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691 75 Borkovany

ROZHODI{UTI
ÚznMNÍ nozHoDNUTÍ

Vyroková část:

Stavební ÚrŤad Městského ťrŤadu v Kloboukách u Brna, jako stavební ťrŤad pŤíslušn]f podle $ 13 odst. 1

písm. f) zákona č. |8317006 Sb., o zemním plánování a stavebrrírn Ťádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších pŤedpisri (dále jen ''stavebnízákoil''), v zemním Íízení posoudil podle $ 84 až 91 stavebního

zákona Žádost o vydání rozlrodnutí o umístění stavby nebo zaÍízení (dále jen ''rozhodrrutí o umístění

stavby"), kterou dne 15.4.2009 podal

Tomáš Strejček' nar. 3.10.198 4,691' 75 Borkovany 98

(dále jen,, Žadatel'')' a na zák|adě tohoto posouzení:

I. Vydává podle $ 79 a 92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č,.50312006 Sb., o podrobnější Írpravě

ťr zemn ílr o Í ízení, veŤej nop r áv ní sm lo uvy a uzemního opatŤen í

rozhodnutí o umístění stavby
oplocení pozemku

(dále jen ''stavba'') na pozemku parc. č.955lI,95512, 459I,4592, 4593 v katastrálním uzemí Borkovany.

Drulr a ričel umist'ované stavby:

- oplocení pozemkťr bude provedeno ze smrkovych ohoblovanyclr prken o šíŤce l00 a 60mm, které

budou stŤídány 
' 
celková vyška oplocení bude 2m . Prkna budou pŤišroubována vruty na podélné

svlaky , které budou ukotveny v betonovych armovan;fch sloupcích .

Umístění stavby na pozemku:

- oplocerrí bude umístěno v hranici s pozemky parcela č. 4590 , 4594 ,4664 a částečně 95511 adá|e

bude pokračovat po pozemku parcela č,.955n v katastrálním uzemí Borkovany .

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou pŤílohou rozhodnutí' která obsahuje vykres současného

stavu uzemí v měŤítku katastrální mapy Se zakreslením stavebního pozemku, požadovanym

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vliv na okolí, zejména vzdá|eností od hranic pozemku a

sousedníclr staveb.



Spis.zn. 658/09-330 str. 2

Účastníc i Íízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Tomáš Strejček, nar. 3.10.1 984, 69I ] 5 Borkovany 98

odrivodnění:

Dne |5.4.2009 podal Žadate| Tomáš Strejček rrar. 3.10.1984 ' bytem Borkovany,žádost o vydání
rozlrodnutí o urnístění stavby op|ocení .

Řízení o návrhu bylo zahájeno dnem , kdy návrh , kterym se zalrajuj e Íízení v souladu s ustanovením $44
odst. |) zákona ě. 50012004 Sb', správní rád , ve znění pozdějších pŤedpis ' (dále jen ,,správní Ťád..) ,

došeI věcně a místrrě pŤíslušnému správnímu orgánu .

Stavební riÍad oznámil zahájení ťrzemního Íízení známym častník m Íízení a dotčenym orgán m.
K projednání žádosti současně naňídil veňejné irstní jednání spojené s ohledáním na místě na den
19.5.2009, o jelrož vysledku byl sepsán protokol.

Urnístění stavby je v souladu se schválenou zemně plánovací dokumentací. Umístění stavby vylrovuje
obecnym požadavktim na vyuŽívání uzemí.

Stanoviska sdělili:
- MěÚ Hustopeče odbor ŽP

Stavební riŤad zajistil vzájemny soulad pŤedložen;ych závaznych stanovisek dotčenych orgán
vyŽadovanych zvláštrrími pčedpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.V uvedené lokalitě nejsou
vederry žádné sítě .

Stavební ÍrÍad rozlrodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnutí, za použití ustanovení právníclr pŤedpis ve
vyroku uvedenych.

Stavební irŤad v prribělru Íízení zkoumal , které osoby , jejichŽ vlastnická nebo j iná práva k pozemktirn a

stavbárn na nich, včetně scusedních pozemkrj a staveb mohou byttnemním rozhodnutím o umístění
stavby pÍímo dotčena a splřují postavení ričastník Ťízení podle $ 85 stavebrrího zákona. PŤitom zjistil 

'
Že v tornto konkrétním pŤípadě se jedná o stavebníka a vlastníka pozemku tj. Tomáše Strejčka ,
Borkovany 98 ,obci Borkovany a vlastníky sousedních pozemkri , tj. Ivanu Mrázkovi , Borkovany |74 ,

Janě Mrázkové , Borkovany I]4 , Antorrii Cermákové, Těšany 51 
' 
Miloši KrejčíŤi , Těšany 51 ,

Františku Mayerovi , Borkovany 107.Vlastník m sousedních pozemk je rozlrodnutí doručováno
veŤejrrou vyhláškou .

Další vlastnickápráva k nemovitostem nemohou b1/t tímto rozhodnutím pŤímo dotčena .

Současně stavební Ťad upozornil v tomto oznámení ,Že závazná stanoviska dotčenyclr orgán ,

námitky Úrčastník Íízení a pŤipomínky veiejnosti rnrjžou b;yt v souladu s ustanovením $ 89 odst.l
stavebnílro zákona uplatněny nejpozději pŤi veŤejrrém ristním projednání jinak se k nim dle $ 89 odst. 2
stavebrrílro zákona nepŤihlíŽí '

V souladu s ustanovením $ 36 odst. 2 správního Ťádu měli ťrčastrríci Íízení právo vyjádŤit v Ťízerrí své
stanovisko.Současně stavební riŤad dal v souladu s ustanovením $ 36 odst. 3 správnílro Ťádu , možnost
ťrčastrríkrjm Íízení, vyjádŤit do podkladri rozhodnutí .

VypoŤádání s návrhy a námitkami ričastník :
- Úeastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vy|rodnocení pŤipomínek veŤejnosti:
. Nebyly podány .

VypoŤádání s vyjádŤenírni ričastník k podklad m rozlrodnutí:

- Účastníci se k podkladrim rozhodnutí nevyjádrili.
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Poučení častníkri:

Proti totnuto rozhodnutí Se |ze odvolat do 15 dn ode dne jeho oznámení ke Krajskému irŤadu
Jihornoravského kraje odbor rizernního plánování a stavebního Ťádu podárrím u zdejšího správního
orgánu.

odvolání se podává s potŤebnym počtem stejnopisri tak, aby jeden stejnopis zristal správnímu orgánu a
aby kaŽdy ričastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ťrčastník potŤebn1y počet stejnopisri, vyhotoví je
správní orgárr na náklady ťrčastníka.

odvo|áním |ze napadnout vyrokovou část rozhodnutí, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
odvolání jen proti od vodnění rozhodnutí je nepŤípustné.

Stavební Íad po právní moci rozhodnutí pÍedá ověŤenou dokumentaci žadateli' pŤípadně obecnímu
riŤadu, jehoŽ ťrzemnílro obvodu se umístění stavby ť!,ká, není.li sám stavebním ÍrŤadem, popŤípadě též
speciálrrímu stavebnímu irÍadu.

Rozlrodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2roky. Podmínky rozhodnutí o umístěrrí
stavby platí po dobu trvání stavby či zaÍízetrí, nedošlo-Ii z povahy věci k jejiclr konzumaci.

Stavební ťrŤad

MěÚ Klobouky u Brna
referent Jančová Yveta
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Toto oznámení musí bft vyvěšeno po dobu 15 dn .

Vyvěšeno dne: . ..#,:,{....up7.. Sejmuto dne: ...

Zv elejněno dálkovym pŤístupem

Razítko' podpis orgánu' ktery potvrzuje vyvěšení

Poplatek:
Správrrí poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o
Kč byl zap|acen dne 15.4.2009.

a sejmutí oznámení.

OBEEruL ITNAD BORKS/AifY
,.|llšoxras BÍBdar,

691 75

správních poplatcíclr položky 18 písrn' a) ve V'.Íši 1000

obdrží:
učastrríci Íízení dle $ 85 odst. 1 (doporučeně do vlastníclr rukou )
Tomáš Strejček, 691 75 Borkovany 98
Obec Borkovany, Borkovany
ťrčastrríci Íízení dle $ 85 odst. 2 (veŤejnou vyhláškou )
Ivan Mrázek,691 75 Borkovany |74
Jana Mrázková,691 75 Borkovany |74
Antonie Čermáková, 664 54 Těšany 5l
Miloš KrejčíŤ, 664 54 Těšany 51
František Mayer, 69| 75 Borkovany |07


