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MESTSKY URAD SLAVKOV U BRNA

p|ánovánía životního
prostředí
odbor stavebníhoúřadu,územního
Pa|ackéhonáměstí65.684 01 S|avkovu Brna

Ve S|avkově
u Brnadne 15.08.2018

I 5029-2018|ZUK
C.j.: SU/87386-17

přejnávyhláška
Ii:ruJťt|,l,,*

úťad
S|evkovu tsrng
!ě.'staký

W!i[3rii!Ti,ť:%,,v?{!$3

i rozhodnutí
é.7812018

Výroková ěást:
Dne 27'12.2017poda|aspo|einostHV PRoFl srRvegNí s.r.o.' Ičo oseggzSS,cacovická č.p.15,
Husovice,614 oo Brno í4, zast. ATELIER 1o1, s.r.o.' lčo zlz,las61, Banskobystrickáě.p.662,
rozhodnutí
o umístění
stavby:oBYTNY soUBoR
Rečkovice,621 00 Brno 21Žádosto vydáníúzemního
HoLUBlcE . Výstavba komunikace,nových inŽenýrskýchsíti deštbvéa splaškovékanalizace,
vedeníe|ektroNN, rozhlasu a sdě|ovacího
vodovodu, plynovodu,veřejnéhoosvětIení,podzemní.
parc.č.í40' 156/1'15612,
vedenívě. přípojekk jednotlivýmnovostavbámRD, HTU' ATs na pozemcích
(po rozdě|ení
(dle PK) parc. ě. 535,parc. é'.62012,62013,62216,62217,62218
d|e budoucíhoGP
16111,
62219,62a10, 622111,622112,622113,622114,62a15, 622116,
č,.9954120í8bude točnana p.é.622l20|,
622117,622fi8v kat.územíHoIubice.
jako
p|ánování
prostředí,
úřadu,územního
a Životního
MěstskýÚřad S|avkovu Brna,odborstavebního
pod|e$'13 odst..1 písm.c) zákona č. 183/2006
Sb., o Územnímp|ánování
a
stavební
úřadpřís|uŠný
posoudi|
Žádostpod|e$ 84 aŽ
v p|atném
znění(dá|ejen ''stavebnízákon''),
řádu (stavebnízákon),
stavebním
vydává pod|e$ 79 a 92 stavebního
zákona a $ 9
zákona a na zák|adětohotoposouzení
91 stavebního
úpravěÚzemníhorozhodování'
územního
opatřenía stavebního
vyh|ášky
č.503/2006Sb., o podrobnějŠí
řádu,v p|atném
znění
rozhodnutí
o umístění
stavby:
OBYTNY soUBoR HoLuBlcE . Výstavba komunikace, nových inženýrskýchsítí deštbvé a
spIaškovékanalizace,vodovodu, plynovodu, veřejnéhoosvětIení,podzemnívedení elektro NN,
rozhlasua sdělovacíhovedenívč.přípojekk jednotlivýmnovostavbámRD, HTU'ATs
parc. ě. 140 zastavěnáp|ochaa nádvoří,156/1ostatníp|ocha,156/2ostatníp|ocha,16í/1
na pozemcích
p|ocha,620/3
p|ocha,62216orná
půda,
(d|e
ostatní
ostatní
PK) parc.č.535orná půda,parc.é,.62012
orná
pŮda,62217
bude toěna na p.é.622l20|,
orná půda,62218(po rozdělenídle budoucíhoGP č.995.44120í8
(všeorná půda)v kat.území
622116,622117,62u18
622112,622113,622114,622115,
62219,622110,622111,
Holubice.
Popis stavby:
objekt:
Stavbaobsahujestavební
p|ochy
a zpevněné
so 01 Komunikace
(1ORD+ 1PN (poŽární
nádrŽ)+ 1ATS)
vč.
sp|ašková 12kspřípojek
so 02 Kana|izace
+
přípojek
(1ORD
obsahuje
retenčnínádŽ)
15
ks
SUV;
objekt
vč.
Kana|izace
dešťová
so 03
(10RD+ 1PN)
so 04 Vodovodvč.11kspřípojek
vč.1Okspřípojek
so 05 P|ynovod
a HDV
vč.11ks(1ORD+ 1ATS)přípojek
si|noproudá
so 06 E|ektroinstalace
so 07 Veřejnéosvět|ení
so 08 obecnírozh|as
so 09 HTÚ
Ps 01 Automatickát|akovástanice(ATs) - samostatnýprovoznísoubor(bude potřebapřípojkaelektro,
MaR, odkana|izováni, podzemníobjekt)

Stanovípodmínkypro umístěnistavby:
1,

2.

3.
4'

5.
6.
7.
8.

9.

Stavbabude umÍstěna
na pozemcíchna pozemcíchparc. ě. 140, 15611,15612,161l,|,(dle PK)
parc. ě. 535, parc. ě'. 62012,62013,62216,62217,62218,62219,622110,622111,622112,622113,
622114,622115,622116,622117,622118
v kat. územíHolublce,jak je zakreslenovsituačním
výkresuv měřítku1:250.
Pro1ektová
dokumentace
budezpracovánana tytočástistavby:
popis- architektonické
podmÍnky:
polohové
a urbanistické
a výškové
umístění,
odstupyod hranic
pozemkůa.sousedníchstaveb,výškastavby,úpravaoko|í,stavby,
op|ocení,
zpevněnép|ochy,
|ikvidace
ze|eně(částstavebního
a úprava
objektuso 09 HTU - hrubéterénní
úpravy).
Projektová
dokumentace
(obsahuje
provozní
budetéŽobsahovattechnickáa techno|ogická
zařízení
objektPS
provozní
01 Automatická
t|akovástanice(ATs) - samostatný
soubor(budepotřebapřípojka
e|ektro'
MaR,odkana|izováni,podzemní
objekt))
Projektovádokumentace
budezpracovánapod|evyh|ášky
č.49912006
sb., o dokumentaci
staveb
v p|atném
znění.
Dopravnínapojeníbude novýmisjezdy na novou místníkomunikaci,která bude napojenana
stávající
místní
komunikaci
v rámcistavebního
p|ochy.
objektuso 01 Komunikace
a zpevněné
Napojení
na inŽenýrské
sítě:
(lS):
Nová technickáinfrastruktura
+ 1ATS)
(10RD+ .1PN(poŽární
so 02 Kana|izace
sp|ašková
vě' 12kspřípojek
nádrž)
So 03 Kana|izacedeŠťová
vč'15 ks přípojek(1ORD+ 5UV;objektobsahujeretenčnÍ
nádrŽ)
(1ORD+ 1PN)
so 04 Vodovodvč.11kspřípojek
so 05 P|ynovod
vč'1Okspřípojek
so 06 E|ektroinsta|ace
si|noproudá
vč.11ks(1ORD+ ,1ATS)přípojek
a HDV
so 07 Veřejnéosvět|ení
so 08 obecnírozh|as
Napojenína dopravníinfrastrukturua lS je řešenov rámci uzavřenéplánovacÍsmlouvy ze dne
21.02.2018.
DodrŽetpodmínky
vyp|ývající
z p|ánovací
sm|ouvyuzavřené
na zák|adě$ 88 stavebního
zákonaze
dne21.02.2018
mezižadate|em
a obcíHo|ubice,
Holubiceč.p'6,1,
683 51 Ho|ubice.
Sp|nitpoŽadavkyvyp|ývající
z ochrannýchpásem a chráněnýchúzemíviz vyjádřenísprávců
jednot|ivých
sítíadotčených
orgánů
a ostatních
správců.
p|ynoucí
DodrŽetpodmínky
poŽadavcích
z vyh|ášky
č.26812009
Sb., o technických
na stavby,ve
předpisů
(dá|ejen ,,oTP'').
zněnípozdějších
DodrŽet závěry a podmínkyZávěrečnézprávy o výs|edcíchinŽenýrko-geo|ogického
a
posouzení
provedeného
podkladů
hydrogeo|ogického
pro zpracování
za úče|em
zjiŠtění
projektové
z daLaříjen2017:Ho|ubice
dokumentace
SouborRD, pozemek,p.č.62216zpracovaného
GEON, s.
r. o', |Č25314459,
Na Padě|kách421,66452 Soko|nice,
Ing.A|bertKmet',odbornázpůsobi|ost
v
geo|ogii
inŽenýrské
a hydrogeo|ogii
č.1374|2001,
z datasrpen2016.
PoŽadavky
dotčených
orgánů,
správců
sítí,
správcůpovodía ostatních
správců:

obec Holubice,Ho|ubiceě.p.61'6835í Holubice
Vyda|oSdě|eníze dne 18'1'2018pod c.j.:69l2018lHo|,
Že v rámci výŠeuvedenéstavbybude nová
po ko|audaci
převedena
budovanákomunikace
v ce|ém
rozsahudo majetkuobce.
Holubiceč.p.61,
obec Ho|ubice,
68351 Holubice
projektovou
Vyda|avyjádřeníze dne 23'05.2018pod č.j.:29412017IHo|,
kde s před|oŽenou
dokumentaci
na stavbu,,obytnýsouborHo|ubice'
k Územnímu
a stavebníku
řízení
výstavbakomunikace
vč.inŽenýrských
úo. | u b i c ep.'.č
, . 6 2 0 1 2 , 6 2 2 1 2 , 6 2 2 1 6 , 6 2 2 1 7 , 6 2 0 1 3 , 1 5 (6P1K12, 13 53 6/ 31'2 3 2 a
s í t ía j e j i c hp ř í p o j e k k .H
připomínky:
Vám nás|edující
535) souh|asíme
a sdě|ujme
Při stavběje nutnododrŽetpodmínky
stavebního
úřaduS|avkovu Brna.Přípojku
vodovodu(VaKVyškov)a
(E'oN)je nutnoprojednat
se správcitěchtosítí.obec Ho|ubicemá v majetkupouzedešt'ovou
e|ektřiny
a
je moŽnose napojitna stokuA12,ze Keréje provedena
kana|izaci'
Na sp|aškovou
kana|izaci
sp|aškovou
250 v dé|ce5,8 m ukončená
zátkou'Potrubío průměru
odbočkah|avnístokyo průměru
250 v pevnosti
pouŽít
při výstavběnovéstokypro projektované
rodinné
SN12 poŽadujeme
domy.Z tétostokypoŽadujeme
.150ukončěnou
provádětsamostatnou
ke kaŽdému
odbočku
rodinnému
domuo průměru
revizníšachtou
o
průměru
400,kde buderozhraní
meziobcía majite|em
rod.domu.

: sulazsa6.17
l 5029.201
IIZUR
Č.1.

Na dešt'ovou
kanalizacije moŽnose napojitd|e našehonávrhu na stoku D17-8o průměru300 před
pozemkup.
rodinným
domemč.p.39
na parce|ep'č'140.Trasaje projednána
s obcía majite|em
dotčeného
Čeperou'parce|ap.č.í40v k.ú'Ho|ubice,se kteým má investorpodepsánuSm|ouvuo právu stavby.
voduje nutnou jednot|ivých
RD řešitvsakempopř.do nádrží,
Dešt'ovou
nájezdyk RD a nově budovaná
povrchem,kteý bude řeŠitčástečný
místníkomunikacemusíbýt provedenazad|áŽděným
všakdeŠt'ové
vody.Vmístě h|avního
napojenína deŠt'ovou
kana|izacipoŽadujeme
max' vtok,10 |itrů/sec,
kteý bude
nádrŽ.
regu|ovánodtokempřes retenční
kana|izace
musíbýt u|oŽeno
do pískua záhoznově vybudované
Potrubísp|aškové
a dešt'ové
splaškové
dešt'ové
kana|izace
musíbýt provedenz materiá|u,
ktený|ze zhutnita totoje nutnoprovádětpo vrstvách
max. 50 cm. obci investorpo ko|audacipředá zaměřeníkana|izace.
V místech,kde dojde k výkopt,
místní
komunikace,
musíinvestortutouvéstdo původního
v prostoru
stavua poŽadujeme
zárukuna povrch
pňzvatobec ke kontroleprovedení.
poŽadujeme
v dé|ce36 měsíců.
Před záhozemkana|izacÍ
Po ukončenÍ
je nutné,
rodinných
výstavby
aby majite|é
domůuzavře|is obcísm|ouvu
na stoěené.
|nvestormusÍvybudovatpodé|komunikaceveřejnéosvětlení,stoŽáry poŽadujemev pozinkovaném
přiloŽitkabelproobecnírozh|as.
provedení,
kabe|měděný'K trasekabeluproVo poŽadujeme
NapojeniVo
určí
obec'
a rozh|asu
místamusÍbýtu kaŽdého
rodinného
domuminimá|ně
dvě.
Parkovací
je povinností
Pokudpři realizacistavbydojdek poškození
majetkuovce nebojinýchv|astníků,
stavebníka
na svénák|ady.
Týkáse to zejména
komunikace
zelně'
totoodstranit
DodrŽetvšechnypodminkytohotovyjádření.
127.2017IKAMze dne 20.12.2017jednotlivých úsekůoddělení
Výtah ze stanoviska cj. SU/7462.5.17l
prostředí,
Životního
odboru sUUPzP' MěstskéhoúřaduS|avkovu Brna, Palackéhonáměsti ě.p.65,
68401 Slavkov u Brna:
předpisůk tomutozákonu,$ 104
l. Z hlediskazákona é.25412001
Sb., o vodách, ve zněnípozdějších
odst.2 písm.c) v souvis|ostis$ 18 odst.1:
MěstskýúřadSlavkovu Brna,vodoprávní
úřadposoudilvýše
uvedenýzáměrz h|ediska
zákonač.25412001
předpisůa zákona č.27412001
Sb., o vodách,ve zněnípozdějšÍch
Sb., o vodovodecha kana|izacích
ve zněnípozdějších
změna dop|ňků
a uvádínás|edujícÍ:
Dešt'ové
vodyje investorpovinenřešitd|eustanovení
č.501/2006 Sb., o
$ 20 odst.5 písm'c) vyh|ášky
na vyuŽívání
Územía dle $ 5 odst.3 vodníhozákona přednostněvsakem na
obecnýchpoŽadavcích
vlastnímpozemku.Zaústěnídešt'ovýchvod do uličníchvpustís napojenímna veřejnýřad dešt'ové
kanalizace.
kana!izaceje moŽnépouzese souhlasemvlastníkadešt'ové
proveřejnoupotřebuje d|eustanovení
Stavbavodovodua kana|izace
$ 55 odst.1 vodníhozákonavodním
věcně a místněpřÍsluŠný
vodoprávní
dílem,kterébudestavebněpovolovat
úřad.Žádosto povo|ení
stavby
přÍs|ušnému
vodoprávnÍ
č.432|2001Sb.,
budepřed|oŽena
úřadd|evyh|ášky
o dok|adech
Žádosti,
ve znění
pozdějších
předpisů,
příloha
č'8 vyh|ášky
č.336/2011
Sb.
proveřejnoupotřebua jejichochranného
pásma,
vodovodua kana|izace
NavrŽenou
stavboudojdek dotčení
je nutnozabezpečit
ochranuvodovodua kanalizacev sou|adus ustanovením
$ 23 (ochrannápásma
stok) zákona o vodovodecha kana|izacích.
vodovodních
řadůa kana|izačních
Stavby,zemní práce,
pásmu|zejen s písemným
popř'
umist'ovat
konstrukce
a zařízení,
atd.v ochranném
souh|asem
v|astníka
provozovate|e
vodovodua kanalizacepro veřejnoupotřebud|e ustanovení$ 23 odst. 5 zákona o
vodovodech
a kana|izacích.
pro veřejnoupotřebuje nutno.zabezpečit
řadu a kana|izace
Při souběhu a křiženívodovodního
ochranu
pásma
(ochranná
vodovodních
v sou|adus ustanovením
23
řadů
vodovodua kana|izace
a
kana|izačních
$
a kana|izacích.
stok)zákonao vodovodech
proveřejnoupotřebua k dotčeníjejich
vodovodua kana|izace
Stavboupřípojek
dojdek dotčení
ochranného
pásmu|ze provádětstavby,zemnípráce,umist'ovat
pásma.V ochranném
konstrukce
a zařízení,
atd'jen
(d|eustanovení
vodovodua kana|izacepopř.jeho provozovatele
s písemným
souh|asemv|astníka
$ 23
odst.5 zákonao vodovodecha kana|izacích).
kana|izaci,
vodovoda kana|izacipro veřejnoupotřebuje nutné
Technickýnávrh přípojekna deŠťovou
projednat
popř'provozovate|em
veřejnýchsítívodovodua kana|izace.
s v|astníkem
stávajícího
vedenívodovodua
Při stiavběmusÍbýt uěiněnataková opatření,aby nedoš|ok poškození
a aby závadné
kana|izacepro veřejnoupotřebu(ustanovení
$ 23 zákona o vodovodecha kana|izacích),
jejichjakost(ustanovení
nebo podzemních
vod a neohrozily
|átkynevnik|y
do povrchových
$ 39 zákonao
stavus ohledemna moŽnostÚkapůčiÚniku
musíbýtv dobrém
technickém
vodách).Stavebnímechanismy
musíbýtsk|adován
tak,aby nemoh|o
docházetkjeho erozivnímu
ropných|átek'Přebytečný
materiá|
smyvu.
(|n9.J. Vese|á)

: suiazso6.17
*:ZUK
Č'1.
l 5029-201

předpisůktomuto zákonu,$
ll. Z hlediskazákonaě. 185/2001
Sb., o odpadech,ve zněnípozdějších
79 odst.4 písm.b):
MěstskýÚřad S|avkovu Brna,odbor sÚÚPaŽP' oddě|ení
Že iaro přís|ušný
orgánv ob|astiodpadového
posoudi|výšeuvedenýzáměr z h|ediskazákona č,.18512001
hospodářství,
Sb', o odpadecha o změně
(v p|atném
někteýchda|ších
zákonů
zněnÍ)auvádínás|edující:
musí
v souladuse zákonemo odpadecha předpisy,kterés nímsouvisí.
S veškeýmiodpady
býtnak|ádáno
Rea|izacízáměru se předpok|ádávznik nás|edujících
odpadů:170504zemina a kamení--cca2000 t;
170201dřevo,sk|o,p|ast_ cca 2 t. odpady budoutříděny,shromaŽd'ovány
oddě|eněa předánypouze
kjejichpřevzetÍ.
Výkopovouzeminu|ze pouŽítpro terénní
osoběoprávněné
úpravypouze na pozemku
v místěstavby.S přebytkyvýkopovézeminyje nutnénakládatjako s odpadem- musíbýt předány
oprávněnéosobě. Pro vyuŽitív mistě mimo stavbu, musízemina splňovatpodmínky$ 12 (odst.2}
vyh!áškyé.29412005
Sb. Dočasnádeponievýkopovézeminy bude pouze na pozemkustavebníka.U
- recyk|ace.
odpadůse upřednostňuje
materiá|ové
vyuŽití
stavebních
a demo|ičních
Dokladyo množství
předanýchodpadů oprávněnéosobě (zemina,stavebníodpad)budou předloženynejpozdějií4 dnů
před vydánimkolaudaěního
souhlasuodborusUUPzP' odd.ZP MěU Slavkovu Brna.
(|ng.S. Kubešová)
llI.Z hlediskazákona é.20112012
Sb., o ochraněoyzduší:
výkopovýchpracía nak|ádání
Při prováděníbouracích,
se sypkýmimateriá|ybudouvšemidostupnými
prostředky
omezoványemiseprachových
částicdo ovzduší'
Materiá|y
budoushromaŽd'ovány
v místěstavby
pouzepo nezbytněnutnoudobu.(|ng.S. Kubešová)
předjejichvyuŽitÍm
neboodstraněním
lV. Z hlediskazákona é.,|1411992
Sb., o ochraně přírodya kr{iny, ve zněnípozdějšíchpředpisůk
tomutozákonu (zoPK)' $ 4 odst. 2, s 12 odst.2 a $ 68 odst. 1:
je zřejmé'Že při rea|izacistavbydojdek odstranění
projektové
dokumentace
Z před|oŽené
dřevin,
protoje nutnépoŽádato souh|ask odstranění
ko|idujÍcích
dřevins navrŽenou
stavbouv sou|adus ust.$ 8
zoPK a vyh|.č.18912013
Sb.,o ochranědřevina povo|ováníjejich
kácenína obecním
úřaděHo|ubice.
předstihupřed
ko|idujících
Žaaosto souh|ask odstranění
dřevin bude podánav dostatečném
zahájenímrea|izacestavby.
Souěástížádostibude návrh projektunáhradnívýsadby.
V případě,Že by kácenídřevinmě|obýt prováděnomimoobdobívegetačního
k|idu,bude třeba
ptákůve smys|u$ 5a
zajištění
do|oŽit
vyjádření
odborněfundované
osobyz h|ediska
ochranyvo|něŽijícíh
odst.lZOPK.
způsobemvyřešitnáhraduúbytkubiologickýchprvků'Doporučujeme
Požadujeme
adekvátním
při vegetačních
úpraváchv oko|ínovostavbyvyuŽívatpřeváŽněovocnéstromya jinédomácídruhy
Iistnatých
dřevin'
zákazŮ stanovenýchza účelem
Bude zajištěno,aby při stavbě nedoš|ok porušení
ochranyvo|ně
ptákův odst.1$ 5a zákonao ochraněpřírody.
Žijících
povinnipostupovat
Při rea|izaci
tak,aby bylyminima|izovány
akcejsouvšichnizúčastnění
negativní
Územi.
dopadyna Živéčástipřírodyve stavboudotčeném
je nutnopoŽádatpřís|ušný
V případně
výskytuzvláštěchráněných
druhůŽivočichů
čirost|in
zjištění
(lng.R.
orgánochranypřírody(oŽP KÚ JmK)v sou|adus $ 56 zákonao ochraněpřírodyo udě|enívýjimky.
Rašková)
půdního
Sb., o ochranězemědětského
fondu,ve zněnípozdějších
V. Z hlediskazákona é. 334t1992
předpisůk tomutozákonu,$ 15 :
půdního
fondu sdě|uje,že předmětnýzáměr wžaduie souhIas orgánu
orgán ochranyzemědě|ského
půdy
půdního
fondu,protoje nezbytné
na MěÚ S|avkovu Brna,
k
odnětí
ze
zemědělského
ochra,nY
?PF
OSUUPZP' odd. ZP podat samostatnouŽádost o tento souh|as. Zádost musí obsahovatveškeré
zoPF. Formu|ář Žádosti je ke staŽení na odkazu:
náležitosti podle ust. s 9 odst. 6
*ii.i":.jilil:ll..xi.lijx.1o.*i.1'*;.1.i;si]l.{"\j:ijl.it*ii:l;!::'::}:i'i'tjji'r#

předpisůk tomutozákonu,$ 48
Vl. Z h|ediskazákona ě. 289/1995Sb., o lesích,ve zněnípozdějších
odst.2 písm.c) v souvislostis $ 14 odst.2:
předIoŽeného
záměrunejsoudotčeny
zájmychráněné
zákonemo Iesích.
Rea|izací
(|n9.J' Kamínek)
Sb., o státni památkovépéěi,ve zněnípozdějš[chpředpisůk tomuto
Vll. Z hlediskazákona é.2011987
zákonu,$ 29 odst.2 písm.b):

I:ZUK
: sulazla6.17l 5a29.2o1
Č,1.

r

péči
(záměrse
Realizacípřed|oŽeného
záměrujsou dotčeny
z{my chráněné
zákonemo státnípamátkové
památkové
nacházív
zóně ''Bojiště")
a je nutné
zažádato samostatné
závaznéstanovisko
státnípamátkové
péče.
(lng.arch.H. Drechs|erová)
v|||.z hlediska zákona č. í3lí997Sb., o pozemníchkomunikacích,ve zněni pozdějšíchpředpisů
k tomutozákonu:
Rea|izacípřed|oŽeného
záměru jsou dotčenyzamy sledovanénaŠimsilničním
správnímÚřadem.Se
podmínek.
nÍŽe
za sp|nění
uvedených
stavbousouh|asíme
StavebnípovoIení:
povo|eníje
úřademprovydánístavebního
Přís|uŠným
speciá|nÍm
stavebním
MěÚ S|avkov
prostředÍ'
úřadu,Územníhop|ánovánÍ
a Životního
u Brna,odborstavebního
K Žádostio stavebnípovo|ení
projektová
pro stavebnířÍzenÍ,
budepřiIoŽena
dokumentace
kterébudev souIadus p|atnouIegis|ativou
a
povo|enÍ
poŽadavcích
budedodrŽenavyh|áŠka
Čsru'v PD pro stavebnÍ
č.398/2009Sb.' o technických
na
uŽívání
staveb.
bezbariérové
povolenÍ
K Žádostio vydánístavebního
a stanovení
dopravního
značenÍje
nutné
do|oŽit
stanovisko
Po|icie
Č n1 e Č nr,Ř l m x , D | V y š k o vB,r n ě n s k1á 3 ,P S Č6 8 20 1 ) .

Připojenísousednínemovitosti- upozorněník rea!izaci
připojení
nemovistosti
k si|nicinebomístní
komunikaci,
o úpravětakového
o připojenÍ
neboo jeho zrušení
pozemníkomunikacea závaznéstanovisko
vyŽádásilničnÍ
správníúřadstanovisko v|astníka
dotčené
Na základětěchtostanovisekvydá siIničnÍ
PolicieCeskérepubnIiky.
správníúřadrozhodnutí
o připojení
komunikace.
Zv|áštníuŽiváni komuni kace
Upozorněnik realizaci:
poŽádáinvestorstavby.Si|ničnísprávní
úřadvydá Rozhodnutío
o povolení
umístění
inŽenýrských
sítípod|e
ust. $ 25 odst' 1 a odst' 6 písm.d) 1311997Sb'' zákona o pozemníchkomunikacíchpo předchozím
pozemnÍ
komunikace
souh|asu
v|astníka
dotčené
a Po|icieČn (pČn,xŘ lmr, D| VyŠkov,
Brněnská,13,
poŽádáinvestorstavbyv dostatečném
předstihupředzahájením
prací(30dní).(K.
PSČ682 01).o povolení
Hrozová)
DodrŽetvšechnypodmínkyzávaznéhostanoviska,kterévydal MěstskýÚřad Slavkov u Brna . odbor
prostředi,úsekochranyZPF ' dne 27.04.2018
pod é.j.zPl467g2.18l2643.
sUUPzP' odděleníživotního
2018/Rask:
jako věcně a místně
prostředí,
Závaznéstanovisko: MěstskýúřadS|avkovu Brna, odbor Životního
'15
j)
půdního
pod|e
písm.
přís|ušný
fondu
orgánochranyzemědě|ského
zákonač.33411992
Sb., o
$
půdního
předpisů(dá|ejen zákon)a $ 66 zákona č
fondu,ve zněnípozdějších
ochranězemědě|ského
předpisů,
12812000
Sb., o obcích,ve zněnípozdějších
a v souladus přís|ušnými
ustanoveními
zákona č
předpisů
(dá|ejen správnířád),udě|uje
50012004
Sb', správnířád,ve zněnípozdějších
v souladus ust.$ 9
odst'8zákonasoUHLAsktrva|émuodnětí525m2zemědě|sképůdyzezemědě|skéhopůdnÍhofon
sítí.,,
ve
,,zPF")pro rea|izacistavby:,,oBYTNÝsoUBoR HoLUBlcE - výstavbakomunikacea inŽenýrských
prospěch
investora:
(dá|ejen ,,stavebník..),
IC 06339255
00 Brno-Husovice,
HV PROF|STAVEBN!'s.r.o.,Cacovická16112,614
zastoupena
na zák|aděp|némoci ze dne 22.11'2017spo|ečností:
ATEL|ER í0í, s.r.o.,Banskobystrická
6621151,62100
Brno,
váahující
se k pozemkům
: parc'č.622t2(PK233t3|,622t6
doručovacÍ
adresa:Křenová26' 60200Brno,|Č27718361,
k.ú.Holubice.
kteréhose

Katastrální.úzern
í

Pozemekparc' č'

Výměraparce|v(m.)
odnímaná
176
113262

ce|ková

62212(PK23313)
622t6
9067
349
situace,kteráje pří|ohou
tohotosouh|asu.
odnÍmaná
částje zřqmá z při|oŽené
Holubice

Druh pozemku
ornápůda

Souh|ask trva|ému
odnětíze ZPF se udě|ujeza těchtopodmínek:
1. Tento souh|asje udě|ovánpouze pro uvedenýúče|a odnímanouzemědě|skoupůdune|ze vyuŽítjiným
způsobem.
nezemědě|ským
pracív sou|adu
půdy525m2budepředzahájenÍm
zemědělské
stavebních
s ust.$ 8 odst.
2, Z p|ochytrva|eodnímané
vrstvytl. 26,25m".Týo ku|turní
vrstvy
1 zákonaprovedenaskýka 25 cm vrstvyornicetj. 131,25m" a 5 cm podorničnÍ
jejichochranapřed znehodnocením
půdybudouu|oŽenyna pozemkuŽadate|ea budezajiŠtěna
a ztrátouv důsledku
při zahradnÍch
stavbya jejíhozpětného
vyuŽití
Úpraváchv oko|íkomunikace
větrnéčivodníerozeaŽ do dobydokončení
ijednot|ivých
rodinných
domů.
a nás|edně

Č'i.: sulazea6-17l 5029-?affi!ZUK

rozprostřením
3. o činnostech
souvisejících
se sknývkou'přemístěním,
či jinýmvyuŽitím,
u|oŽením,
ochranoua
skývanýchku|turních
vrstevpůdyŽadate|povedeprotoko|(pracovní
deník),v němŽse uvádějívšechny
ošetřováním
rozhodnépro posouzenísprávnosti,Úp|nostia Úče|nosti
vyuŽívání
skutečnosti
těchtozemin. Kopii protoko|u
doručí
správnímu
orgánupři ko|audaci
stavby'
stavebník
půdya budezabezpečeno,
4. Před zahájenÍm
stavbybudouvytyČeny
hranicetrvaleodnímané
aby stavebnÍ
činností
poškození
půdy.
nedoš|o
k
čiznehodnocení
oko|ní
zemědě|ské
jde-|io odnětízemědělské
půdy
5. D|eust.$ 11a odst.1 písmb) zákonase odvodyza|rva|eodňatoupůdunestanoví,
pro
komunikací.
zeZPF
stavbymístních
6. Stavebník
ie poVinendle ust.s íí odst.4 zákonasprávnímuorqánu:
a) Doruěitkopii pravomocnéhorozhodnutí/souh|asu
stavebníhoúřadu.pro kteréie souh|ask odnětí
podk|adem.a to do 5 měsícůode dne ieho nabvtíprávnímoci/právníchúěinků'
b) Písemněoznámitzaháienírealizaceáměru. a to neipozděii15 dnů předem!(Formu|ář
oznámenÍ
rea|izace
na stránkáchměstaS|avkovu Brnaneboby|při|oŽen
záměrujevo|něke staŽení
v obá|cetohotosouh|asu.)
je nováosobapovinnado 1 měsíceod změnytotooznámita do|oŽit
7. Dojde'|ike změněstavebníka,
správnímu
orgánu.
bude u zbývajÍcÍch
nezastavěných
8. Se zápisem novostavbydo katastrunemovitostí
částípozemku,kterézůstávají
ZPF, dořešenjejichdruhd|eskutečného
způsobu
vyuŽití.
součástí
DodĚet všechny podmínky závazného stanoviska, kterévydal Městský úřad S|avkov u Brna . odbor
životníhoprostředí, úsek ovzduší,dne 14.12.2016pod ěj. zP122939.1614789.2016lKUBl2.

DodrŽetvšechnypodmínkyvyjádření'kterévydal Městský úřad Slavkov u Brna, odbor sUUPzP,
Palackéhonám. 65, 684 01 Slavkov u Brna - úřad územníhoplánovánídne 07.12.2017pod čj.
S U/75346/16926-2017IMat.
DodrŽetvšechny podmínkyzávaznéhostanoviska, kterévydal Městský úřadSlavkov u Brna, odbor
ze dne 09.02.2018
sUUPzP, Palackéhonám. 65,68401 Slavkov u Brna - úsekstátnípamátkovépéče,
pod ěj. sU/969.í8/í666.2018/Mat.
DodrŽet
všechnypodmínky
tohotozávazného
stanoviska.
Českomoravskýcement,a.s.,Mokrá 359,Mokrá.Horákov,664 04 Mokrá
proúzemní
povo|ení
Že s projektovou
dokumentací
řízení
Vyda|vyjádření
dne24.11.2017,
a stavební
stavby
Ho|ubice,.,
souhlasíme
a
sdě|ujeme
Vám
následující
obýný
soubor
stanovisko:
,,
A. Průvodní
zprávaje uvedeno:,,...ze stávající
distribuční
kioskové
Vtextu oddí|u
trafostanice
budeveden
Železniční
v|ečky
do novédistribuční
koiskové
zemníkabe|VN podé|
trafostanice....'.
přípojky
vedeníVN budetedynezbytněnutnéseznámitv|astníka
Po zpracování
dokumentace
e|eKrického
vlečky(Ceskomoravský
cement,a.s.)s přesnoutrasouvedenítétopřípojkya projednat
Že|ezniční
s ním
rozsahpracÍ.
uvaŽovaný
Že rozšířenÍ
distribuční
sítěe|ektrické
energiebude rea|izováno
StavebnÍÚřad dop|ňuje,
samostatným
projektemna zák|aděSmlouvyo připojeník distribuční
sítiz napět'ové
hladinynízkého
napětíč. 12321486
(1ORD+ t|akovástanice)uzavřené
DS spo|ečnosti
ze dne 09.11.2017
s v|astníkem
E'oN Distribuce,
a.s.
Krajská hygienickástaniceJm. kraje,UP Vyškov,Masarykovonám. č.p.í6'682 0í Vyškov1 (orgán
ochrany veřejného zdraví) vydaIa dne 11.01.2018 závazné stanovisko pod ěj. KHSJM
2051312017/VY/HOK.
a provedením
stavby''obytnýsouborHo|ubice,
komunikace
věetněinŽenýrských
Kde KHS Jmk s umístěním
jejich'
přípojek'''
parc.č.
62216,
62217,622|2,62013,15611a 156|2,k.ú'Ho|ubice,
stavebník
HV PRoFl
sítía
STAVEBN|'s.r.o.,se sÍdlemCacovická16112,614 00 Brno,zastoupenýna zák|aděp|némoci ze dne
ATEL|ER.101,
Banskobystická6621151'
62100 Brnose souh|así.
s.r.o.,se síd|em
22.11.2017
spo|ečností
podmínek:
Sb. se souh|asvážena sp|nění
taktostanovených
V sou|adus $ 77 odst.1 zákonač.258|2000
vodovodudo trva|ého
uŽívání
bude KHS JmK před|oŽen
dok|ado tom,Že
1. Před uvedeníprodlouŽení
poŽadavky
výrobkysp|ňující
Sb.,o hygienických
v navrhované
stavbě,by|ypouŽity
$ 3 vyh|.ě.40912005
poŽadavcích
vody,ve zněnípozdějších
na výrobkypřicházející
do přímého
stykus vodoua na úpravu
předpisů'

slzt}K
: sulazsa6-Íl 5a29-2o1
Č'1.

prod|ouŽení
vodovodudo trva|ého
2. Před uvedením
uŽívání
budeKHS JmK před|oŽen
|aboratorní
rozbor
rozboru,jak je stanovenov pří|oze
vzorkupitnévody z prod|ouŽeného
úseku,v rozsahukráceného
č.5
kvyh|ášceč,.25212004
Sb., kterouse stanovípoŽadavkyna pitnoua tep|ouvodu a četnosti
a rozsah
pitnévody,ve zněnípozdějších
předpisů.
kontro|y
odběr vzorkupitnévody a jeho |aboratorní
kontro|a
budezajištěna
u drŽite|e
osvědčení
o akreditaci,
osvědčení
o správnéčinnosti
|aboratoře
nebou drŽitele
autorizace.
01 Vyškov 1
Hasiěský záchrannýsbor Jm. kraje. Úo vysrov, Hasičskáč,.p.2,682
podev.c':HSBM-8-6-13/6.PoKŘ-2017
Vyda|dne 20,12'2017
souh|asnézávaznéstanovisko.
Pro ověřenízpůsobi|osti
stavbya technického
zařízeníz hlediskapoŽárníochranypoŽadujeme
do|oŽit
p|atné
poŽární
prevenci
(zejména
46
vyh|.
24612001
dok|adyv sou|adus ustanovením
odst.
5
ě'
Sb.,
o
$
provozuschopnosti
potvzující
funkčnÍch
zkouškách,
kontro|ách
včetnědok|adů
dok|ado montáŽi,
oprávnění
pouŽití
poŽární
konstrukcí
k montáŽia dok|adypotvzující
a výrobků
s poŽadovanými
v|astnostmi
z h|ediska
bezpečnosti
bezpecnosti).
PovodíMoravy,s.p.,Dřevařská11,60175 Brno:
ze dne 20.12.2017
vyda|ostanovisko
sdě|uje:
, zn.'.PM070365/2017-203|Je
a)
Z h|ediskazájmŮ daných p|atnýmNárodnímp|ánem povodíDunaje, P|ánem pro zv|ádání
povodíDyje [ustanovení
povodňových
rizik v povodíDunajea P|ánemdí|čího
$ 24 aŽ $ 26 zákona č.
předpisů]
ve zněnípozdějších
254l2001Sb.,
o vodácha o změně někteýchzákonů(vodnízákon),
uvedený
žezáměremnedojdeke zhoršení
záměrje tedymoŽný,protoŽe|zepředpok|ádat,
stavuvodníhoútvaru,
a Že
vod.
nebudemítzanás|edeknedosaŽení
dobrého
stavu/potenciá|u
ve|ikosti
Předpok|ádáme,
Že uvedenýzámérvzh|edemke svémucharakteru,
a dopadunebudemítv|ivna
útvaru.
stavvodního
zájmŮchráněnýchzákonemé. 25412001
Z h|ediskada|Ších
Sb., o vodách a o změně někteých
b)
záměremsouh|asíme.
zákonůs uvedeným
Dodržetvšechnyupozorněnítohotostanoviska.
kraje,Územníodbor Vyškov,D! Vyškov,Brněnská 7a,682
KrajskéředitelstvípoticieJihomoravského
01 Vyškov(vytahze stanoviska):
Vyda| stanoviskoze dne 21.12.2017pod č.j' KRPB-252622-4I}J-2017-061206-PoK
k projektové
dokumentaci
stavby,,oBYTNÝSoUBoR HoLUB|CEVČ' LPMUN|KAoE'INŽENÝRSKÝCHsíTíA JEJ|CH
p. č.622t6,62217,620t3
a 156 (PK 233t3,232,a 535)..PČR KŘP Jmk Brno,
PŘíPoJEK k.Ú. Ho|ubice,
podmínkami:
inspektorát
Vyškovvydávásouhlasnéstanovisko
s nás|edujícími
Dopravní
- Stavba bude vsou|adu svyh|áškouč' 398i2009Sb., o obecnýchtechnickýchpoŽadavcích
zabezpeěující
bezbariérové
uŽívánístaveb (chodníkkjednot|ivýchobjektůmnebude převýšen
z důvoduzóny),
- Je nutné
dodrŽetpřís|ušné
normyzejména
csN 73 61,l0.
kraje,Územníodbor Vyškov,D|Vyškov,Brněnská 7a,682
KrajskéředitelstvípolicieJihomoravského
01 Vyškov(výtahze stanoviska):
pod č'j.KRPB-142997-2lČJ-2018-061206-PoK
Vyda|dop|ňující
stanoviskoze dne 09.07.2018
k stavbě
VČ.
LPMUN|KAoE.
|NŽENÝRstďcH
SoUBoR
HoLUB|CE
siTÍ
A
PŘíPoJEK
JEJ|oH
k.ú'
,,oBYTNÝ
p. č.622t6,62217,62013
kde doplňujevyjádření
a 156 (PK 23313,232,
a 535)..,
PČR pod ě.j'
Ho|ubice,
1206-PoK:
KRPB-142997-1l ČJ-2o18-06
řešeníjep|něv souladus TP 103a ro s prvkyhorizontá|ního
umístění
usměrnění
odsouh|asené
prostředkŮa přitomnezpůsobuje
dopravy.TotořešenísniŽujerych|ostdopravních
ve většímíře
prvky(tj.např.zpoma|ovací
s vertiká|ními
zejména
h|uka otřesy,kteréby přines|ořešení
po|štáře)'
je moŽné
prvků
změnita to například
z důvodu
Po|ohuzpoma|ovacích
umístění
sjezdu.
Národníinstitutpro integraciosob s omezenouschopnostípohybua orientacečR,o.p.s.,Hav|íčkova
náměstíé.p.624,602
00 Brno 2
u81l4,586 01 Jihlava,středisko:Malinovského
pod zn. 129170033
(8993/Ho).
Posoudi|i
Vyda|stanoviskok PD na výšeuvedenoustavbudne 30.11.2017
jsme uvedenoustavbuz h|ediskap|něnípoŽadavků
vyh|áškyč.398/2009
Sb., o obecnýchtechnických
pro uŽívání
poŽadavcích
bezbariérové
uŽívánístaveb.Stavba musísp|ňovat.poŽadavky
zabezpečýících

: suiazgs6-17
| 5a29-2aftŽUK
Č'i.

,1
pohybui orientaced|eustanovení
osobamis omezenouschopností
$ 2 odst.. písm.a) vyh|.č'398/2009
komunikace
Sb. - pozemní
a veřejnáprostransfuí.
mámetytopřipomínky:
K návrhustavbyv projektové
dokumentaci
_ Z grafického
vyjádřenínejsoupatrnérozměrové
ani materiá|ové
Údaje varovnýchpásů,kteréjsou
v místnostech
vjezdůna místapro parkování
vozide|u RD - musíbýt vizuá|něi hmatově
navrŽené
povrchmusíbýt vnímate|ný
kontrastní,
bí|ouho|ía poš|apem,
takŽemusíbýt ze zámkovéd|aŽby
i nepravide|ného
tvaru,jehošířkamusíbýt400 mm - viz bod 1.2.4.pří|ohy
s výstupkypravide|ného
c. 1
vyhl.Č.398/2009
sb.
- obrubníkypodé|rozhranístavebních
pozemkových
parce|musívystupovatminimá|ně60 mm nad
p o v r c hp o c h ů z í p | o cahbyy,b y | aj i m i z a b e z p e č e n a v o d í cpí r|oi n ieev i d o m é _ vbi zo d1 ' 2 ' 1 ' 1 p ř í | očh.y1
vyh|.č'298/2009
Sb.
azávěrytohotostanoviska.
DodrŽet
všechnypodmínky
Zábrdovice,60200 Brno znaěky5001627435
Stanoviskospo|.GridServices,s.r.o.'Plynárenská49911,
ze dne 18.12.2017.
Dodržetvšechnypodmínkytohotostanoviskavěetněpodmínekpro reaIizaci
Povo|ení
reŽim(ÚR+sR;.
Výtahze stanoviska:
Úče|stanoviska:
stavby- stavební
jsoud|eust.$ 2925zákonač-8912012
zařízenÍ
a p|ynovodnípřípojky
Sb.,občanského
P|ynárenské
jakozařízení
jsouchráněnyochranným
provozovány
nebezpečné
zv|ášt'
a z tohotodůvodu
zákoníku,
předpisů.
pásmemdlezákonaě.458|2000
Sb. ve zněnÍpozdějších
podmínky
proprovádění
stavebníčinnosti:
Při rea|izaci
uvedené
stavbybudoudodrŽeny
prováděné
tohotostanoviskapovaŽují
všechnyčinnosti
1) Za stavební
činnosti
se pro úČe|y
v ochranném
přípojek(tzn. i bezvýkopové
pásmu p|ynárenského
zařízenía plynovodních
techno|ogie
a terénní
úpravy)a ěinnostimimo ochrannépásmo, pokud by takovéčinnostimoh|iohrozitbezpečnost
a
přÍpojek
p|ynárenského
(např'trhacípráce,sesuvypůdy,vibrace,
zařízení
a p|ynovodních
spo|ehlivost
apod.).
je moŽnérea|izovat
pouzepři dodrŽení
podmínek
stanovených
v tomtostanovisku.
2) Stavebníčinnosti
povaŽovány
Nebudou-|i
tytopodmínky
dodŽeny,budoustavební
činnosti
d|e$ 68 zákonač,.48512000
předpisůza činnostbez našehopředchozího
souh|asu.Při kaŽdézměně
Sb' ve zněnípozdějších
projektunebo stavby (zejménatrasy navrhovaných
inŽenýrských
sítí)je nutnépoŽádato nové
k tétozměně.
stanovisko
3) Před zahájenímstavebníčinnostibude provedenovyýčenítrasy a přesné určeníu|oŽenÍ
přÍpojek'
p|ynárenského
provozníoblast
zařízenía plynovodních
Vyýčenítrasy provedepřís|ušná
(formu|ář
na www.gridservices.cz
neboNoNSTOP zákaznická|inka800 11 33 55).
a kontaktna|eznete
jednací)uvedenov úvodutohoto stanoviska.o
Při Žádosti uvede Žadate|naši značku(čís|o
p|ynárenského
provedeném
vytyčenÍ
trasy bude sepsán protoko|.
Přesnéurčení
u|oŽení
zařízenía
je povinenprovéststavebník
přípojek
p|ynovodních
na svůjnák|ad.Bez vytyčení
trasya přesného
přípojek
p|ynárenského
zařízení
a p|ynovodních
stavebníkem
nesmíbýtv|astní
určení
u|oŽení
stavební
p|ynárenského
přÍpojekpovaŽujeme
zařízenía p|ynovodních
za zahájení
činnostizahájeny.Vytyčení
činnosti.
stavebnÍ
předpisů,
Sb. Ve zněnípozdějších
4) BudedodrŽenamj' ČsN zg 6005,TPG 702 04,zákonač,.458t2000
předpisysouvisející
případně
s uvedenoustavbou.
da|šÍ
seznámenis po|ohouplynárenského
stavebníčinnostibudou prokazate|ně
5) Pracovníciprovádějící
přípojek,
pásmaa těmitopodmínkami.
rozsahemochranného
zařizenía p|ynovodních
p|ynárenského
zařizeníje investorpovinen
činnosti,
vč.přesného
určení
u|oŽení
stavební
6) Při provádění
p|ynovodních
poŠkození
p|ynárenského
přípojek
k
zařízení
a
nebo
aby nedoš|o
učinit
takováopatření,
pouŽito
provozu.
nevhodného
Nebude
nářadí,zeminabude
bezpečnosti
a spo|eh|ivosti
ov|ivněníjeho
pneumatic(ých,
a motorových
nářadí.
e|ektrických,
bateriových
těŽenapouzeručněbez pouŽití
přípojkybudouv průběhunebo při přerušení
zařízenía p|ynovodní
stavební
7) odkrytép|ynárenské
protijejichpoŠkození.
řádně zabezpečeny
činnosti
provedeno
(např.prot|aku)
budepředzahájením
stavebníčinnosti
techno|ogií
8) V případěbezvýkopových
přípojek
p|ynárenského
v místěkříŽení
na nák|adystavebníka'
zařizenía p|ynovodních
ÚplnéobnaŽení
dodrŽena,
nesmíbýtpouŽitabezvýkopová.techno|ogie.
Že nebudetatopodmÍnka
V případě,

| 5A29-2A18!ZUK
e.j.: SU/87386-17

