
uĚsrsrÝ úŘ,ll rylov
stavební úřad

Masarykovo nám. 1,697 01 Kyjov

spjs.m: sÚ 16526/2021 l284t+
Ci.|Su85'763/2)./284 /sU ).65261202).1284íIí Kyjov, dne 16,9,2021
Vfizuje: Hrbotický Pavel Ing,, tel,: 518 697 417, e-mail: p,brboticky@,rnukyjov,cz

oZNÁMEŇ
ZAIiÁJENi ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁM

PetŤ Kučera, naŤ. 30.5.1968, Padělky č.p. 700, 696 32 Ždáll/lce,
IlaničkaKučerová, nar. 26.2.1947,Pa,dé|w č.p, 700, 696 32 Žd^nice,
Bronislava Mrkvicová, nar. 28.9.1965, Fryčajova č,p. 543/133, 614 00 Brno,
Božena Škrobová, nar. 5.11.1940, vítovice č.p. 100, 683 01 Rou§ínov,

(dál€jen "žadatel") dne 14,9,2021 podal žádost o dodatečné povolení stavby nazvanéi

Rodinný dům č.p. 46, Labuty

na pozemku st, p, 49, parc. ó. |74612 ý katasiálnirn ťtzemí Labuty. Uvedeným dnem bylo zaháJeno íizÉni
o dodat€čném povol§ní stavby,

Stavba obsahujeI

- RD (st,p. 49) je dvoupodlažní, ěástďně podsklepený objek s neq,r.ržitfon podkovim, zasťeš€ný
sedlovou sťechou s navazujícim průjezdem a dřevníkem na ápadni straně. Půdorys objektu je
nepravidelný o největšich rczměrech 20,753 X'14,20 m a \yšLf 10,796 m od úrovně upraveného
t€rénu po hřeben sřechy, zastavěná plocha objektu je 199,0 ín2, obestavěný prostoť j e 144 8,0 m3 ,

objekt je umistěn na §polečné hranici s pozemkem st,p. 46, je umístěn na společné fuanici s
pozemkem p,č, 174612, je umístěn 5,8 m od společné hranice s pozemkem st.p. 50/2, v sevemim
pohledu jsou v suterénu vrata do garáže, jsou v suteťénu dvě okna do kotelny, je v l.NP okno do
prujezdu, jsou v l.NP vrata do pluj€zdu, je v l,NP okno do ložnice, je v l.NP okno do ob]fuacího
pokoje, jsou v l.NP vstupní dveře do zádveři, je v 2,NP okno do ložnice, je v 2.NP okno do
ob]fuacího pokoje, je okno do podkoví, Ve \ýchodním poh|edu je v l.NP okno do zádveří, je v
l.NP okno na chodbu, jsou v 2.NP dveře ze schodiště na plochou střechu, je v podkroví okno na
půdu, je v podkoví okno na schodiště. V jižním pohledu je v sutetenu okno do sklepa, jsou v
sut€rénu dvě okna do sklepa, je v 1 .NP okno do skladu, je v 1 .NP okno na Wc, jsou v 1 ,NP dveře ze
schodiště na dvur, je v 1,NP okio na schodiště, je v l,NP okno do jídehy, je v 1.NP okno do
koupelny, jsou v 1,NP vrata do průjezdu,je v 2,NP okno na schodiště, je v 2.NP okno do jíde|ny,je
v 2.NP okno do koupelny, Y západním pohledu je v 2,NP okno do skladu, je v 2,NP okrro do
kuchyně. vstupnimi dvelúi v l.NP se vejde do zádýeii a z néj dále na chodbu odkud je přístupné
centrální schodiště, sklad, WC, ob;ývaci pokoj a jídelna a z ní dále loárice, koupelrra a kuchl,ně se
spíží. z v|ice je rovněž přísfup do průjezdu a z něj dále na dvůr a do dřevniku. z centrálního
schodištěje v súterénu přístupná chodba a z ni dále koteh4 ťi sklepy a garéů s výjezdem na l'lJici,. Z
centrálního schodiště je v 2,NP přístupný ob:tsací pokoj a jídelna a z nl dále ložnice, koupelna a
kuchyně se spíží. Z centřálního schodiště je v podkrovi přistupná půda. objek je postaven na
betonoťch ákladorych pasech, zděná ěást je z cihel pálených, stropní konstrukce je tvořena I
nosníL] s hurdis deskarni s nadbetonávkou. zasťešení je dfuvěn]ýn kovem s pálenými taškami.
Dřevníkje pŤoveden z palubkových stěn, zasťešeníje pultovou sťechou s pálený,rni taškami. Dům
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má strivající připojku pll,rru a nadzemní vedeni NN, Objekt je napojen na stávající betonovou jímku
o objemu 5,5, m3 na qvážení umístěnou ve dvoře, L1erá bude nafuazenou novou plastovou,
samonosnou jímkou o užitném objemLl 5,5 m3.

Vodovodní přípojkaje napojena na veřejný řád, vedený v zeleném pásu před RD na pozemku _ p.č.
174612 ostatní plocha navťti{vacim pasem, Odsud je v€dena jižlím směrem kolmo úa hlavní iád v
délce 2,8 m kde je ukončena ve vodoměmé šachtě vodoměmou s§stavov na p.č. 1746/2. Píípojka z
pohubí PE 32 je uložena v hloubc€ cca 1,2 m se sklonem potrubí 0,5 %. vodoměmá šachta uložená
na p.é, 1746/2 je vzdálela 5,2 m od RD, je vzdálena 1ó,6 m od hranice s poz€úkem st.p, 50/3.
vodoměmá šachta je kuhového půdorysu §pu Geovak DN 600, Domovni venkovní potrubi je
napojeno na vodoměrnou sestavu ve vodoměmé šachtě aje vedeno ve v,ýkopu jižlím směťem kolmo
k RD v délce 5,2 rn kde je napojeno na vnitřni rozvody vody v RD č.p. 46.

Dešťové vody z objektu budou nově svedeny do akumulační podzemni plastové nádrže o objemu 3,0
m3 umístěné ve dvoře za objektem s přepadem na terén. Dešťová jímka (st.p, 49)je umísGna na ve
vzdálenosti 1,6 m od spoleěné hranice s pozemkem st.p, 46, je umístěna ve vzdálenosti 6,0 m od
prujezdu RD,

stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební tiřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm, c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dálejen "stavební zákon"), oznarnuje podle § 129 odst. 2 a 3 a § 112 odst. 1stavebnlho zákona
zahájení řízeni o dodatečném povolení stavby a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání
spojené s ohledáním na inístě na den

5.11.2021 Ý 9:00 hodin,

se schŮzkou pozýaných na mistě stavby,

Dotčené oťgány a účastníci řizení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při úsiním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahližet do
podkladů loáodnutí (stavebni ú}ad Městského úřadu v Kyjově, úřední dny: Po 8_1?, Út 8-15, St 8-] 7, Pá
8-14:30),

Pouč€ní:
tjčastník řizení může podle § 114 odst. l stavebního zákona uplatnit námitky proti projekové
dokumentaci, způsobu prováděnl a uživání stavby nebo požadavkům dotčených olgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opaťeni nebo
právo odpovidající věcnému břemenu k pozemku n€bo stavbé, Účastnik iizenl Ýe s.V]'ch námitkách uvede
skutečnosti, keré zakládajíjeho postavení jako úča§tníka řízení, a důvody podáni námitek; k námitkám,
které překraěují uvedený lozsah, se nepřihlíži. K námitkim úěastiíků řízení, které byly nebo mohly b;ýt
uplatněny pň územním řízeni, při pořizování regulačního plánu nebo při lydání územního opaťeni
o stav€bní uávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst.2 stavebního zákona
nepřih|iží,

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vsfupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastniků při zjišťování stavu
stavby a pozenku nebo opaťováni důkazu a dalších podkladů pro lydání správního rozhodnutí nebo
opaťeni,

stavební úřad múže podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažn;fun způsobem ztěžuje posfup v řizení anebo plnění likolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona lim, že 

^eíiožňuje 
oprávněné liřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svů.j pozemek nebo

stavbu.

NecháJi se některý z účastniků zastupovat, předloži jeho Zásfupce písemnou plnou moc.
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Účastnik nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úředni osoby prukaz totožnosti.
Píůkazem totožnosli se rozuni doklad, který je veřejnou ]istinou, v němž je uvedeno jméno a piíj]neni.
datum narozeni a misto tl1alého pob},tu. popilpade b]dlIšté lnrm. uzernr Česke republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňUjíci správnímu olgánu identifikovat osobu, která doklad
předk ládá, jako j eho oprávněného držitelc.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby. nrusi prokázat své oplávnění. v téže věci mťlže za
pfávnickou osobu současné činit úkonyjenjcdna osoba,

]| ]:i] i ,]i'. l :']].l |-

!.,a 7 r'i l..i , )\r

Tolaonú k í u§íbýlylěšenopodohtt15tltlú]lLlli]lednídesce.Pallrl(íý]l:dner}l101\\!\,,ni\e
Pí.rerlnosl pa|dž!e za cloručenou l'd]lerl ry\:ěšení ie den |yl:ěšení na liíední desce \íěstskéln th'adu
K!.jo\,.). o21á lel]í se zfeřejiiuJe !é: zplisobe ] ut]ložňýící Llúlko|i přísnlp.

v},věšeno na ilřední desce dne:

sejmuto Z úředni desk},dlle:

\ \ \ e.e, o nl elťkIrollicke ,lredlll dť..e dne:

sejnruto z e]ektronické úřední desk},dne:

Rdzílko. podpis orqánu, klerý poív2uje v,yěšení a |einutí oznánení

Příloha:
koordinačni situace

obdrží:
navrhovateIé:
Márcela Škrobová, Vitovice č,p, 125,683 0l Rousiiov u Vyško,ýa

/d5loupen, pro: Hdnd Cibulko\a. Pilčnl č P,6l5, oqo 3] Ždánicť
za§toupení proI Božena skrobová, Vítovice č.p. l00, 683 0l Rousínov
zastoupení pro: Bronislava Mrkvicová, Fryčajova č,p. 5,+3/133. 614 00 Brno
Zastoupení pro: Hanička Kučerová, Padělky č_p, 700, 696 32 Ždánice
zastoupeni pro: Petr Kučera, Padělk,", č.p. 700, 696 32 Ždánice

hlavni účastníci:
Fmntišek Níol avanský, Fryčajor,a č,p, 536/] 55. obřany, 61,{ 00 Brno ],{

obec Labuty, IDDs: c2gaxcq

Ing. Jindřich Baturný
vedoucí stavebního úřadu

N
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ostatní účastníciI
Danuše Rajsiglová, Labuty č,p, 47. 696 48 Ježov
Vlastinila Lupačová, Labuty č,p, 47, 696 4íl Ježov
Ma|ie Schrveigerová. Švelmova č,p, 281/]0, Bohunice, 625 00 Brno 25
Vodovody a kanalizace Hodonin, a,s,, 1DDs: a2pgx2s
EG,D, a,s.. lDDS: nf5dxbu
GasNet Služby, s,r.o,, IDDS: jnnl,js6
Josef Juřena, adťcsa neznámá doručeno veřejlrou vyh]áškou

dotčené orgánvl
Městský úřad Kyjov. odbor životního prostřldi a územního plánování. Masarykovo náměstí č,p_ l/]8,
ó97 01 Kýov l
Krajská hygienická stallice Jihomoravského kraje se sid]en v Bmě. IDDS:jaaai36

o5tatniI
CETIN a,s,, IDDS: qa7425t

ostatní - k Wvčšcni na úředni de5ku:
Městský úřad Kyjov, odbor organizačni a plávni. l\,lasarykovo nán, č,p, 30/l. ó97 0l K}ao\ 1

obecni úřad Labut}, Labut} č,p, 30. 696 18 Ježov


