
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   M N I C H O V I C E        -       stavební úřad 
 
251 64  Mnichovice                            

 
Masarykovo nám. č.p. 83 

 
 

 
Č.j.: 
Spis. Zn.: 

MUMN/378/2018/vlat 
SÚ/8015/2017/Vl 

Mnichovice : 16.1.2018 

Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková                       
telefon: 323 666 333 

 

         VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §13  odst. 1 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
27.11.2017 podal 

Vladan Křivánek, nar. 28.6.1973, U Kaple č.p. 10, 251 65  Zvánovice, 
kterého zastupuje Ing. Andrea Hejná, nar. 7.6.1967, Husova č.p. 676, 251 64  Mnichovice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 2 rodinné domy včetně přípojek vody, elektro a kanalizace 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 744/24, 744/27 v katastrálním území Zvánovice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

1. Na pozemku parc.č. 744/24 bude ve vzdálenosti 10m od hranice s pozemkem parc.č.  744/33 a 15m od 
hranice s pozemkem parc.č.744/30 umístěn rodinný dům s garáží o zastavěné ploše 164m2 a max. výšce 
v hřebeni střechy 8,1m. Rodinný dům bude napojen na veřejný vodovodní a kanalizační řad, dešťové 
vody budou likvidovány vsakem na pozemku parc.č. 744/24 v k.ú. Zvánovice 

2. Na pozemku parc.č. 744/27 bude ve vzdálenosti 15m od hranice s pozemkem parc.č.  744/15 a 9m od 
hranice s pozemkem parc.č.744/21 umístěn rodinný dům s garáží o zastavěné ploše 186m2 a max. výšce 
v hřebeni střechy 8,1m. Rodinný dům bude napojen na veřejný vodovodní a kanalizační řad, dešťové 
vody budou likvidovány vsakem na pozemku parc.č. 744/27 v k.ú. Zvánovice 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

2. Další stupeň  projektové dokumentace bude předložen HZS Středočeského kraje k posouzení včetně 
podrobného požárně bezpečnostního řešení stavby zpracované dle ust. § 41 vyhl.č. 246/2001 Sb. 
Musí být zajištěna požární voda v souladu s ČSN 73 0873, příjezdové komunikace, nástupní plochy 
a zásahové cesty dle ČSN  73 0802, 73 0804. Zajištěno dělení dle požárních úseků, únikových cest, 
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vybavení požárně technickými zařízeními, dále bude provedeno zhodnocení dle požadavků vyhlášky 
č. 23/2008 Sb. 

3.  V plném rozsahu bude respektován zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: 
a) Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění stavebních prací postupovat tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich 
biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. 

b) Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude projednáno s příslušným orgánem ochrany 
přírody (s příslušným Obecním úřadem) 

c) Ponechané dřeviny musí být chráněny před poškozováním a ničením. Při realizaci akce musí být 
postupováno dle ČSN DIN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích“. 

d) Hloubené výkopy nesmí být prováděny v kořenovém prostoru dřevin. Pokud se tomuto nelze 
v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkopy prováděny výhradně ručně a tak, aby nedošlo 
k poškození kořenů. Nesmí se při tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. 

e) Kořenová zóna ( prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována pojížděním a odstavováním 
stavebních mechanizmů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny musí být ochráněny před 
poškozením chemickým ( látky škodlivé pro půdu nebo rostliny) i mechanickým ( např. 
pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, apod.) 

f) Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál 
nesmí být přihrnovány ke kmenům. Výkopy v blízkosti kořenového systému nesmí být 
prováděny v období mrazů. 

g) Kácení dřevin rostoucích mimo les bude projednáno na příslušném obecním úřadě. 

4.  Pro nakládání s odpady vyprodukovanými během realizace stavby i následného provozu budou 
dodržovány povinnosti dle legislativy v oblasti odpadového hospodářství, tj. zákona o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

5. Za odnětí půdy ze ZPF   pro stavbu 2  rodinných domů a zp. ploch bude stanoven odvod v souladu s  
§ 9 odst. (8)  písm d) zákona. Výše odvodu za odnětí půdy ze ZPF je stanovena orientačně v souladu 
s ust. §9 odst. (9) zákona, a to ve výši 16 218 Kč (šestnácttisícdvěstěosmnáctkorun). Konečná výše 
odvodu se stanoví rozhodnutím  podle  § 11 zákona.  

6. O výši odvodu rozhodne orgán ochrany ZPF po zahájení realizace záměru. 

7. Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech a 
orgánu ochrany ZPF , který vydal souhlas s odnětím, doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro 
které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 1 roku ode dne jeho 
platnosti a písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. 

8. Sejmutá kulturní vrstva půdy, popřípadě i hlouběji uložená zúrodnění schopná zemina bude skryta 
odděleně, bude zajištěno její hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace. 

9. Podle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/94 Sb., o podrobnostech ochrany zemědělského půdního 
fondu bude veden protokol o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním rozprostřením či 
jiným využitím, uložením,  ochranou a  ošetřování skrývaných kulturních vrstev, v němž se uvedou 
všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. 

10.  Za vedení deníku ručí osoba pověřená stavebním dozorem stavby, nebo odborným vedením popř. 
zhotovitel. 

11. Do vydání stavebního povolení je souhlas vázán na uvedený účel výstavby. V případě změny účelu 
do doby nabytí právní moci stavebního povolení pozbývá tento souhlas platnosti a musí být 
provedeno nové řízení. 

12. Zábory zemědělské půdy nevyžadující souhlas orgánu ochrany ZPF(zábor kratší než 1 rok) budou 
ohlášeny pověřenému orgánu ochrany ZPF před zahájením skrývkových prací. 

13. Souhlas k odnětí půdy ze ZPF nečiní výše uvedený pozemek stavebním a nenahrazuje stanoviska 
ostatních orgánů státní správy. 

14. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou respektovány požadavky uplatněné ve 
vyjádření společnosti I.T.V. CZ s.r.o., a ČEZ Distribuce a.s. 



Č.j. MUMN/378/2018/vlat str. 3 

 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Vladan Křivánek, nar. 28.6.1973, U Kaple č.p. 10, 251 65  Zvánovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 27.11.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 
11.1.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. 

Stanoviska sdělili: 

- Obec Zvánovice, HZS Středočeského kraje, odbor životního prostředí MěÚ Říčany, I.T.V. CZ s.r.o., 
ČEZ Distribuce a.s. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Obec Zvánovice, Mgr. Ing. Michaela Češková, PhD., Lukáš Drbohlav, Jan Háša, Rudolf Hladík, 
Ing. Jarolím Horáček, Jana Horáčková, Gabriela Jandová, Ing. Stanislav Kraupner, MUDr. Jana 
Kraupnerová, Ing. Pavla Lazarová, Jindřich Lazar, Radoslav Licehamr, Ing. Jiří Romanovský, Ing. 
Lenka Romanovská, Libor Sehnal, Markéta Sehnalová, Petr Svoboda, Jiří Šlejtr, Lenka Šlejtrová, 
Arnošt Trpišovský, Pavel Vaněček, Jitka Vaněčková, ČEZ Distribuce, a. s., I.T.V. CZ s.r.o. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nebyly uplatněny 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke  Krajskému úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 

Ing. Táňa Vladyková 
vedoucí stavebního úřadu 

 
 
 



Č.j. MUMN/378/2018/vlat str. 4 

 
 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1000,-Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Vladan Křivánek, U Kaple č.p. 10, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
 kterého zastupuje Ing. Andrea Hejná, Husova č.p. 676, 251 64  Mnichovice 
Obec Zvánovice, IDDS: c2jakzm 
Mgr. Ing. Michaela Češková, PhD., Plickova č.p. 568/9, Praha 4-Háje, 149 00  Praha 415 
Lukáš Drbohlav, Morseova č.p. 243, Praha 10-Petrovice, 109 00  Praha 111 
Jan Háša, Bechyňská č.p. 33, Praha 9-Letňany, 199 00  Praha 99 
Rudolf Hladík, Zelený pruh č.p. 1467/6, Praha 4-Braník, 147 00  Praha 47 
Ing. Jarolím Horáček, Rozhovická č.p. 2638, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16  Praha 916 
Jana Horáčková, Rozhovická č.p. 2638, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16  Praha 916 
Gabriela Jandová, Vysočanská č.p. 549/79, 190 00  Praha 9-Prosek 
Ing. Stanislav Kraupner, Názovská č.p. 3255/16, 100 00  Praha 10-Strašnice 
MUDr. Jana Kraupnerová, Názovská č.p. 3255/16, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Ing. Pavla Lazarová, Na Kádově č.p. 194, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Jindřich Lazar, Na Kádově č.p. 194, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Radoslav Licehamr, Na Kádově č.p. 198, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Ing. Jiří Romanovský, Na Kádově č.p. 232, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Ing. Lenka Romanovská, Na Kádově č.p. 232, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Libor Sehnal, Na Kádově č.p. 195, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Markéta Sehnalová, Na Kádově č.p. 195, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Petr Svoboda, Lucemburská č.p. 1830/34, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Jiří Šlejtr, Na Kádově č.p. 192, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Lenka Šlejtrová, Na Kádově č.p. 192, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Arnošt Trpišovský, Ostravská č.p. 624, Praha 9-Letňany, 199 00  Praha 99 
Pavel Vaněček, Na Kádově č.p. 233, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
Jitka Vaněčková, Na Kádově č.p. 233, Zvánovice, 251 65  Ondřejov 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
I.T.V. CZ s.r.o., IDDS: 7tcc44m 
  
dotčené správní úřady 
MěÚ Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: skjbfwd 
MěÚ Říčany, životní prostředí, IDDS: skjbfwd 
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HZS SK, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73 
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