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Verejná vyhláška
ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková cást:
Mestský úrad Mikulov, odbor stavební a životního prostredí, jako silnicní správní úrad príslušný podle §
40 odst. 4 písmoa) zákona C. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znení pozdejších predpisu (dále
jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úrad príslušný podle § 16 odst. 1 a § 40
odst. 4 písmo a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona C. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu (dále jen "stavební zákon"),
ve stavebním rízení prezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou
dne 18.12.2012 podala Obec Brod nad Dyjí, ICO 283045, Brod nad Dyjí 45, 69181 Brod nad Dyjí
(dále jen "stavebník"), ana základe tohoto prezkoumání:

f.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky C. 526/2006 Sb., kterou se provádejí
nekterá ustanovení stavebního zákona ve vecech stavebního rádu
stavební

povolení

na stavbu:
" Kanalizace a COV Brod nad Dyjí - SO 010 Príjezdová komunikace pro COV"
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. c. 61/7,4094/1,4096/1,4096/2,4096/3,4102/1,4103,4106,
4107/1,4107/3,4108,4109/1,4109/2,4110/1,4111/3
v katastrálním území Brod nad Dyjí.

Stavba obsahuje:
SO - 010 - úcelová komunikace o šírce 3m s oboustrannými zpevnenými krajnicemi o šírce min
0,5m sloužící k obsluze nove budované cisticky odpadních vod v obci Brod nad Dyjí. Pred vjezdem
do COV je parkovací plocha o šírce 4,5m a délce 8m.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. J. Belská, Matula
projekcní kancelár, Šumavská 15, 602 00 Brno, autorizovaný inženýr Ing. Jirí Matula, CKAIT
1000134. Prípadné zmeny nesmí být provedeny bez predchozího povolení speciálního stavebního
úradu.
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2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úradu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádet
3. Stavebník ohlásí speciálnímu stavebnímu úradu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek
(Vytycení stavby, realizace konstrukce vozovky, dokoncení stavebních prací - záverecnou prohlídku
stavby
4.

Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatrení anebo právo odpovídající vecnému bremenu
k pozemku nebo stavbe.

5. Stavebník zajistí vytýcení prostorové polohy stavby podle overené dokumentace orgánem nebo
organizací k tomu oprávnenou.
6. Stavebník zajistí vytýcení podzemních inženýrských sítí na staveništi.
7. Stavebník nejméne 15 dnu pred zahájením stavebních prací oznámí správcum dotcených
inženýrských sítí ci vedení termín jejich provádení; v nezbytném prípade si vyžádá jejich odborný
dozor. Stavebník bude pri provádení stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí ci vedení
respektovat predem stanovené požadavky jejich správcu.
8. Vyskytnou-li se pri provádení výkopu inženýrské síte ci vedení v projektu nezakreslené, musí být
další provádení stavby prizpusobeno skUtecnému stavu za dozoru príslušných správcu techto
inženýrských sítí ci vedení, aby nedošlo kjejich narušení nebo poškození.
9. Pri provádení stavby je nutno dodržet predpisy týkající se bezpecnosti práce a technických zarízení,
zejména zákon c. 309/2006 Sb., zákon o zajištení dalších podmínek bezpecnosti a ochrany zdraví pri
práci, v platném znení, a NV c. 591/2006 Sb., a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi.
10. Stavba bude provedena v souladu s obecne platnými závaznými právními predpisy, zejména
s vyhláškou c. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znení pozdejších predpisu.
11. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních stroju mimo stanovené trasy ci urcené odstavné
plochy.
12. Stavebník pred zahájením stavby zajistí úpravu pozemních komunikací, které budou využity pro
staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebne technického stavu.
13. Stavebník zajistí prubežné opravy pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní
dopravu, a to tak, aby bylo možné jejich bezproblémové obecné užívání ve smyslu zákona c. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích,.ve znení pozdejších predpisu.
14. Stavebník zajistí pravidelné cištení komunikací, používaných pro úcely stavby (odstranování
materiálu, bláta, kropení apod.). U výjezdu na pozemní komunikaci stavebník rovnež zajistí úcinná
opatrení k cištení vozidel, aby komunikace nebyly nadmerne znecištovány (ve smyslu ustanovení
platných právních predpisu, zejména § 19 a § 28 zákona c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znení pozdejších predpisu).
15. Všechny výkopy budou rádne ohrazeny a osvetleny. Bude zachován prístup do všech prilehlých
nemovitostí.
.
16.Na stavbe bude veden v souladu s ustanovením § 157 odst. 1 stavebního zákona stavební deník.
17. Stavba bude provádena dodavatelsky. Stavbu smí provádet pouze oprávnená organizace. Pred
zahájením stavebních prací oznámí stavebník stavebnímu úradu termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádet,. Zmeny techto skutecností oznámí neprodlene
stavebnímu úradu. Provádet stavbu muže jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který pri její
realizaci zabezpecí odborné vedení provádení stavby stavbyvedoucím.
18. Pro provedení stavby budou použity stavební materiály a výrobky, které odpovídají zákonu c.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znení pozdejších predpisu a narízení vlády c:
163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a narízení vlády
c.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky oznacované CE, ve
znení pozdejších predpisu
19. Po dokoncení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací, poškozených vlivem
staveništní dopravy, do odpovídajícího stavebne technického stavu.
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20. Stavebník zajistí bezpecný prístup na pozemky v prípadech, kdy stavba silnice stávající prístup
prerušuje. Zahájení prací a vstupy na jednotlivé pozemky musí být minimálne 15 dnu predem
prokazatelne oznámeny vlastníkum - uživatelum techto pozemku, i pozemku sousedních.
21. Pri stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živocichu. Stavebník zajistí,
aby pri provádení stavebních prací nedocházelo k nadmernému úhynu rostlin a zranování nebo úhynu
živocichu, event. k nicení míst jejich biotopu.
22. Stavebník zajistí taková opatrení, aby v prubehu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci pudy ci ke
znecistení povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Casový i plošný rozsah
prací v blízkosti vodotecí stavebník omezí z tohoto duvodu na nezbytne nutnou míru a pri stavebních
pracích v blízkosti vodotecí bude dbát zvýšené opatrnosti. V blízkosti vodních toku nebudou volne
skladovány látky závadné vodám a lehce odplavitelný materiál.
23. Na viditelném míste zajistí stavebník vyvešení tabule, na které bude uvedeno oznacení stavby,
stavebníka, zhotovitele, zpusob provádení stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil,
termín dokoncení stavby.
24. Stavba bude dokoncena nejpozdeji do 31.12.2015.
25. V prubehu výstavby respektovat požadavky § 30 zákona c. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdraví
a o zmene nekterých souvisejících zákonu a dále musí být splneny požadavky ustanovení § 11
narízení vlády c. 148/2006 Sb., o ochr~ne zdraví pred nepríznivými úcinky hluku a vibracÍ.
26. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního ci
podzemního vedení, výrobny elektriny ci elektrické stanice a zahrnovat cinnosti, které jsou podle § 46
odst. 8 zákona c. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník
pred zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s cinností v
ochranném pásmu od príslušného provozovatele prenosové ci distribucní soustavy. Dále stavebník
zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly provádeny v souladu s vydaným
souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem prenosové ci distribucní so~stavy.
27. Stavebník dodrží ustanovení zákona c. 20/1987 Sb., o státní památkové péci, v platném znenÍ. Dále
stavebník umožní archeologický dozor kompetentnímu orgánu památkové péce v dobe zemních prací
na budoucí stavbe. Oznámení zemních prací musí stavebník predložit kompetentnímu
orgánu
památkové péce s minimálne dvoutýdenním
predstihem. Pred vydáním kolaudacního
souhlasu
prokáže stavebník, že zahájení zemních prací vcas oznámil organizaci poverené archeologickým
výzkumem a predloží zprávu organizace o výsledku odborného dozoru archeologa.
28. Dojde-li pri stavebních pracích k nepredvídaným nálezum kulturne cenných predmetu, detailu stavby
nebo chránených cástí prírody anebo k archeologickým nálezum, je stavebník povinen neprodlene
oznámit nález speciálnímu stavebnímu úradu a orgánu státní památkové péce nebo orgánu ochrany
prírody a kraj iny a zároven ucinit opatrení nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo znicen a
práce v míste nálezu prerušit.
29. Stavebník zajistí, aby vodorovné a svislé dopravní znacení na silnici odpovídalo
Stanovení místní (resp. prechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích.

aktuálnímu

30. Nakládání s odpady musí být provádeno v souladu se zákonem c.185/2001 Sb., o odpadech
nekterých dalších zákonu, v platném znení, a vyhláškami c.376/2001 Sb., 381/2001 Sb.,
Sb., 383/2001 Sb., 384/2001 Sb., ve znení pozdejších predpisu a rovnež v souladu
souvisejícími predpisy. Pred vydáním kolaudacního souhlasu bude stavebnímu úradu
doklad o nakládání s odpady.
31. Stavebník zajistí splnení následujících
23.4.2007
c.j. ŽP 5474/07-245/Sk.

požadavku MeÚ OŽP Mikulov,

souhrnné

a o zmene
382/2001
s dalšími
predložen

vyjádrení

ze dne

•

z hlediska
§ 79, odst,5, písmo c) zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znení
pozdejších
predpisu: Mestský úrad Mikulov, odbor životního prostredí, jako orgán státní
správy na úseku odpadového
hospodárství
nemá námitek k predmetné investici.

•

Z hlediska zákona c.334/1992
pozdejších
predpisu:
Investice
zemedelského
pudního fondu,

Sb., o ochrane zemedelského
pudního fondu, ve znení
bude realizována
i na orné pude spadající pod ochranu§ 9 zákona je treba získat souhlas orgánu
dle ustanovení
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ochrany zemedelského pudního fondu (dále jen "ZPF") k odnetí pudy ze ZPF pro
nezemedelské úcely (COV) a souhlas dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona s trasou
nadzemních i podzemních vedení.
z hlediska zákona c.114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny, ve znení pozdejších
predpisu: z hlediska zákona c.114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny nemáme námitek
k realizaci predmetné akce V prípade nutnosti kácení drev in rostoucích mimo les je
potreba podat samostatnou žádost na príslušný orgán státní správy
z hlediska zákona c. 289/1995 Sb., o lesích a o zmene a doplnení nekterých zákonu,
ve znení pozdejších predpisu (dále jen "lesní zákon"): zámerem bude dotceno pásmo do
50m od okraje lesa, je nutno získat souhlas príslušného orgánu státní správy lesu,
Mestský úrad Mikulov, odbor životního prostredí jako príslušný orgán státní správy lesu
požaduje pro vydání samostatného
závazného stanoviska - souhlasu predložení
samostatné žádosti.

Stavebník zajistí splnení následujících požadavku Policie Ceské republiky OR, dopravní
inspektorát Breclav, vyjádrení ze dne 4.7. 2007, Sp.Zn.
350-J-54/2007: V prípade, že
v rámci realizace bude nutno omezit provoz na pozemních komunikacích, je nutno predem
predložit DI OR PCR Breclav žádost o vyjádrení s presnými termíny a návrhem
prechodného dopravního znacení.

33. Stavebník zajistí splnení následujících požadavku uvedených ve stanovisku Policie CR
Krajského reditelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor vnejší služby, Dopravní
inspektorát, Národních hrdinu 15,690 16 Breclav ze dne 27.2.2012 c.j: KRPB-338606-2/CJ2011-060406 :
34.Se stavbou nesmí být zapocato dríve, než toto rozhodnutí nabude právní moci
35.Stavbu lze užívat pouze na základe kolaudacního souhlasu. Ke kolaudaci predloží investor
geometrické zamerení stavby.

Soucasne toto rozhodnutí navazuje zejména na:
-

Souhlas k vydání stavebního povolení dle § 15 odst. 2 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním rádu (stavební zákon), v platném znení, stavebního úradu Úradu mestyse Drnholec c,j.
výst. 165/08 ES/OOl ze dne 17.4.2008.

Oduvodnení:
Mestský úrad Mikulov, odbor stavební a životního prostredí, jako príslušný speciální stavební
úrad pro silnice podle § 15 odst. (1) písmo c) zákona c. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním'
rádu, vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4) písmo a) zákona c. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ve znení pozdejších predpisu, obdržel dne 18.12.2012 žádost Obce Brod nad Dyjí,
ICO 283045, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí o stavební povolení pro stavbu" Kanalizace a
COV Brod nad Dyjí - SO 010 Príjezdová komunikace pro COV" na pozemcích parc. c. 61/7, 4094/1,
4096/1,4096/2,4096/3,4102/1,4103,4106,4107/1,4107/3,
4108, 4109/1, 4109/2, 4110/1, 4111/3 v
katastrálním území Brod nad Dyjí.
- Pro stavbu bylo vydán souhlas k vydání stavebního povolení dle § 15 odst. 2 zákona c. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), v platném znení, stavebního úradu Úradu
mestyse Drnholec c.j. výst. 165/08 ES/OOl ze dne 17.4.2008.
Rízení o žádosti bylo zahájeno dnem, kdy žádost, kterou se zahajuje rízení v souladu
s ustanovením § 44 odst. 1) zákona C. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu, došla
vecne a místne príslušnému správnímu orgánu.
Okruh úcastníku rízení nebyl speciálním stavebním úradem vymezen, z duvodu vedení správního rízení
verejnou vyhláškou, v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 zákona c.500/2004 Sb., správní rád, ve znení
pozdejších predpisu. Úcastníky rízení jsou dle § 109 odst. 1 stavebního zákona písmo a) stavebník, b)
vlastník stavby, na níž má být provedena zmena ci udržovací práce, není-Ii stavebníkem, nejde-Ii o prípad
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uvedený v písmenu g), c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba provádena, není-li stavebníkem, d}
vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba provádena, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbe právo odpovídající vecnému bremenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou prímo
dotcena, e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na nem, muže-Ii být jeho vlastnické právo
navrhovanou stavbou prímo dotceno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající vecnému
bremenu, muže-Ii být toto právo navrhovanou stavbou prímo dotceno, g) spolecenství vlastníku jednotek
podle zvláštního právního predpisu ve stavebním rízení, které se týká domu nebo spolecných cástí domu
anebo pozemku; v prípade, že spolecenství vlastníku jednotek podle zvláštního právního predpisu nemá
právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na spolecných cástech domu ciní více než jednu
polovinu. Další vlastnická ani jiná práva nemohou být tímto rozhodnutím prímo dotcena.
Protože pomery stavenište mu byly dobre známy a žádost poskytovala dostatecné podklady pro
posouzení stavby, upustil v souladu s ustanovením
§ 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na míste
a ústního jednání. Zároven
stanovil, že závazná stanoviska dotcených orgánu státní správy, námitky
úcastníku rízení, prípadné dotazy a pripomínky verejnosti musí být v souladu s ustanovením § 112 odst.2
stavebního zákona uplatneny nejpozdeji do 10 dnu ode dne dorucení tohoto oznámení, jinak se k nim
podle § 112 stavebního zákona neprihlíží.
Podklady pro vydání rozhodnutí:
•
•
•
•

projektová dokumentace
vyjádrení Vodovodu a kanalizací Breclav, a.s., ze dne 6.12.2012, pod zn. 5271/12-Ja
Úradu pro zastupování státu ve vecech majetkových CR, ze dne 29.3.2007, pod c.j. SR 32/07 Tren.
Vyjádrení RWE Transgas Net, s.r.o. V Olšinách 75, 100 00 Praha zn 5558/07/0VP/N
ze dne 16.11.
2007

•
•
•

MeÚ Mikulov - OŽP, Námestí 1,69201 Mikulov, ze dne 23.4. 2007 c,j, ŽP 5474/07-245/Sk
MeÚ Mikulov - ORRl Námestí 1,69201 Mikulov ze dne 3.12.2007 c,j. 0RRI/07/16781/HRJ
HZS JmK , Územní odbor Breclav, Smetanovo nábreží 13, 690 02 Brecuav e.c. HSBM-4-35-1/4OPR-2008 ze dne 22. ledna 2008

•

Zemedelská vodohospodárská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, pracovište Breclav, Nám. TGM
13,69002 Breclav ze dne 16.11. 2007 zn. OPM!BV/764/07/Da
Krajská hygienická stanice JmK, územní pracovište Breclav, Sovadinova 12, 690 85 Breclav ze dne
26.11.2007

•
•
•
•

Povodí Moravy, s.p., Drevarská 11, Brno zn. PM 060401/2007-203/Koz
r dne 9.1. 2008
Ústav archeologické památkové péce Brno, Kaloudova 30, 614 00 Brno ze dne 15.6.2007
vyjádrení Jihomorvské
plynárenské a.s., Plynárenská 499/1, Brno, ze dne 8.11.2012,
5000710013

•

E.ON Ceská Republika,
Z051238651

•
•

vyjádrení telefónica 02 Czech republic, a.s., ze dne 7.11. 2012, pod c,j. 191117/12
Policie CR, OR DI, Národních hrdinu 15, 690 16 Breclav ze dne 4.7. 2007 c.j. ORBV-350/CJ-072007

•

Stanovisko
11.12.2007

CR MO, VUSS Brno, Svatoplukova

84, 65996 Brno, c.j. 2601/2007-1383/ÚP

ze dne

•

Stanovisko
21.12.2006

CR MO, VUSS Brno, Svatoplukova

84, 65996 Brno, c,j. 2882!2006-1383/ÚP

ze dne

•

Stanovisko KÚ JmK Odbor životního
JMK79088/20070ŽPINm:

•

s.r.o.,

F.A.Gerstnera

prostredí,

2151/6,

370 49 Ceské Budejovice,

Žerotínovo

pod zn.

zn. M18531-

námestí 3/5, 601 82 Brno, SpZn S-

vyjádrení MeÚ Mikulov, odbor dopravy, ze dne 19.11.2007, c.j. SSU/070250/29/00/SNAP/003
Speciální stavební úrad v rámci stavebního rízení prezkoumal predloženou žádost o stavební
povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, dále § 16 zákona C. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích
ve znení pozdejších
predpisu a vyhlášky C. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, a projednal ji s úcastníky rízení a dotcenými orgány. Podmínky úcastníku
rízení a dotcených orgánu zahrnul do podmínek rozhodnutí. Podmínkami, mající obcansko právní
charakter, se speciální stavební úrad nezabýval, jelikož prekracují jeho rozhodovací pravomoc, prípadne
vyplývají z platných právních predpisu.
Speciální stavební úrad v prubehu rízení zjistil, že projektová dokumentace stavby splnuje obecné
technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky C. 137/1998 Sb o obecných požadavcích na
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výstavbu, ve znení pozdejších predpisu. Dále bylo zjišteno, že uskutecnením stavby nejsou ohroženy
verejné zájmy, ochrana životního prostredí, ochrana zdraví a života osob, ani neprimerene omezena, ci
ohrožena práva a oprávnené zájmy úcastníku rízení. Stavební úrad dospel k záveru, že provedením stavby
nebudou žadatelé obtežovat žádného z úcastníku rízení, ani nebudou ohrožovat výkon jeho práv.
Nedojde k obtežování okolí hlukem, prachem, kourem, plyny, pachy, odpady, svetlem, stínením
ci vibracemi nad míru primerenou pomerum.
Protože v prubehu rízení speciální stavební úrad neshledal duvody bránící povolení stavby,'
rozhodl zpusobem, uvedeným ve výroku - vydal pro stavbu stavební povolení a pro její provedení
stanovil podmínky.
Speciální stavební úrad upozornuje, že toto rozhodnutí pozbývá platnosti, pokud stavba nebude
zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci. Rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce
navrhovatele a ostatní úcastníky rízení.
Dále speciální stavební úrad upozornuje, že u staveb financovaných z verejného rozpoctu, kterou provádí
stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad
provádením stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu muže zpracovat jen osoba oprávnená
podle zvláštního právního predpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, poprípade hlavního
projektanta nad souladem provádené stavby s overenou projektovou dokumentací.
Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úrad zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení overené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahující identifikacní údaje o povolené
stavbe. Stavebník je povinen štítek pred zahájením stavby umístit na viditelném míste u vstupu na
stavenište a ponechat jej tam až do dokoncení stavby, prípadne do vydání kolaudacního souhlasu;
rozsáhlé stavby se mohou oznacit jiným vhodným zpusobem s uvedením údaju ze štítku.

Poucení úcastníku:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou podle § 81 odst. 1) správního rádu úcastníci rízení odvolat do 15 dnu (
§ 83 odst. 1 správního rádu) ode dne jeho oznámení ke Krajskému úradu Jihomoravského kraje odboru
dopravy se sídlem v Brne, podáním ucineným u Mestského úradu Mikulov, odbor stavební a životního
prostredí.
Odvolání se podává s potrebným poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal správnímu orgánu a
aby každý úcastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úcastník potrebný pocet stejnopisu, vyhotoví je
správní orgán na náklady úcastníka.
Speciální stavební úrad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení overené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikacní údaje o povolené stavbe.
Další vyhotovení overené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek pred zahájením stavby umístit na viditelném míste u vstupu na stavenište a
ponechat jej tam až do dokoncení stavby, prípadne do vydání kolaudacního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou oznacit jiným vhodným zpusobem s uvedením údaju ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.' Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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Poplatek:

Správní poplatek podle zákona c. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písmoi) ve výši
3000 Kc byl zaplacen dne 18.12.2012. byl zaplacen dne 18.12.2012
VS: 735000020

Prílohy pro stavebníka (popr. zmocnence):
- overená dokumentace stavby;
- štítek "Stavba povolena" budou predány po nabytí právní moci rozhodnutÍ.
Toto rozhodnutí musí být vyvešeno na úrední desce po dobu 15-ti dnu.

Vyvešeno:

Sejmuto:

.

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvešení a sejmutí rozhodnutí

Obdrží:

úcastníci (dodejky)
Obec Brod nad Dyjí, IDDS: yc4azyi
dotcené správní úrady
Hasicský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
Krajské reditelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
Ostatní úcastníci rízení:
Osobám, jejichž vlastnické nebo jiné vecné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkum,
nebo stavbám na nich muže být stavebním povolením prímo dotceno, se dorucuje verejnou vyhláškou.

Vypraveno dne:

