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NÁVRH
VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Obec Jabloňany, IČ 00636754, Jabloňany, 679 01 Skalice nad Svitavou
(dále jen "žadatel") podal dne 25.1.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2
stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti
němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají
ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do
15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.
K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích,
úřední dny Po a St 8 - 17).
Návrh výroku:
Stavební úřad v návrhu výroku:
I.

Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
Jabloňany - rozšíření kanalizace

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1132/7, 1132/8, 1132/46 v katastrálním území Jabloňany.
Členění stavby: Stavba obsahuje jeden stavební objekt – SO 01 Jednotná kanalizace.

Druh a účel umisťované stavby:
Rozšíření kanalizace PRAGMA DN300 v délce 77,0 m. Navržené rozšíření kanalizace bude napojeno
na stávající kanalizaci v obci Jabloňany.
Stavba je zřizována za účelem odvodnění lokality uprostřed obce – návsi, která je umístěna pod niveletou
silnice III/37430 a dešťové vody není možné odvést ke stávajícím dešťovým vpustím. Navržená
kanalizační stoka bude odvádět dešťové vody z plochy místní komunikace, části střech a zpevněných
ploch rodinných domů v dané lokalitě.

Č.j. DMBO 2340/2011

str. 2

Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1132/7, 1132/8, 1132/46 v katastrálním území Jabloňany.
Trasa kanalizace je navržena v místní komunikaci podél silnice III/37430.
Stoka bude napojena na stávající kanalizaci na pozemku p.č.1132/8 k.ú.Jabloňany, u rodinného domu
Jabloňany č.p.40 a č.p.50. V místě napojení nově budované kanalizační stoky do stávající kanalizace
bude osazena revizní šachta Š1 DN 600. Ve vzdálenosti 3,50 m od této šachty bude umístěna dešťová
vpusť. Konec stoky bude u rodinného domu Jabloňany č.p.8 ( RD na pozemku st.p.č.43 k.ú. Jabloňany)
ve vzdálenosti 5,20 m od jeho západního rohu, ve vzdálenosti 8,60 m od jižního rohu rodinného domu
Jabloňany č.p.9 ( RD na pozemku st.p.č.44 k.ú. Jabloňany). Na konci bude umístěna revizní šachta Š3
DN 600 a dešťová vpusť. Ve staničení 33,0 m bude na stoce osazena další revizní šachta DN 600 ve
vzdálenosti 3,60 m od rohu rodinného domu Jabloňany č.p.44 (RD na pozemku p.č.46 k.ú.Jabloňany).
Pro zachycení dešťových vod z horní části místní komunikace je na pozemku p.č.1132/7 k.ú.Jabloňany
navržena dešťová vpusť DV4 ( u rodinného domu Jabloňany č.p.33).
Určení prostorového řešení stavby:
Stavba obsahuje jeden stavební objekt – SO 01 Jednotná kanalizace. Jedná se o vybudování stoky
jednotné kanalizace z potrubí PRAGMA DN300 v celkové délce 77,0 m. Stoka bude napojena na
stávající kanalizaci z betonových trub DN400 u rodinného domu Jabloňany č.p.40 a č.p.50. V místě
napojení kanalizace je navržena šachta Š1 DN600. Šachta Š1 je navržena v provedení s monolitickým
dnem a tělem šachty. Na stoce jsou ve směrových lomech navrženy revizní šachty Š2 a koncová Š3
DN600. Na trase stoky ve staničení 0,028, 0,052 a 0,077 km, jsou navrženy tři dešťové vpusti
z betonových prefabrikovaných dílců DN500. Pro napojení dešťových vod z rodinných domů je
navrženo pět odboček DN150. Pro zachycení dešťových vod z horní části místní komunikace je navržena
dešťová vpusť DV4 u rodinného domu Jabloňany č.p.33. Dešťová vpusť je navržena z prefabrikovaných
ŽB dílců v sestavě dvou vpustí umístěných vedle sebe ( celkový vnější půdorys vpustí bude 3100x980
mm). Dešťová vpusť bude napojena do stávající kanalizace.
Za místem napojení bude na kanalizační stoce osazen 3 x silniční panel.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením
vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
Projektová dokumentace zpracována: Ing.Miroslav Daněk, Za kostelem 421, Jedovnice; zodpovědný
projektant Ing.Josef Vágner autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství ( ČKAIT 1005237).
2. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. č. 1132/7,
1132/8, 1132/46 v katastrálním území Jabloňany.
3. Povolování staveb: Před realizací stavby bude požádáno o vydání stavebního povolení.
 Objekt SO 01 Jednotná kanalizace je vodní dílo, o její povolení bude požádán vodoprávní úřad,
tj.MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany ŽP.
4. Projektová dokumentace pro povolení stavby bude předložena ve dvojím vyhotovení, bude
zpracována oprávněnou osobou a bude obsahovat náležitosti dle vyhlášky č.499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.
5. Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby splňovala ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby.
6. Při zpracovávání projektové dokumentace pro povolení stavby budou dodrženy požadavky vlastníků
technické infrastruktury, uvedené v písemném vyjádření, které jsou nedílnou součástí toho
rozhodnutí:
 E.ON, s r.o.vyjádření ze dne 13.8.2010, zn. 02672-Z051023833.
 VAS, a.s., divize Boskovice, 17.listopadu 14, 680 19 Boskovice - vyjádření ze dne 31.8.2010,
zn.2289/10.
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7. Při zpracovávání projektové dokumentace pro stavební povolení stavby budou dodrženy závazná
stanoviska a koordinovaná stanoviska dotčených orgánů, a budou splněny podmínky a požadavky
účastníků řízení, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí:
 Městský úřad Boskovice odbor tvorby a ochrany životního prostředí, vyjádření ze dne 24.1.2011,
č.j.DMBO 1461/2011/TOŽP/Lu.
8. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby a bude splňovat podmínky uvedené v Nařízení
vlády čís. 591/2006 Sb.
Podle ustanovení § 24e vyhlášky čís. 501/2006 Sb, ve znění vyhlášky čís. 269/2009 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, musí být staveniště oploceno.

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě
u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

Otisk úředního razítka

Ing. Slavoj Horečka
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení (písemnost, rozhodnutí) musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15-ti
dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne …………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona (dodejky)
Obec Jabloňany, IDDS: cqrb8av
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,, IČ 70932581, příspěvková organizace kraje, IDDS:
k3nk8e7
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ 49455842, divize technická, IDDS: siygxrm
František Brandner, Jabloňany č.p. 41, 679 01 Skalice nad Svitavou
Jan Boček, Jabloňany č.p. 10, 679 01 Skalice nad Svitavou
Marie Štarhová, Jabloňany č.p. 115, 679 01 Skalice nad Svitavou
Karla Švecová, Jiráskova č.p. 238/38, 602 00 Brno-střed-Veveří
Josef Meluzín, Jabloňany č.p. 8, 679 01 Skalice nad Svitavou
Ludmila Meluzínová, Jabloňany č.p. 8, 679 01 Skalice nad Svitavou
Jaroslav Horák, Jabloňany č.p. 9, 679 01 Skalice nad Svitavou
Libuše Kuběnová, Krasová č.p. 17, 679 06 Jedovnice
Miloš Kuběna, Krasová č.p. 17, 679 06 Jedovnice
Karel Mrázek, Jabloňany č.p. 124, 679 01 Skalice nad Svitavou
dotčené správní úřady
Městský úřad Boskovice, IČ 00279978, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, IDDS: qmkbq7h
Městský úřad Boskovice, IČ 00279978, odbor dopravy, IDDS: qmkbq7h

