je povinenneprod|eně
poškození
p|ynárenského
oznámitkaŽdéi sebemenší
9) StavebnÍk
zařízenínebo
p|ynovodních
přípojek
(vč.|zo|ace,
signa|izačního
vodiěe,výstraŽné
fÓ|ieatd')na te|efon1239'
zásypu výkopu bude provedenakontro|adodrŽenípodmínekstanovenýchpro
10) Před provedením
plynárenského
přípojek.
provedepříslušná
kontro|a
stavební
činnosti
zařízenía p|ynovodních
Kontro|u
provozníob|ast(formu|ářa kontaK na|eznetena www.gridservices'cz
nebo NoNSToP Zákaznická
jednací)uvedenov úvodutohoto
|inka800 11 33 55). Při ŽádostiuvedeŽadatelnašiznačku(čís|o
stanoviska'Povinnostkontro|yse vztahujei na p|ynárenské
zařízení,kteréneby|oodha|eno.o
provedené
kontro|ebude sepsán protoko|.
kontro|ynesmíbýt p|ynovodni
Bez provedené
zařízenla
je stavebník
přípojky
p|ynovodní
zasypány.V případě,
Že nebudoudodrŽeny
výšeuvedenépodmínky'
p|ynárenského
povinenna zák|aděvýzvy provozovate|e
přípojeknebojeho
zařízenia p|ynovodních
p|ynárenského
zástupce doloŽitprůkaznoudokumentacio nepoŠkození
zařízenía p|ynovodních
přípojekběhem výstavbynebo provéstna své nák|adykontro|ní
sondy v místě styku stavby
ímipřípoj
m zařízením
a p|ynovodn
kami.
s p|ynárenský
přípojky
11) P|ynárenské
zařízení
a p|ynovodní
budoupředzásypemvýkopuřádně podsypánya obsypány
provedeno
pískem,
bude
zhutnění
a budeosazenavýstraŽná
fó|ieŽ|uté
těŽeným
barvy,všev sou|adu
TPG 70204.
s CSN En12007-1-4,
po skončení
pok|opya nadzemníprvky
12) Neprod|eně
stavebnÍ
činnosti
budouřádně osazenyvŠechny
p|ynárenského
zařízenía p|ynovodníchpřípojek.
přípojkách,
a ostatních
armaturna p|ynárenském
zařízení
a p|ynovodnÍch
13) Pok|opyuzávěrů
vě. hlavnÍch
p|ynovém
po ce|oudobu
zařízení
udrŽovat
stá|epřístupné
uzávěrůp|ynu(HUP)na odběrném
a funkční
trvánístavební
ěinnosti.
materiá|u,
stavebních
strojůapod' bude rea|izováno
14) Případné
zřizovánístaveniště,
sk|adování
mimo
přípojek(neníJive stanoviskuuvedeno
zařízenía p|ynopvodních
ochrannépásmo p|ynárenského
jinak).
přípojek(neníJive stanovisku
zařízenía p|ynovodních
15)Bude zachována h|oubkap|ynárenského
uvedenojinak).
zabezpečitpřípadnýpřejezdpřes
16) Při pouŽitínák|adních
vozide|,stavebních
strojůa mechanizmů
přípojky
panelů
p|ynárenské
v místěpřejezdup|ynárenskéhozařízení'
zařízení
a p|ynovodnÍ
u|oŽením
Zábrdovice'60200 Brno znaěky500í640791
Stanoviskospol. GridServices,s.r.o.'Plynárenská49911,
ze dne 20.12.2017
Věc: ProdlouŽení
STL plynovoduvčetně10 ks STL plynovodníchpřípojek
DodrŽetvšechnypodmínkytohoto stanoviska.Výtahze stanoviska:
projektové
p|ynárenskéhozařízeni.
odsouh|asení
dokumentace
Úče|stanoviska:
S výšeuvedenoustavbou souh|asíme.
Provozovate|
distribuční
soustavy(dá|etéŽ''PDs') souh|así
s vydánímrozhodnutí
o povo|ení
stavbydá|e
přípojek
p|ynárenského
(dá|ejen ''PZ..)'
zaŤizení
a p|ynovodních
uvedeného
a dokončena
v sou|aduse SmIouvyo podmínkách
napojení,
StavbaPZ bude rea|izována
o spo|upráci
a
při rea|izacip|ynárenského
zařízenía o budoucísm|ouvěnájemníč.941700208014000210975
součinnosti
distribuční
soustavy(GasNet,s.r.o.,lČ27295567,
ze dne 19,09.2017
uzavřenousProvozovate|em
K|íšská
400 01 ÚstínadLabem,zastoupený
GridServices,
s'r'o'a investorem.
940/96,K|íše,
PZ:
PZ, na kterése napojujebudované
a)Stávající
STL plynovodPE dn 63
Vlastníkp|ynovodu:
GasNet,s.r'o.
PZ:
b)Nověbudované
STL plynovodPE dn 63: 190,0m
PE dn 32:30,0m
STL přípojky
,10
přípojek:
Poěetkusů
vodiěe.
vyvéstkontro|nívývod
signá|ního
skříněHUP poŽadujeme
Do kaŽdé
V rámci dalšíhoprojednávánía reatizacev'ýšeuvedenéstavby PZ poŽaduiemedodržetpodmínky1.
aŽ9. a dále í) aŽ16)tohotostanoviska.

l 5029-2aftŽUK
Č.i.: sulazss6-17

Zábrdovice'60200 Brno značky5001723346
Stanoviskospo|.GridServices,s.r.o.'Plynárenská49911,
ze dne 16.05.20í8
Věc: obytný soubor Holubice- so 05 STL plynovodvčetněpřípojek.Změna
Dodržetvšechnypodmínkytohoto stanoviska.Výtahze stanoviska:
projektové
plynárenského
odsouhIasení
dokumentace
zařízení.
Uěe|stanoviska:
S výšeuvedenoustavbou souh|asíme.
Provozovate|
distribuční
soustavy(dá|etéŽ,,PDs-)souh|así
s vydánímrozhodnutí
o povo|ení
stavbydá|e
přípojek
plynárenského
(dálejen ''PZ..).
zařízení
uvedeného
a plynovodních
a dokončena
v sou|aduse Sm|ouvyo podmínkách
napojení,
StavbaPZ bude rea|izována
o spo|upráci
a
při rea|izaciplynárenského
zařízení
a o budoucísm|ouvěnájemníč.941700208014000210975
součinnosti
ze dne 19'09'2017
uzavřenous Provozovate|em
distribuční
soustavy(GasNet,s.r.o.,|Č27295567,
K|Íšská
400 01 ÚstínadLabem,zastoupený
GridServices,
940/96,K|íše,
s.r.o.a investorem.
PZ:
PZ, na kterése napojuje
budované
a)Stávající
STL plynovodPE dn 63
p|ynovodu:
V|astník
GasNet,s.r.o.
PZ:
b)Nověbudované
STL plynovodPE dn 63:205,0m
PE dn 32:30,0m
STL přípojky
.10
přípojek:
Početkusů
vyvéstkontro|nív1ivod
signá|ního
vodiče.
Do kaŽdéskříněHUP poŽadujeme
Vrámci dalšíhoprojednávánía reaIizacevýšeuvedenéstavby PZ poŽadujemedodržetpodmínky1.
aŽ 10. a dáIe 1| aŽ 16|tohotostanoviska.
olomouc2
INSTACZ s.r.o.,Jeremenkovač,.p.,|,|42,772o0
ízn.81515/5/11l17
ze dne29'11.2017- DodrŽetpodmínky1' a 10.tohotovyjádřen
Vyda|avyjádřen
í.
0í Vyškovvydalavyjádřeník PD (stupeňVodovodya kana|izaceVyškov,a.s.,Brněnske410113,682
na akci ,,obytnýsoubor Holublce,výstavbakomunikacevě. inŽenýrskýchsítía
územnírozhodnutí)
jejlch přípojek'parc.ě.62212,62216,
15611,PK 23313,232a 535,k.ú.Holubice,'zn,201862217,62013,
Ulso ze dne 26.02.2018.
004251201802241T
S,rea|izacístavby souhlasíme.
Dodržetpodmínkyí -16 tohotovyjádření.
DodrŽetpodmínkySmlouvyo budoucíkupnísmlouvěze dne 09.01.20í8
uzavřenoumeziŽadatelema
01 Vyškov.
spoleěnostíVodovodya kana!izaceVyškov,a.s.,Brněnská 410113,682
DodržetpodmínkyvyjádřeníspoI.E,oN Servisní,s.r.o.'RcDs Prostějov,Poděbradovonám.
ze dne 21.12.2017
2,79727Prostějov,zn.D86í0.16223667,
Nadzemnívedení
NN.
V zájmovém
Územívýšeuvedené
stavbyse nachází:
zemníchnebojinýchprací,kterémohouohrozitpředmětné
distribuční
a sdě|ovací zařízení,
Při provádění
jste povinnid|e zákona č.309/2006Sb., a nařízení
v|ádyč' 591/2006Sb', učinitveškeráopatření,aby
zařízení,
na majetkunebona zdravíosobe|ektr.proudem,
nedoš|o
ke škodámna rozvodném
zejména
tím,
Že budezajištěno:
dodĚet podmínky.l.- 6. tohotovyjádření.
DodrŽetpodmínkysouh|asuse stavbou a činnostív oP zařizeníDS (elektrickásít')ve
s.r.o.'
vlastnictvíE'oN Distribuce,a.s.Toto vyjádřenívydává spol. E.oN ceská repub|ika,
49 CeskéBuděiovice'RS Prostějov,Poděbradovonám. 2,797 27
F.A. Gerstnera215116,370
ze dne 19.12.2017
Prostějovzn. J34768.16218628,
výšeuvedenéstavbyse nachází:NadzemnívedeníNN.
V zájmovémúzemí
projektové
výše uvedenéakce
dokumentaceudě|ujemesouh|ass provedením
Na zák|aděpřed|oŽené
1)aŽa) tohotosouh|asu.
distribuční
soustavypři splněnípodmínek
v b|ízkosti
zařízení
DodrŽetvšechnypodmínkySmlouvy o připojeník distribučnísítiz napětbvéhladiny nízkéhonapětí
(1ORD+ tIakovástanice).
ze dne 09.11.2017
é.1232148'6
infrastruktura
a.s.,olšanská2681t6,í30 00 Praha3
Vyjádřeníspo|.českátelekomunikaění
ze dne 23.'t1.20,|7:
ěj. 776083/17,

l 5029-201
slZUK
Č'i': sutargs6-17
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- Ve Vyznačeném
(dá|ejen .'SEK'')spo|eěnosti
zájmovémÚzemíse nacházísít'e|ektroniclcých
komunikací
infrastruktura
a's',
Českáte|ekomunikační
- při provádění
pracía při výkonučinností
stavebních
v b|ízkosti
vedeníSEK je nutnédodÉetpodmínky
bodu(1)aŽ (7)a |.aŽV. tohotovyjádření.
í49 00 Praha4
T.Mobileczech Repub|ica.s.,Tomíěkova214411'
Vyda|astanovisko
dne27'02.2018zn. E08258/18.
Nedojdeke ko|izis technickou
infrastrukturou
spo|ečnosti
podmínky
vŠechny
T-Mobi|e
CzechRepub|ica.s..DodrŽet
tohotovyjádření.
ě.p.1178,664
vlvo coNNEcTIoN,spot.s r.o.,Nádražní
5í Šlapanice
u Brna
Vyda|ovyjádřenídne 13.1.2018,č.j.2026|8112018'
kde sdě|ujeme,
Že v zájmovém
Územíd|e před|oŽené
zařízeni(dá|ejen ''TZ..)našíspo|ečnosti.
situacenedojdeke střetus te|ekomunikačním
DodrŽetvšechny
podmínky
tohotovyjádření
a jakomajite|
TZ nemámenámitekprotivýšeuvedené
stavbě.
Závaznéstanovisko Ministerstvo obrany čR, SvatopIukova 2687t84,ze dne 01.12.2017pod zn.
7g479t2017.82o1.oÚz-B R, č.i.2273.952t2o17 (výtah):
Danáakce nenívrozporuse zájmyMo vymezenýmid|e
Sb.
$ 175zákonač.183/2006
Vřešené|oka|itě
výstavbykomunikace
a inŽenýrských
sítípro novýobytnýsouborí0 RD v k.ú.Ho|ubice
sítě a podzemníte|ekomunikační
neevidujemeinŽenýrské
vedeníve v|astnictví
Ministerstvaobrany
v písemné
Souh|asíme
s akcítak,jak by|ado|oŽena
a grafické
dokumentaci.
VyjádřeníSITEL'spo!.sr.o.,Baarova975115,14000Praha4podzn.1111705766zedne29.11.2017.
zájmovémÚzemíse nenacháziŽádnápodzemní
vedenía zařízení
Ve vyznaěeném
veřejnékomunikační
sítě
ve v|astnictví
čisprávěspo|ečnosti
S|TEL'spo|.s r.o.
VyjádřeníTeliaSoneralnternationat
CarrierCzech Republica.s.,K červenému
Dvoru25a,í30 00
Praha 3 pod 2n.1311703312
dne 11.12.2017
Ve vyznačeném
zájmovémúzemíse nenacházípodzemníkomunikační
vedenía zařízeníveřejné
podmínky
komunikačnísítě
v našemv|astnictví
a stavebník
dodrŽívšechny
tohotovyjádření.
'1064'
Vyjádření
FasterCZ spo|.s r.o.,Jarníč'p'
Ma|oměřice'
61400 Brno14ze dne21.12'2017,
V uvedené
ob|astise nacházínadzemní
a podzemní
komunikačnívedené
společnosti
FasterCZ spo|.s.r.o.
stavbousouh|asíme
za oodmínek
S úvedenou
1. Před zahájením
zemníchpracízajistíinvestor
vytýčení
vŠech
vedenía zaŤízení
v sou|adus $18,
vyh|ášky
č.324-1990sb.
pracíufirmyFasterCZ.
objednejte
10 dnÍpředzahájením
2. Vytýčeníprosím
3. Ing.MartinVítek,te|.608861801,vitek@faster.cz
našeho
vedeníby|ododŽenopředepsané
4. Žádáme,aby při kříŽení
krytí.
5. ProsímeVás o písemné
oznámenízahd1ení
stavbymin.30 dnípředem.
je nutnotutoskutečnost
neprodleně
6. Pokuddojdepři stavběk poškození,
oh|ásitna hot|ine
777 340 000.
Ústav archeoIogické
a památkovépéěeBrno, Katoudova30,614oo Brno í4 vydaIvyjádřenípod čj.
a UAPP 22412018
ze dne 14.6.2018(výtah):
UAPP: 59/20í8ze dne 21.02.2018
K projektovédokumentacipro stavbu ,,oBYTNÝ soUBoR HoLUBIcE, KoMUNIKACE VČETNĚ
(PK233t3,232
|NŽENÝRSKÝCH
sÍTíA JEJ|CHPŘíPoJEK"ppč.62216,622t2,622t7,620t3
a 156t1,15612
je
památkové
péče
Že
z
hlediska
v
kat'
území
Ho|ubice,
sdě|ujeme,
archeo|ogické
rea|izace
a 535)
stavby
přÍpustná.
územís archeo|ogickými
ná|ezy,je
Vzh|edemvšakk tomu,Že při zemníchpracíchby moh|odojítk narušení
péči,
předpisů,
zákonač.20l1987Sb., o státnípamátkové
ve zněnípozdějŠích
nutnédodrŽetpodmínky
a
respektovat
zákonnépoŽadavky:
je povinenjiŽod dobypřÍpravy
stavby
Stavebník
. oznámitsvůjzáměrArcheo|ogickému
ústavu
AV ČR,Čechyňská
363/19,602 oo Brno,a
- umoŽnitArcheo|ogickému
Ústavučijinéoprávněné
organizaciprovedení
záchranného
archeo|ogického
péěi'
v podmínkách
zákonao státnípamátkové
výzkumu,sjednaného

8lzUK
Č.1.
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,10.

11.
12'
13.
14.

Před ukončením
stavebních
objektů:
so 05 P|ynovod
vč.1Okspřípojek'
so 06 E|ektroinsta|ace
vč.11ks(1ORD+ 1ATS)přípojek
a HDV,So 07 Veřejné
siInoproudá
osvět|enía
So 08 obecní
paragrafů
rozh|asbude ve smys|us 119 a nás|edujÍcích
stavebního
zákona včaspoŽádánoo
pod|e$ 121
ko|audačnísouh|as.
Návrhna vydáníko|audačnÍho
souh|asu
budedo|oŽen
ná|eŽitostmi
zákona:
stavebního
- zejména
provedení
skutečného
stavby
dokumentaci
. popisa zdůvodnění
provedených
rozhodnutí
odchy|ek
od územního
- geodetické
zaměřenÍjednot|ivých
stavebnÍch
objektů
. dok|ado zajištění
prací(u podzemních
geodetických
prací
zpracovánígeodetichých
souhrnného
ještěpředzakrytÍm)
. stavební
proh|ídek
kontro|ních
deníkse záznamypravide|ných
stavby
- dá|edok|ady
o projednání
stavbydo uŽívánÍs
dotčenými
uvedení
orgány,revizní
zprávy:
- vytyčovací
výkresstavby,
- výchozíreviznízprávue|ektroinsta|ací
a e|.zařízení.'
vč.1OkspřÍpojek'
so 05 P|ynovod
si|noproudá
vč.11ks(1ORD+ 1ATS)přípojek
so 06 E|eKroinstalace
a HDV,
so 07 Veřejnéosvět|ení
o měřenía zkoušcefunkěnosti
so 0B obecnírozh|as.protoko|
- zápiso t|akové
zkoušcevodovodu,
kana|izace:
(1ORD+ '1PN(poŽárnÍ
kana|izace
So 02 12kspřípojek
sp|aškové
nádrŽ)+1ATS)
'1Sks
přípojek
(1ORD+ SUV;objektobsahujeretenční
kana|izace
so 03
dešt'ové
nádrŽ)
( 1dO
u R D+ 1 P N )
s o 0 4 1 1 k sp ř í p o j e k v o d o v o
- reviznízprávup|ynového
odběrného
zařízení:
přípojek'
so 05 Plynovodvč.1Oks
- protoko|
o t|akové
zkoušcep|ynu:
vč.1OkspřÍpojek'
so 05 P|ynovod
- zápiso vpuštěnÍ
p|ynu:
přípojek'
vč.'1Oks
so 05 P|ynovod
- zápiso odevzdání
stavby(pokudbudepořízen)
a převzetí
- atestydodanýchmateriá|ů
- doklado Iikvidaci
odpadů
- dok|adyprokazujícÍshodu
pouŽitých
v|astnostÍ
výrobků
na stavbypodle$156
s poŽadavky
zákona
stavebního
- p|námocv přÍpadě
zastupování
stavebnÍka
- závaznástanoviska
dotčených
orgánůk uŽívání
stavby'
prováděcívyh|ášky.
stavební
zákona
Při rea|izaci
stavbynutnorespektovat
jednot|ivých
podzemních
vytycení
vedenía inŽenýrských
Investor
si zajistÍ
sítíod správců
sítípřímo
jednot|ivých
podmínky
správců
sítí.
v terénu
a dodrŽí
půdya h|oubku
|nvestorsi zajistístavebně.geo|ogickými
sondamis|oŽení
a Únosnostzák|adové
soodních
vod
před|oŽi|
závaznéproh|ášeníze
dne 12'07.2018,
kdese uvádí:
Žadate|
současně
HV PROF| STAVEBNís.r.o.,se síd|emCacovická16|12,614 oo, |Č06339255se zavazuje
Horovým,
č.p.43' 68351 Ho|ubice,
Že
manŽe|ům
adresaHo|ubice
.1.budezrušenoparkovací
kterýbudedostatečně
místou vjezdua budevybudovánpouzeostrůvek,
i větším
vozid|ům.
da|ekood brány,aby nebráni|vjezdu
komunikaci
v obci Ho|ubice
zapracujedo projektu
vjezd
řízenípro nověbudovanou
2. ve stavebním
Horových161/1k.Ú.Ho|ubice
v mÍstěumístění
na pozemekmanŽe|ů
brány.Tento
z tétokomunikace
policieJihomoravského
prgjek!budepřed|oŽen
v rámcistavebního
řízeníKrajskému
ředite|ství
kraje
PcR Uo Dl Vyškov'
|Č06339255zavazuje,
Že propotřebystavebního
řízení
se HV ProfiStavební
3. tímtoprohlášením
dokumentace,
schválenástanoviskemKŘP jihomoravského
kolaudacenebudepouŽitapůvodní
ze dne 21'prosince2017, nýbŽ nová
Kraje pod Č'J. KRPB-252622-4|ČJ-2017-06.1206-PoK
plněvšechnybodytétodohody'
sp|ňující
dokumentace,

jest|iŽe
p|atí
všakp|atnosti,
2 |etode dne nabytíprávnímod.Nepozbude
Totoúzemní
rozhodnutí
povo|ení.
v tétoIhůtě
budezahájenose stavbounebobudepodánaŽádosto stavební
: sutazse6-fi
l 5a29-2a18zuK
Č'i.

TZ
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Výrok o námitkáchúzemního
řizeni:v tomtořízení
by|anámitkaup|atněna.
Námitka č. 1 účastnÍků
řízenÍJaroslavaHorová, Ho|ubiceč.p'43, 683 51 Ho|ubicevznesená dne
podč.j'SU/66365-1B
04.07.2018
se přijímá.
ostatnínámitkyv tomtoÚzemním
řízení
nebylyuplatněny.
řízenípod|e$ 27 odst. 1 písm.a) zákona č. 500/2004Sb., správnířád, ve znění
označeníúčastníků
předpisů
pozdějších
(dá|ejen .'správní
řád'.):
HV PRoFtSIÁVEBNí s.r.o.,tČo 06339255,
Cacovickáčp 16,Husovice,614OO Brno 14
zast.ATEL|ER101,s.r.o.,|Čo27718361,
Banskobystrická
č.p.662,Řečkovice,
621oo Brno21
řízeníood|estavebního
označeníúčastníků
zákona..
(d|es 85 odst.1 stavebního
Doručení
zákona):
iednot|ivě
1. HV PROF|STAVEBNís.r.o.,
Cacovickáč.p'16,Husovice,614
00 Brno14
Zastoupenana základě plnémoci:
ATELIER10,í,
s.r.o.,Banskobystrická
č.p.662,62100 Brno21, DS: Po, z21nyit
2. obec Ho|ubice,
Ho|ubice
č.p.61'68351 Ho|ubice,
DS:oVM,3qubkSy
Doručení
d|e$ 85 odst'2 písm.a) stavebního
iednot|ivě
zákona):
Ing.MartinVo|as,So|nácestač.p.338'Sady'686 01 Uherské
Hradiště
1
Ing.JiříDo|eŽal,
MedIově'p'271,66466 Němčičky
u Ž|dIochovic
PetrČepera,
Ho|ubice
ě.p.39,68351 Ho|ubice
JakubMá|ek,Kaštanová
č.p.348' RebeŠovice'
66461 Rajhrad
PetraMá|ková,Kaštanová
č.p'348,Rebešovice,
66461 Rajhrad
Bc. Jaros|avaHorová,DiS.'Ho|ubice
č.p.43' 683 51 Ho|ubice
Českomoravský
cement,a.s.,Mokrá359,Mokrá-Horákov,
66404Mokrá,DS: Po, 2emdl<zy
Českáte|ekomunikačníinfrastruktura
a.s.,o|šanská
č'p.2681,13000 Praha3, DS: Po, qa7425t
E.oN Českárepublika,
s.r.o.,F.A.Gerstnera2151t6,37oo,1České
Budějovice,
DS: Po, 3534cwz
E.oN Servisní,
s.r.o.,F'A.Gerstnera2151t6,,
37o01 České
Budějovice,
DS:Po, fdbdvmf
jnnyjs6
s.r.o.,P|ynárenská
GridServices,
č'p.499' 65702 Brno,DS: Po'
INSTACZ s.r.o.,Jeremenkova
1142142,
Hodolany,
77900 Olomouc9, DS: PO, k5cb84i
Vodovodya kana|izace
Vyškov,a.s.,
Brněnskáč.p.13,682 01 Vyškov1, DS: Po, d4jumdj
E.oN Distribuce'
a.s',F.A.Gerstnera215116,37o
01 České
Budějovice,
DS:Po, nfSdxbu
GasNet,s.r.o',Klíšská
č.p'940,K|íŠe,400
01 ÚstínadLabem1, DS: Po, rdxzhzt
Doručení
veřejnouvyh|áškou
d|e$ 144odst.6 správního
řádu a d|es 85 odst.2 písm.b)stavebního
zákona
pozemku
parce|ním
řízení
identifikováni
číslem
sousedního
isouÚčastníci
. , . 1 5 2 1 1 , 1 5 3 1 1 , 1 6 8 1 1 , 1 6 7 l(1=, 6
P2
K223132/ 32, 3 2 ) , 1 8 3
( = P K 2 4 1 l 33) 8
, 41 = p 1 1 5 3 1
3 . p a r cč
67
) ,1, 1 7 4 1 1
(PK240),178(PK24111),
166,15212,15312,
142,146,139t3,153t3,153t4,153/5,153/6,153t7,153/8,
15319'15215,15214,15216'
v kat.území
622119
Holubice
odůvodnění:
Dne 27'12.2017poda|aspo|ečnost
HV PROF| STAVEBNí s.r.o.,|Čo 06339255,Cacovická č.p' 16,
Husovice,
614oo Brno14,zast.ATEL|ER1o1,s.r'o.,|Co 27718361,
Banskobystrická
č.p.662,Řeckovice,
621 00 Brno21 Žádosto vydánírozhodnutÍ
o umístění
výšeuvedené
stavby.Uvedenýmdnemby|ořízení
zahájeno.
ProtoŽeŽádostneby|aÚp|náa neby|ado|oŽena
všemipodk|ady
a stanovisky,
by|ořízenídne 19.02'2018
přerušeno
podánívtermínu
a Žadate|vyzvánk odstranění
nedostatků
do 19.06.2018'
Žádostby|adop|něna
d n e0 7 . 0 6 . 2 0 1 8 .
StavebníÚřad opatřením
ze dne 13.06'2018oznámi|zahájenířízenívšem známýmÚčastníkům
řízení,
orgánům
v souladus $ 87 a 89 stavebního
pro podání
dotčeným
a veřejnosti
a upozorni|je
zákonana |hůtu
námiteka připomínek.
závaznýchstanovisek,

: sulazsa 6-17l 5O29-2a1
Č'1.
9|Z|JK

pozemekparc.č.140v kat.ÚzemíHo|ubice
Žadate|předmětný
nev|astní,
a|emá uzavřenuSmlouvuo právu
pozemku(v|astník:
umÍstita provéststavbuze dne 16.05.2018
od v|astníka
uvedeného
Petr Čepera,
6835í Ho|ubice).
31-7-1974,
Holubice
č.p.39'
pozemkyparc.č. 152t2,15214,152t5,152t6,153t2,153|3,153|4,153/5,
Žadate|předmětné
153/6,153/8,
(po rozdě|ení
153/9,62216,62218
d|e budoucího
GP č'995.44|2018
bude točnana p.č.622l20),62219
622110,
622111,
622112,
622114'
622115'
622116,
622117
622119
v kat.území
Ho|ubice
nev|astní,
a|e
' 622118,
má uzavřenuSmlouvuo právuumístita provéststavbuze dne22.05.2018od v|astnÍka
uvedenýchpozemků
(vIastník:
Ing.MartinVo|as,11'6'1982,
So|nácesta338'686 01 Uherské
hradiště.Sady).
pozemkyparc.č. 153|7a 622|13v kat. územíHolubicenev|astní,
Žadate|předmětné
a|e má uzavřenu
Smlouvuo právu umístita provéststavbuze dne 26.05'2018od v|astníků
uvedenýchpozemků(v|astník:
JakubMá|ek,09'04'1988
a PetraMá|ková,
08.07.1989'
obaadresaKaštanová
č.p.348,
66461 RebeŠov|ce).
pozemkyparc. č. 161ta 161|2v kat. ÚzemíHolubicenev|astní,
Žadate|předmětné
ale má uzavřenu
Smlouvuo právu umístita provéststavbuze dne 22.05,2018od v|astníků
uvedenýchpozemkůa stavbyna
pozemkup'č'16112(vlastník:
Bc. Jaros|ava
Horová,Dis' 25.2.1976,
Ho|ubice
c.p.43,68351 Ho|ubice
a
Merhautova
|ng.Jan Hora,12.3.1974,
91/13,61300 Brno- ČernáPo|e/stavba/).
pozemkyparc.č.620t2,620t3,156t1,15612a 622t7v kat.územíHo|ubicenevlastní,
Žadate|předmětné
a|e
má uzavřenu Smlouvu o právu provéststavbu ze dne 09.04.2018od v|astníkauvedenýchpozemků
(v|astník:
|Č00542423,
obce Ho|ubice,
Ho|ubice
61' 68351 Ho|ubice).
při rea|izaci
Žadate|(povinný)
má uzavřenuSm|ouvuo podmínkách
napojení,
o spo|upráci
a součinnosti
p|ynárenského
zařízenía o smlouvěbudoucínájemníě.941700208014000210975
s GasNet,s.r.o.,|Č
pro stavebníobjeký PZ
400 01 Ustínad Labem,ze dne 19.09.2017
27295567,Klíšská940/96,K|íše,
(soBs Holubice_ p.č-622|6,STP p|ynovod
10 RD).
a přípojky
E.oN Distribuce,
Žadate|má uzavřenuse spo|ečností
a's', zast' E.oN Českárepub|ika,
s'r'o. Sm|ouvyo
připojeníkdistribuční
sítiz napět'ové
h|adinynízkého
napětíc. 12321486ze dne 09'11.2017(1ORD+
t|akovástanice).
Žadate|má uzavřenuse spo|ečnosti
Vodovodya kana|izace
Vyškov,a.s.,Brněnská410/13,682 01 Vyškov
Smlouvuo budoucíkupnísmlouvěze dne09'01.201B.
má uzavřenus obcÍHo|ubice,
Ho|ubice
č.p.61,
68351 Ho|ubice
Plánovacísmlouvyna zák|adě$ 88
Žadate|
stavebního
zákonaze dne21.02.2018.
Ho|ubice
obce Holubice'
lČ00542423,
61.68351 Ho|ubice
pro ,HV
ze dne 09.04.2018pod č.j.:225|2018/Ho|,
Vyda|rozhodnutí
č. 0412018
kde povo|ujepřipojení
PROF|STAVEBNís.r'o.,cacovická16112,614
00 Brno- Husovice,
v'z. Ing'Bohumír
Hroninvestor,
lČoog
na parce|ep.č.62013
29255 k : místní
komunikaci
a jednot|ivých
RD na parce|ep'č-62216ke komunikaci
p.č.156/1- ''obýnýsouborHo|ubice
v k.ú.Ho|ubice
v rámcistavby:stavby,,S 01 komunikace
a zpevněné
p|ochy,..
právní
Rozhodnutí
naby|o
moci09.04.2018'
Ho|ubice
|Č00542423.
61,68351 Ho|ubice
obce Ho|ubice'
Vyda| rozhodnutí
č. 0412018ze dne 09.04.2018pod č-j-:225l2018/Ho|'
kde zv|áŠtní
uŽívánímístní
komunikacena pozemkup.č.620/3v rámci stavby:
komunikacepro umístění
inŽenýrských
sítív mÍstní
Výstavbakomunikace
vč.inŽenýrských
sÍtía jejichpřípojek
k.Ú.Ho|ubice,
,,oBYTNYsouBoR HOLUB|CE'.
parc.č.
62212,62216,62217
a 535)v termínu
08|2018-1012020.
, 62013a 156/1(PK 23313,232
řízenía da|šíÚkonyv řízeníse doručují
účastníkům
řízenía dotčeným
oznámenío zahájenÍúzemního
v řízenís ve|kýmpoctemúčastníků
orgánůmjednot|ivě,nejde-|io řízenís ve|$7mpoctemúčastníků;
se
úučj aí s t n í k ů m ř íuzveendíe n ý m v $ 8 5 o d s t ' 1 a v $
o z n á m e noíz a h á j e n í ř í z e n í a d aÚ |kšo ín y v ř í z e n í d o r u č
zákona a dotčeným
orgánůmjednot|ivě.
okruh účastníků
řízeníby|
85 odst' 2 písm.a) stavebního
vymezennásIedovně:
podle $ 85 odst.l stavebníhozákona
a) Žadatel
Cacovickáč.p.16,Husovice,61400 Brno 14
HV PRoFtSIÁVEBNi s.r,o',tČo 06339255,
Banskobystrickáč'p.662,
Řečkovice,621
oo Brno21
zast.ATEL|ER1o1,s.r'o.,|Čo27718361,
záméruskutečněn
b) obec,najejímŽÚzemímá býtpoŽadovaný
DS:oVM, 3qubkSy
Ho|ubice
č.p.6.1'6835'1Ho|ubice'
obec HoIubice,

gEUK
: sularss6-17
| 5o29.2a1
Č.i'
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podle $ 85 odst.2 stavebníhozákona
pozemkunebostavby,na kteýchmá býtpoŽadovaný
záměruskutecněn,
a) v|astník
nenÍ-|i
sám Žadate|em,
neboten,kdomá jinévěcnéprávok tomutopozemkunebostavbě
Ing.MartinVolas'So|nácestaě.p.338'Sady'686 01 Uherské
Hradiště
1
Med|ově.p,271,66466 Němčičky
Ing.JiříDo|eŽa|,
u ŽidIochovic
Ho|ubice
PetrČepera,
c.p.39,683 51 Ho|ubice
č.p.348' RebeŠovice'
66461 Rajhrad
JakubMá|ek,Kaštanová
PetraMá|ková,KaŠtanová
č.p.348,Rebešovice,
66461 Rajhrad
Horová,DiS.'Ho|ubice
Bc' Jaros|ava
č.p.43' 6835í Ho|ubice
cement,a.s.,Mokrá359,Mokrá-Horákov'
Českomoravský
66404 Mokrá,DS: Po, 2emd}<zy
a.s.,o|šanskáč'p'268í,13000 Praha3, DS: Po, qa7425t
Českáte|ekomunikačníinfrastruktura
s.r.o.,F.A.Gerstnera2151t6,37001 České
Budějovice,
E.oN Českárepub|ika,
DS: Po, 3534cvlz
3700.l České
Budějovice,
E.oN Servisní,
S.r.o.,F.A.Gerstnera2151t6,,
DS: Po, fdbdvmf
s.r.o.,Plynárenská
č.p.a99' 65702 Brno,DS: Po' jnnyjsO
GridServices,
1142142,
Hodolany,
77900 Olomouc9, DS: PO, k5cb84i
INSTACZ s.r.o.,Jeremenkova
Vyškov,a's',
Vodovodyakana|izace
Brněnskáč.p.13,68201 Vyškov1, DS: Po' d4jumdj
a.s.,F.A.Gerstnera2151t6,37o
01 České
Budějovice,
E.oN Distribuce,
DS: Po, nfSdxbu
.1,
01 ÚstínadLabem DS: Po' rdxzhzt
GasNet,s.r.o.,K|íšská
č.p.940,K|íše,400
pozemkům
nebojinévěcnéprávok sousedním
b) osoby,jejichŽv|astnické
stavbámanebosousedním
nebo
přímodotěeno(účastníci
parce|ním
stavbámna nich můŽebýt Územnímrozhodnutím
řízeníidentifikováni
pozemku)
císlemsousedního
parc.č.15211,
(=py123313,232),
(=p11536)'
15311,16811,16711,62212
183(=p11
24113),384
171,17411
'153/3,
(PK240),178(PK24111
142,146,13913,
15314,'153/5,
153/6,153t7,153/8,
), 166,15212,15312,
v kat.území
153/9'15215,15214,15216,622119
Ho|ubice'
Žádost byla doloŽenadokumentací
vypracovanou
oprávněnouosobou,dok|ady,prokazujícími
v|astnické
stavbua těmitostanovisky
nebojinéprávoprovést
dotěených
orgánů,
správcůinŽenýrských
sítía účastníků
řízení.
K Žádostiby|ydo|oŽenyvšechnypoŽadované
dok|adyk vydáníúzemního
rozhodnutí
výše
o umístění
stavby'
uvedené
původněparc.č.62212(PK 23313)a 62216v kat. územíHo|ubice,nynípo
Souhlass vynětímpozemků:
parc.č'62216,
rozdě|ení
62217,62218,62219,622110,
622111,
622112,
622113,
622114,
622115,
v kat.
622116
prostředí,
ze ZPF vyda|MěstskýÚřad S|avkovu Brna- odborsÚÚpŽp, oddě|ení
ÚzemíHo|ubice
Životního
úsekZPF dne27.04.2018pod č.j.sU/46792-18l2643|20í
8/Rask.
závaznýchstanovisekdotčených
StavebníúřadzajistiIvzájemnýsou|adpřed|oŽených
orgánůvyŽadovaných
předpisy,
plněnípoŽadavků
zabezpeči|
vlastníků
sítítechnického
zv|áštními
vybavení
a podmínky
stanovisek
tohotorozhodnutí.
zahrnuIdo oodmínek
zákonaposoudiIstavebníÚřad zámérŽadate|e
Z h|edisek,uvedenýchv $ 90 stavebního
takto:
stavbaje v souIadu:
Umíst'ovaná
-

- s Územnímp|ánemobce Holubicevydanýmdne
dokumentací
se schvá|enouúzemněplánovacÍ
pos|ednízměna
25.07,2003,
č.5 schvá|ená
03.03.2013
s účinnosti
od21.03.2016.

-

s cí|i a Úko|y Územníhop|ánování,zejménas charakteremúzemí,s poŽadavkyna ochranu
hodnotv území
a urbanistických
architektonických
předpisů- Žádost obsahujeveškeré
zákona a jeho prováděcÍch
s poŽadavkypod|estavebního
kteréupravuje$ 86 stavebního
zákona,$ 3 vyh|ášky
č.503/2006Sb', o podrobnější
náleŽitosti,
úpravě
řádu,v p|atném
rozhodování,
územního
opatření
a stavebního
znění,dokumentace
územního
stavby
je v sou|adus ustanovením
je v sou|adus pří|ohou
č.4 k tétovyh|ášce,
vyh|ášky
č.26812009
Sb., o
předpisů,
na stavby,ve znění pozdějších
vyh|áškouč. 398/2009Sb.,
technickýchpoŽadavcÍch
o
zabezpečujících
bezbariérové
uŽívánístaveb,
obecnýchtechnickýchpoŽadavcích
a dá|eje v sou|adus
obecnýmipoŽadavkyna vyuŽívániÚzemi vyh|áškyč' 501/2006Sb., o obecnýchpoŽadavcích
na
využívání
území,
v p|atném
znění.

-

Č'1.
: sulazse6-17
l 5029-2018lzUK

4E

-

právníchpředpisů
a se stanoviskydotčených
S poŽadavkypod|ezvláštních
orgánůpod|ezv|áŠtních
- k umístěnÍstaveb
právních
předpisů
k|adnástanoviskavšech
by|avydána
dotčených
hájících
orgánů,
právními
předpisy- DráŽníúřad,Hasičský
zflmy chráněné
zvláštními
záchrannýsborJihomoravského
kraj KrajskýÚřad JMK, odborŽP, KrajskáhygienickástaniceJihomoravského
kraje,Jihomoravský
po|icieJihomoravského
krajePČR Uo D| Vyškov,MěstskýúřadS|avkovu
kraje,Krajskéředite|ství
Brna - Úřad územ' p|ánování,Ministerstvoobrany,Povodí Moravy, s.p., Ustav archeo|ogické
památkové
péčeBrno,v'v'i.veřejnávýzkumnáinstituce,
MěstskýúřadS|avkovu Brna - osUUPŽP
správní
úřad,MěstskýÚřadS|avkov
u Brna- oSUUPŽP,oddě|eníŽP.
oddě|ení
si|nicní

-

infrastrukturu.
na dopravní
a technickou
S poŽadavky

d|e $ 9 vyh|áškyč. 503/2006Sb.' o podrobnější
Rozhodnutíobsahujená|eŽitosti
úpravěÚzemního
opatřenía
stavebního
řádu,v p|atném
zněnÍ.
rozhodování,
Územního
řÍzení,
kterouvznes|aJaros|avaHorová,Holubiceč.p.43' 683 51
VypořádánÍ
se s námitkouč.1 účastníka
8:
Ho|ubice04.07-2018podč.j.SU/66365-1
Stavebníúřad knámitce č.1 sdě|uje'je|ikoŽŽadate|Žádost dop|ni|09.00707.2018
opravenousituaci
prvku z důvoduzachování
zpomalovacího
s upravenounovou místníkomunikacivěetně posunutého
p|ynu|ého
na stávajÍcívjezd
zahradyna pozemkuparc.č.
odbočení
do sousednÍ
16111vkat.území
Ho|ubice
pod č.j.KRPB-142997-2lČJ-2o18-o612o6-PoK
stanoviskoze dne 09.07.2018
a do|oŽi|
aktua|izované
od
po|icieJihomoravského
krajePcR Uo D| Vyškov,Kounicova24, 611 32 Brno- Veveří,
Krajskéředite|ství
orgándop|ňuje
vyjádření
ze dne 21'12'2017pod č.j. KRPB.142997-1tČJDS: oVM, jydai6g,ve kterém
2018-061206-POKo body:
.odsouh|asené
řešeníjep|něv sou|adus TP 103a ro s prvkyhorizontá|ního
umÍstění
usměrněnÍ
dopravy.
prostředků
Totořešení
dopravních
a přitomnezpůsobuje
ve většÍ
mířezejména
h|uka
sniŽujerych|ost
prvky(tj'např.zpoma|ovacÍ
po|štáře).
s vertiká|ními
otřesy,kteréby přines|ořeŠení
-Po|ohuzpomalovacích
je moŽné
prvků
změnita to například
z důvodu
umístění
sjezdu.
rozsahua nenínutnéda|ší
dokazování
StavebníÚřad protovyhovělnámitcev p|ném
ani oh|edání
na mÍstě
stavby.Tímtoupravenýmnávrhemřešenímnebudoudotčenapráva třetíchosob, protostavebníúřad
přistoupi|
seznámeníspodk|adypro všechnyÚčastníky
kvydánísdě|enídne 17.07.2018
řízenípřed
vydánímrozhodnutí.
před|oŽi|
závaznéproh|ášení
ze dne 12'07'2018,kdese uvádí:
Žadate|současně
HV PROF| STAVEBNís.r.o.,Se síd|emCacovická16t12,614oo, |Č06339255se zavazujemanŽe|ům
č.p.43' 68351 Ho|ubice,
Že
Horovým,
adresaHo|ubice
mÍstou vjezdua budevybudovánpouzeostrůvek,
kteý budedostatečně
1' budezrušenoparkovací
daleko
vjezduivětŠím
vozid|ům.
od brány,abynebráni|
v obci Ho|ubicezapracujedo projektu
řízenípro nově budovanoukomunikaci
vjezdz této
2' ve stavebním
Horových
161/1k'ú'Ho|ubice
v místěumístění
komunikace
na pozemekmanŽe|ů
brány.Tentoprojekt
bude
po|icieJihomoravského
před|oŽen
řízení
ředite|ství
krajePČRÚo Dl Vyškov.
v rámcistavebního
Krajskému
3. tímtoproh|ášením
se HV Profi Stavební|Č06339255zavazqe, Že pro potřebystavebního
řízeníi
původní
pouŽita
dokumentace,
schvá|enástanoviskem
xŘe .1inomoravského
Krajepod
ko|audacenebude
ze dne 21.prosince
2017,nýbrŽnová dokumentace,
sp|ňujíc'
c.J. KRPB-252622-4|CJ-2017-061206-POK
p|něvšechnybodytétodohody.
Námitka by|a projednánaa výs|edekzapracovándo dokumentacepro územnířízenía rozhodnutí.
Na
se námitkase přijímá.
zák|aděvýšeuvedeného
neby|yv řÍzení
up|atněny.
ostatnínámitkyúčastníků
.bez připomínek.
připomínek
veřejnosti:
Vyhodnocení
-účastníci
se k podk|adům
rozhodnutí
nevyjádři|i.
k podk|adům
rozhodnutí:
Vypořádání
s vyjádřeními
stavby,neby|ydo podmínekúzemního
rozhodnuti
Podmínky,kterése vztahujík prováděnía uŽívání
zákonazahrnoutaž do podmínek
úřadve smys|u$115 stavebního
zahrnuty,nebot'tymůŽestavební
povo|ení.
orgány,ÚčastnÍci
řízenía správcidotčených
Protoje nutné,
aby dotěené
sítítytosvé
stavebního
podmínky
řízení.
ve stavebním
up|atni|y
řádu Účastníkům
řízenímoŽnost,
aby se
StavebníÚřad da|v sou|adus ustanovením
$ 36 odst.3 správního
před vydánímrozhodnutí
a stanovilk tomu přiměřenou|hůtu
7 dnůa zároveň
vyjádři|ik jeho podkladům
je up|atňována
zásada koncentrace
řízení,pod|ekteréÚčastníci
řÍzeni
ve ktených
Že v řízeních,
upozornil,
nebo námitkypouzev předemstanovené
|hůtě,
ustanovení
36
odst.
3
mohouup|atnit
svépřipomínky
$
řízenímohliopětovněvyjádřitk projednávané
věci a
správníhořádu neslouŽík tomu'aby se účastníci
novénámitkyčipřipomínky.
k předmětuřízení
up|atnit
: suiazgg6-17
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jejichp|nění
Do podmínek
Územního
rozhodnutí
neby|yzahrnutyrovněŽý podmínky,
kde povinnost
vyp|ývá
přímoz platných
právních
předpisů
a ty,kterése týkají
soukromoprávních
vztahůÚčastníků.
StavebníÚřad rozhod|'jak je uvedenove výrokurozhodnutí'
právníchpředpisů
za použití
ustanovení
ve
výrokuuvedených.
Poučení:
Protitomuto
rozhodnutí
se |zeodvo|atk odboruÚP a stavebnÍho
řádu Krajského
ÚřaduJMK, a to do ,15dnů
podánÍm
ode dnejehodoručení
u zdejŠího
orgánu.Včaspodané
a přípustné
odvo|ání
má odk|adný
účinek.
jednot|ivý
|zenapadnout
výrokovou
odvo|áním
částrozhodnutí,
výroknebojehoved|ejŠí
ustanovení'
jen prot|odůvodnění
je nepřípustné.
odvo|ání
rozhodnutí
odvo|ánímusímítná|eŽitosti
uvedené
v $ 37 odst.2 správníhořádu a musíobsahovatÚdajeo tom,proti
kterému
rozhodnutÍ
směřuje,v jakémrozsahuho napadáa v čemje spatřovánrozpors právními
předpisy
jeŽ mu předcháze|o.
nebonesprávnost
rozhodnutí
nebořízení,
Není-|i
v odvo|ání
uvedeno,
v jakémrozsahu
odvo|ate|rozhodnutí
napadá,p|atí,Že se domáhá zrušeníce|éhorozhodnutí.
odvo|áníse podává s
potřebným
počtem
stejnopisů
tak,abyjedenstejnopis
zůsta|
správnímu
orgánua abykaŽdýúčastník
dosta|
jedenstejnopis.
potřebný
počet
Nepodá-|i
úcastník
stejnopisů,
vyhotovíje
orgánna nák|adyúčastníka.
K novýmskutečnostem
a k návrhům
na provedení
novýchdůkazů,
uvedeným
v odvo|ání
nebov průběhr,
jen tehdy,jde-|io takovéskuteěnosti
odvo|acÍho
řízení,
se přihlédne
nebodůkazy,kteréÚčastník
nemoh|
up|atnit
dříve.Namítá]iúčastník,
Že mu nebyIoumoŽněno
uěinitv řÍzení
v prvnímstupniurČitý
úkon,musí
býttentoÚkonučiněn
spo|us odvo|áním
má pod|e$ 93 odst.1 stavebního
Územnírozhodnutí
zákona p|atnost
2 rokyode dne nabytíprávnímoci.
PodmínkyÚzemníhorozhodnutí
o umÍstění
stavbyna Územíp|atípo dobutrvánístavbyčizařízenínebo
užívání
Území,nedoš|o.|i
z povahyvěci k jejichkonzumaci.
nepozbyv
Územnírozhodnutí
á p|atnosti:
a) by|o-|i
na zák|aděŽádostipodanév dobějeho p|atnosti
vydánopravomocné
povo|ení
stavební
nebojiné
pod|etohotozákona nebo zv|áštních
právníchpředpisů,
obdobnérozhodnutí
nebo naby|-|i
v době jeho
p|atnosti
právních
účinků
souh|ass provedením
oh|ášeného
stavebnÍho
záměru'
b) by|o-|i
v dobějehop|atnosti
započato
pro
s vyuŽ|tím
Území stanovený
Úče|v případech,
kdyse povo|ovací
rozhodnutí
nebojinýúkonnevydává,
c),vznik|o-|i
na zák|aděoznámenístavebního
záméruposouzeného
podaného
autorizovaným
inspektorem
v
právostavebnízáměr realizovat,nebo
době p|atnosti
d) by|a-|ina zák|aděnávrhuveřejnoprávní
sm|ouvynahrazující
podaného
stavebnípovo|ení
v době jeho
p|atnosti
uzavřenatatoveřejnoprávní
sm|ouvaa tatoveřejnoprávní
sm|ouvanaby|aúčinnosti'
Podmínkyúzemního
rozhodnutí
o umístění
stavbyna Územíp|atípo dobu trvánístavbyěi zařízenínebo
uŽívání
Území,nedoš|o-|i
z povahyvěci k jejichkonzumaci.
pozbýváp|atnosti
ÚzemnÍrozhodnutí
téŽdnem,kdy stavebníÚřad obdrŽe|sdě|ení
Žadatele,Že upusti|od
záměru,ke kterému
se rozhodnutívztahuje'
To nep|atí,
by|a-lirealizacezáměrujiŽzahájena.

,

', ,- ?t , /

;.1

Ing.Hana Postráne.oká

vedoucíodborustavebníhoúřadu,
Územníhop|ánovánía Životníhoprostředí
Za správnost vyhotovení:
lng. RichardZukal
odbor stavebníhoúřadu,
p|ánovánía Životníhoprostředí
územního
: sularsa6-fi l 5a29-2O1
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Tentodokumentmusíbýt vyvěšenna Úřednídesce po dobu'15dnůa současně
zveřejněnzpůsobem
umoŽňujícím
dá|kovýpřístuppod|evěty druhé$ 25 odst.2 správnÍho
řádu. 15. den je pos|edním
dnem
oznámení'
Datumvyvěšení:

Datumseimutí:

Podpisoprávněné
osoby,potvzujícívyvěšenÍ
Razítko:

Podpisoprávněné
osoby,potvzujÍcísejmutí
Razítko:

podobě
V e|ektronické
zveřeiněnood:

podobě
V e|ektronické

Podpisoprávněnéosoby,pofuzujícízveřejněnÍ
Razítko:

Podpisoprávněnéosoby,potvzujícísejmutí
Razítko:

zveřejněno
od:

Poplatek
Správní pop|atekpodle zákona č' 63412004sb., o správníchpop|atcích,
ve znění pozdějšíchpředpisů,
stanovenýpodlepo|oŽky,l7 odst. 1, písm.h)ve výši3000'-Kč'poloŽky,17odst. 1, pÍsm'f)ve výši20000,Kč' po|oŽkyí7 odst. 1' písm.e) ve výši,1000'-Kč,sazebníkusprávníchpoplatkův ce|kovéhodnotě24000,Kč by|uhrazen 14'08.2018.
Příloha pro ŽadateIe
- ověřená dokumentacevč'situačního
výkresubude zas|ána po nabytíprávnímoci rozhodnutí.
Rozdělovník:
Účastnici řizení
(dle 85 odst.1 stavebního
DoručenÍjednot|ivě
zákona):
$
4' HV PROF| STAVEBN| s.r'o.,Cacovickáč'p''16,Husovice,61400 Brno 14
Zastoupena na základě plnémoci:
ATEL|ER 101,s.r.o.,Banskobystrická
č'p.662,621 00 Brno2'l, DS: Po, z21nyit
5. obec Ho|ubice,Ho|ubiceč'p.61' 683 51 Ho|ubice,DS: oVM, 3qubkSy
Doručeníjednot|ivě
d|es 85 odst.2 písm.a) stavebního
zákona):
Ing.MartinVo|as,So|ná cesta č.p.338' Sady' 686 01 UherskéHradiště1
lng.JiříDo|eŽa|,
MedIovč'p,271,664 66 Němčičky
u Židlochovic
Petr Cepera,Ho|ubiceč.p'39' 683 51 Ho|ubice
Jakub Má|ek,Kaštanováč.p.348' Rebešovice'664 61 Rajhrad
Petra Má|ková,Kaštanováč'p.348, RebeŠovice,
664 61 Rajhrad
Bc. Jaros|avaHorová,DiS., Ho|ubiceč.p.43' 683 51 Ho|ubice
Českomoravský
cement,a.s., Mokrá 359, Mokrá-Horákov,664 04 Mokrá, DS: Po, 2emdl<zy
infrastruktura
a.s.,olŠanskáč.p.2681,13000 Praha 3, DS: Po, qa7425t
Ceská te|ekomunikačnÍ
E.oN Českárepub|ika,
s'r.o.'F.A. Gerstnera2151t6,37o01 ČeskéBudějovice,DS: Po,3534cwz
E.oN Servisní,s.r.o.,F.A. Gerstnera2151|6,,37001 ČeskéBudějovice,DS: Po, fdbdvmf
GridServices,
s.r'o',P|ynárenskáč'p'499' 657 02 Brno,DS: Po' jnnyjs6
INSTA CZ s.r.o.,Jeremenkova1142142,
Hodolany,779 OOOlomouc9, DS: PO, k5cb84,
Vodovodya kana|izaceVyŠkov'a.s.,
Brněnskáč.p.13'-68201 Vyškov1, DS: Po' d4jumdj
01 CeskéBudějovice'DS: Po, nfSdxbu
E'oN Distribuce,
a.s.,F.A. Gerstnera215116,370
K|íše,400
01 Ústí nad Labem 1, DS: Po, rdxzhzt
GasNet,s.r'o.,KlíŠskáč.p.940,

: suiazss6-17
Č.i.
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vvh|áškou
d|e$ 144odst'6 správního
řádua dle $ 85 odst.2 písm'b) stavebního
Doručeníveřeinou
zákona
íciřízení
identifikováni
čís|em
sousedníhopozemku
oarce|ním
isouúěastn
6 . p a r c . č . 1 5 2 l 1 , 1 5 3 1 1 , 1 6 8 1 1 , 1 6 7 l 1 ' 6 2 2 1 2 ( = p 4 2 3 3 1 3 , 2 3 2 ) , 1 8 3 ( = P K 2 4 1 l 3 )1, 73 18 ,4117=4p1111 5 3 6 ) ,
(pK240),178(PK241t'1
, 153/8,
), 166,152t2,153t2,142,146,I 39/3,153/3,153t4,153/5,153/6,15317
v kat.území
Ho|ubice
153/9'152|5,15214,15216,622119

/

jednot|ivě):
Dotěenéorgány (doručení
náměstíč.p'65,684 o1 S|avkovu Brna
7. MěstskýúřadS|avkovu Brna- osUUPŽP, Úřad UP, Palackého
náměstíč'p.65,684 01 S|avkovu Brna
8. MěstskýúřadSlavkovu Brna- osÚÚpŽp, Úřad PAP, Pa|ackého
náměstíč.p.65,684 o.l S|avkovu
9' MěstskýúřadS|avkovu Brna- OSUÚPŽP, oddě|eníSSÚ,Palackého
Brna
10.Městský
ŽP, Pa|ackého
náměstíě.p'65,684 01 Slavkovu
úřadS|avkovu Brna- OSÚÚPŽP, oddě|ení
Brna
11.Hasičský
záchranný
sborJihomoravského
kraje,Zubatého
1,61400 Brno14,DS:oVM, ybiaiuv(Úo
Vyškov)
náměstíč'p.0'
12.Jihomoravský
krajKrajský
úřadJMK, odborZP,Zerotínovo
60182 Brno,DS:oVM,
x2pbqzq
kraje,Jeřábkovač,.p.1847,602
13.Krajská
hygienická
staniceJihomoravského
00 Brno2, DS: oVM, jaaai36
(Uo Vyškov)
krajePcR Uo D|Vyškov,
Kounicova
14.Krajské
ředite|stvípo|icie
Jihomoravského
24,61132 Brno-Veveří,
DS: OVM,jydai6g
15.Ministerstvo
Svatop|ukova
č'p.84,6'1500 Brno15,DS:oVM, hjyaavk
obrany,
,í6.Povodí
Moravy,s'p',Dřevařská
č.p.11'60175 Brno,DS. Po' m49t8gw
památkové
péče
Brno,v.v'i.veřejnávýzkumnáinstituce,
17.Ústavarcheo|ogické
Ka|oudova
č,.p.
1321,614
00 Brno14,DS: PO_R,Snpzgmx
sdruŽení)):
DoruěeníveřejnouvyhIáškou(Spo|ky(dříveobčanská
pobočka,
í8.Česká
Jihomoravská
Lidickáč.p.971,
602 00 Brno2
spo|ečnost
ornitologická.
Komín'62400 Brno24
í9.Spo|ekochranypřírody
a krajinyBrno,Kníničská
č'p.1221,
20.S|avkovshý
ochranářský
spolek,Čs.armády
ě'p' 255,684 01 S|avkovu Brna
a sejmutí(doručeníjednotlivě):
Úraoy pro vyvěšenía podánízprávyo datuvyvěšení
2,l.Městský
náměstíč.p.65'
68401 S|avkovu Brna
ÚřadS|avkovu Brna,Pa|ackého
Ho|ubice
22.obecHo|ubice,
c.p.6í' 68351 Holubice
, Dá|kovýpřístup
Na vědomí
23.HVPRoFl STAVEBNís.r.o.,
Cacovickáč.p.16,Husovice'
61400 Brno14,DS: Po, v46pb2s
BEZBAR|ERoVÉ
PRoSTŘEDÍ,o.p.s',Hav|íčkova
č.p.4481,
5860í Jih|ava1, DS: Po-R, 5ec62h6
24.N|P|
2S.S|TEL'spo|'s r.o.,Baarovač.p.957'Mich|e,,14000 Praha4,DS: Po' 69779z9
a.s.,K Červenému
dvoruč.p'3269,Strašnice,
13000 Praha3, DS: Po,
26.Te|ia
CarrierCzechRepub|ic
ubzgk9a
1064'Ma|oměřice'
61400 Brno14,DS:Po' gywSw8t
27.Faster
CZ spo|.s r.o',Jarníč'p.
a.s.,Tomíčkova
č.p.2144,14900 Praha4.15,DS: Po, ygwchSi
28.T-Mobi|e
CzechRepub|ic
1178,6645'1S|apanice
u.Brna,DS:Po, 7zzawdd
29.V|VocoNNEcTloN, spo|.s r'o.,NádraŽníč.p.
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