nebude nikdo nadměrně obtěžován ani ohrožován, svým charakterem a budoucím 
provozem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Navrhovanou stavbu a záměr 
stavebníka stavební úřad posuzoval v souladu s platnými právními předpisy. 
V průběhu spojeného územního a stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předložené žádosti 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, projednal ji s účastníky řízení            
a s dotčenými orgány, schválil plán kontrolních prohlídek a stanovil podmínky pro umístění        
a provedení stavby. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické               
požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani                   
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stavební úřad 
stavebníka upozorňuje, že staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami 
pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.  Nesmí docházet       
k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí zvl. hlukem, prachem,   k ohrožování provozu     
na pozemních komunikacích, zejména na osoby s omezenou schopností  pohybu a orientace, dále 
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování  přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Odvádění 
srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být  zabezpečeno tak, aby        
se zabránilo rozmočení pozemku staveniště vč. vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala      
a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací  a jiných ploch přiléhajících         
ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Negativní účinky stavby a jejího zařízení na 
životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, 
znečišťování vod a pozemních komunikací nesmí překročit limity uvedené v příslušných 
předpisech. Případné zvláštní užívání veřejného prostranství a pozemních  komunikací je možné 
jen na základě předchozího povolení příslušného správního úřadu, dle smluvního vztahu s obcí 
nebo na základě jiného předchozího povolení, vydaného stejným orgánem a to dle zákona          
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Stavební úřad dále zkoumal okruh účastníků spojeného územního a stavebního řízení nejdříve 
podle § 85 stavebního zákona, kdy: 
(1) Účastníky územního řízení jsou 
a) žadatel, 
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. 
(2) Účastníky územního řízení dále jsou 
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a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ 
uvedený v písmenu d), 
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo  sousedním          
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, 
c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, 
d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě,                       
že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, 
vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu. 
(3) Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků. 
  
Dále zkoumal okruh účastníků spojeného územního a stavebního řízení podle § 109 stavebního 
zákona, kdy: 
(1) Účastníkem stavebního řízení je 
a) stavebník, 
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem, 
nejde-li o případ uvedený v písmenu g), 
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, 
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto          
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva                 
navrhovanou stavbou přímo dotčena, 
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo                
navrhovanou stavbou přímo dotčeno 
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto     
právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, 
g) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu ve stavebním řízení,          
které se týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku; v případě,                                  
že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, 
vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu. 
(2) Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku. 
                                                                   

Při posuzování přímého dotčení existujícího práva stavební úřad vzal v úvahu účel, druh a rozsah 
umísťované stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné 
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Na základě této úvahy proto při vymezování 
okruhu účastníků spojeného územního a stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru,           
že v daném případě toto právní postavení podle § 85 a § 109 stavebního zákona přísluší pouze 
stavebníkovi, kterým je Andrea Javoříková  a Libor Javořík, oba bytem Slavkovská 42, 685 01 
Bučovice, kteří jsou zároveň i vlastníky pozemku parc. č. 34/4 (orná půda) a 34/1 (orná půda)     
v  k. ú. Nesovice, na nichž  má být výše uvedená stavba umístěna a prováděna, Obci Nesovice     
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona  a jako vlastníkovi sousedního 
pozemku parc.č. 1741 (ostatní plocha), Janu Fischerovi a Zdeňce Fischerové, oba bytem 
Nesovice 50, 683 33 Nesovice jako spoluvlastníkům sousedního pozemku parc.č. 34/3 (orná 
půda) a parc.č.34/5 (orná půda), Martině Neničkové, bytem Nesovice 49, 683 33 Nesovice, jako 
vlastníkovi sousedního pozemku parc.č. 35/1 (orná půda) a dotčeným správcům inženýrských 
sítí, tj. společnosti VaK Vyškov, a.s., Vyškov, E.ON ČR, s.r.o., České Budějovice                       
a Jm.plynárenská a.s., Brno. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem 
nemohou   být tímto rozhodnutím přímo dotčena.  
Dle § 92 odst. 3 stavebního zákona se doručuje územní rozhodnutí žadateli, dále obci  v místě 
stavby na jejímž uzemí má být požadovaný záměr uskutečněn a dotčeným orgánům jednotlivě     
a ostatním účastníkům územního řízení veřejnou vyhláškou. 
Protože stavební úřad v průběhu spojeného územního a stavebního řízení neshledal důvody 
bránící umístění a provedení výše uvedené stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
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Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 
nebude stavba zahájena. 
Stavebník je povinen oznámit v souladu s ustanovením § 119 a násl. stavebního zákona    
stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním stavby    
pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení          
stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.  
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
 

Poučení účastníků: 
 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního 
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně podáním u zdejšího 
správního orgánu. 
Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení    
rozhodnutí nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené      
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 
Odvolání se 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 správní orgán na náklady účastníka. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 

                                                            Pavel  N o v o t n ý 
                                                           vedoucí stavebního úřadu 

 Přílohy: 
 
1. situační výkres v měřítku 1:250 
2. stanovisko společnosti Jihomoravská plynárenská a.s., ze dne 26.3.2010, pod 

č.j.1256/10/115 
3. vyjádření společnosti VaK Vyškov a.s., ze dne 26.3.2010,č.j.20100546/216/TÚ/so 
4. vyjádření společnosti E.ON ČR, s.r.o., České Budějovice, ze dne  25.1.2010 pod     

zn.R11679-Z051002090 
 

 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Nesovice a zdejšího 
stavebního úřadu, následně bude opatřeno kulatým razítkem, podpisem a zasláno zpět na SÚ Bučovice. 
 
Na  úřední desce: 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
V elektronické podobě: 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko a  podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí  rozhodnutí: 
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Poplatek: 

Správní poplatek vyměřený  podle  zákona  č.  634/2004  Sb.,  o  správních  poplatcích,                
v platném znění, položky č. 17 odst. 1 písm. a), f) sazebníku ve výši 600,- Kč byl zaplacen          
v hotovosti  na pokladně Městského úřadu v Bučovicích dne 8.6.2010,  č. pokladního dokladu  
3348.           
 
R o z d ě l o v n í k :  
 

Účastníci územního řízení: 
 
 Žadatel:  
- Libor Javořík, Slavkovská č.p. 42, 685 01  Bučovice 
- Andrea Javoříková, Slavkovská č.p. 42, 685 01  Bučovice                                     
 
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: 
-    Obec Nesovice, IDDS: 7dcbcgm  

 
       Účastníci řízení: veřejnou vyhláškou 
 

- E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 
- Jihomoravská plynárenská, a. s., IDDS: yhscfc9 
- VaK Vyškov, a.s., IDDS: d4jumdj 
- Telefónica O2, IDDS: d79ch2h 
- Jan Fischer, Nesovice č.p. 50, 683 33  Nesovice 
- Zdeňka Fischerová, Nesovice č.p. 50, 683 33  Nesovice 
- Jan Pavlík, Nesovice 324, 683 33 Nesovice 
- Marta Pavlíková, Nesovice 324, 683 33 Nesovice 

 
Dotčené orgány: 

- Hasičský záchranný sbor Jm kraje, územní odbor Vyškov, IDDS: ybiaiuv 
- MÚ Bučovice, odbor ŽP, Jiráskova č.p. 502, 685 01  Bučovice 
 

 
Účastníci stavebního řízení:   
 

Stavebník:  
- Libor Javořík, Slavkovská č.p. 42, 685 01  Bučovice 
- Andrea Javoříková, Slavkovská č.p. 42, 685 01  Bučovice 

 
    Účastníci řízení:  

       -    Obec Nesovice, IDDS: 7dcbcgm 
- E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 
- Jihomoravská plynárenská, a. s., IDDS: yhscfc9 
- VaK Vyškov, a.s., IDDS: d4jumdj 
- Telefónica O2, IDDS: d79ch2h 
- Jan Fischer, Nesovice č.p. 50, 683 33  Nesovice 
- Zdeňka Fischerová, Nesovice č.p. 50, 683 33  Nesovice  
- Jan Pavlík, Nesovice 324, 683 33 Nesovice 
- Marta Pavlíková, Nesovice 324, 683 33 Nesovice 

 
Dotčené orgány: 

- Hasičský záchranný sbor Jm kraje, územní odbor Vyškov, IDDS: ybiaiuv 
- MÚ Bučovice, odbor ŽP, Jiráskova č.p. 502, 685 01  Bučovice 
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