
MĚSTSKÝ ÚTŘAD KYJOV
§tayební úřad

Ma§arykoYo nám.1,697 01 Kyjov

cj,:su85824/2ll28,1/ Sú I6521l202ll281Ht Kyjov. dne ]6,9.202]
Vyřizuje: Hrbotický Pavel lDg,. tel.: 5l8 697 4l7. e-mail: p,hrboiicky@rnuk!ov,cZ

oZNÁMENÍ
ZAEÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRÁNňNÍ STÁVBY

stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst, 1 písm, c)
zákona ě. 183/2006 Sb,, o územnim plánování a stavebním řádu (stavební Zákon), ve měni pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 4'7 odst. I zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů

oznamuje,
že podle § l29 odst,2 slavebniho Zákona zmoci ílřední zahájil řízcni o naříZeni odstraněni stavb\
nazvané]

Rodinný dům č.p. 46, Labu§

na pozemku st, p, 49, p^rc. č. I'74612 v katasííálním územi Labuty, jejimž vlastníkem je

Pelr Kučera. nar. 30.5.1968. Padělky č.p. ?00. 696 32 Ždánic€.
Hanička Kučeřová, nar, 26.2.1947, PádělLT č ,p,700,696 32 Žd^ni.e,
Bronislava Mrkvicová, nar. 28.9.1965, Fryčajova č.p. 543/133, 614 00 Bťno,
Božena Škrolrová, nar.5.11,1940, vítovice č.p. 100,683 01 Rousínov,
Hana cibulková, nar. 28.7.1966, Příční č,p. 635,696 32 Ždáni.e,

(dále j€n "vlastnik").

Popi§ §tavby|

- RD (st,p, 49) je dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt s newtžitým podkíovím, za§ťešený
sedlovou sťechou s navazu.jícím prujezdem a dřevníkem na západni straně. Púdorys objektu je
nepíavidelný o největšich rozm&ech 20,753 X 14,20 m a výšky 10,796 m od ú]rovně upmveného
telénu po hřeben sťechy, Zastavěná plocha objeltu je 199,0 m2, obestavěný prostorje 1448,0 m3,

- Vodovodní přípojkaje napojena na veřejný řád, vedený v zeleném pásu před RD na pozemkrr - p,č,
174612 ostatni plocha navítávacím pasem, odsudje vedena jižním směI€m kolmo na hlavní řád v
délce 2,8 m kde je ukončena ve vodoměťné šachtě vodoměrnou sestavou na p.ě. 174612. Přlpojka z
potubi PE 32je uložena v hloubce cca 1,2 m se sklon€m potrubí 0,5 %. Vodoměmá šachta uložená
na p.ě. 174612 je vz,dáIena 5,2 m od RD, je vzÁálena 16,6 m od hranice s poz€mkem st.p. 50/3,
Vodoměmá šachta je krulmvého půdorysu §pu Geovak DN 600. Domo\,ni venkovni potťubí je
napojeno na vodoměmou sestavu ve vodoměmé šachtě aje vedeno ve výkopu.jižním směrem kolmo
k RD v délce 5,2 m kdeje napojeno na vniťní ťozvody vody v RD č,p,46,

- Dešťové vody z objekfu budou nově svedeny do akumulačni podzemní plastové nádrže o objemu 3,0
m3 umístěné ve dvoře za objektem s přepadem na terén. Dešťová jímka (st.p, 49)je umístěna na ve
vzdálenosti 1,6 m od společné hranice s pozemkem st,p. 46, je umístěna ve vzdáIenosti 6,0 rn od
prujezdu RD.
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UsNEsENÍ
PŘERUšENí Řízír\,í o oDSTRÁ}IňNí sTAvBY

výřoková čá§t:

stavebni uřad Městského úiadu v Kyjově, jako stavební uřad příslušný podle § ]3 odst. 1 pism. c)
zlkana é, 183n006 Sb,, o územním plánování a stavebnim řádu (stavební zákon), ve znění pozdějšich
předpisů (d|íle j en "stavebni zákon"), podle § 129 odst, 2 stavebního zákona

přerušuje
řizeni o naříZení odsbaDění §távby nazvané.

RodiDný dům č.p. 46, Labuty

na pozemku st, p. 49, p^lc, ě. 174612 \ kaíasííálnim územi Labuty, jejímž vlastníkem j e

Petr Kučera, nar. 30.5.1968, Padělky č.p. 700 ,696 32 Ždánice,
Hsnička Kučerová, nar. 26,2.194?, Padělky č,p,1o0,696 32 Ždánice,
Broni§lsla Mrkvicová, nar.28.9.1965, Fryčajova č.p. 543/133,614 00 Brno,
Bož€na skrobová. Daí. 5.11.1940. ví(ovice č,p. l00. 683 0.1 RousiDov.
Eana cibu|ková, nár. 28.7.í 966. Pfičíí č.p. 635. 696 32 Zdánice.

(dálejen "vlastnik"),

Účastníci iízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgáíu|

Hana Cibulková, nar. 28.7.1966, Příční ě,p, 63 5,696 32 Ždánice
Božena skobová, nar. 5,1 1,1940, Vítovice č.p, l00, 683 01 Rousínov
Bronislava Mrkvicová, nar,28.9,1965, Fryčajova č.p, 543li33,614 00 Bmo
Hanička Kučerová. naí. 26,2,194?. Padélky č.p .100,6a6 32 ŽdiLnice
Petř Kučera. nar, 30,5. L968. Padéllry č,p. 700. 696 32 zdáaice
František Moravansl§ý, nar, 3,2. 1938, Fryčajova č.p. 536/1 55, 6 14 00 Bmo
obec Labuty, Labuty č.p, 30, 696 48 Labuty

odůvodnění:

stavební uřad obdržel dne'14.9.2020 žádost o dodatečné povoleni stavby, Protože stavební úřad zjistil, že
stavba byla provedena bez roáodnuti, opatření nebo jiného úkonu wžadovaného stavebnim zákonem a
nebyla dodatečně povolena" zahájil řízení o naiizeni odstranění stavby. současně na zikladě ustanoveni
§ 129 odst, 2 stavebního zákona řízení o odstraněni stavby přerušil a povede řízení o jejím dodatečném
povoleni.

Stavební úřad roáodl, jakje uvedeno ve výŤoku roáodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výIoku uvedených.

Účastníci řízeni _ další dotčené osoby:

Danuše Rajsiglová, Vlastimila Lupačová, Marie Schweigelová, Josef Juřena, Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s., EG,D, a.s., GasNet služby, s.r.o.
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poučení účaštníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oanámeni k odboíu územního plánováni a
stavebního ádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšiho spúvního orgánu. Podle § 76
odst, 5 správnlho řádu odvolráni nemá odkladný účinek.

stavební úřad bude v řízení o odshaněíi stavby pokračovat po ukončeni říz€ní o dodatečném povolení
stavby. Bude-li stavba dodatečně povolena, řízení zastaví.

Toío oznó ení lusíbýlvy,ěšenopodobu15ótůnaúýednídesce.Patnácty:lndnenp,yll:,nív
písennosí poyažuje za daručenau ilnenl\)úše íje den 1,!\,ěíení na úředni desce ],íěslskéha ůřadll
K)jo\) Oznánrcní se z|eřejňýe íéž 2plisobenl lo ožň|iící dálka\,.ý p]'fu!up.

v},věšeno na Úředni desce dne:

sejmuto z ťlředni deskj- dne:

!!!e;eno na elekllonické urednr de..c Jne:

seimuto z elektronické úřední desk},dne:

Rozí!ko. padpi, arEonu Atťr) p"tlrz]4ť t)ý,'i ,]]í l ,.jautí uzn,i,t,. tli.

obdrží:
navrhovatelé:
Márcela Škrobová, Vitovice č.p, 125, 683 0l Rousinov u Vyškova

/d§lotlpen, pro, llan. Cibulkorá. PrlcllI.,p, ol5,6qo I2 Ždanice
zastoupeni pro| Božena Škrobová, Vítovice č,p. 1o0. 683 0] Rousil]o\,
zastoupení pro: Bronis]ava Mrkvicóvá, Fry,čajova č.p. 543/133, 614 00 Bmo
zastoupení pro: Flanička Kučelová, Padělk), č.p.100,696 32 Ždánice
,/U\IUll|enl |ro: Pelr Kučera. Padčlk\ i,p -00. oqó 32 Ždal]i(e

hlavní účastníci:
|lantišek Moravan§ký, Fr},čajova č.p, 53ó/155, obřany, 6l4 00 Brno I4
obec Labui!, IDDS: c2gaxcq

ostatni účastníci:
Danuše Raisiglová. Labuty č,p, 47. ó96 48 Ježov
Vlastimila Lupačová, Labut}, č.p, .{7, 696,{8 ]ežov

Ing. Jindřich Batumý
edoucí stavebniho úřadu

l
/Ul_-| ---]U 4\

i-ffi.s?.§37/
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Marie Sch*eigelová, ŠvenŤova č,p. 28l/l0, Bohunice. 625 00 Brno 25
Vodovody a kanalizace }Iodonin, a.s,, IDDS: a2pgx2s
EG.D. a,s,. ]DDSi nf5dxbu
GasNet Služby, s,r.o,, IDDS: jnnyjs6
JosefJuřena, adlesa neznámá doručeno reřeinou vyh]áškou

dotčcné orgánv:
Městský úřad K},jov, odbor životniho prostředí a úzerrrniho plánováni, Masarykovo náměsti č,p, 1/j8,
697 01 K}jov l
Krajská h}gienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Blně, IDDS:,jaaai36

ostatniI
CETIN a,s,, IDDs: qa7425t

ostatni - k vvvěšeni na úřední desku:
Městský úřad K)jov. odbor olganizační a právni, Masarykovo nárl. č,p, 30,/l, 697 0l K}jov ]

obecni úřad Labuty, Labuty č,p. 30. 696 48 Ježov


