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VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU 

 

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"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") 
přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 2.9.2013 podal 

Ing. Zdeněk Zuzaník, nar. 10.2.1953, K Habru č.p. 180, 251 64  Zvánovice 

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

 

I. Vydává podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a 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 

na stavbu: 
rodinného domu vč. přípojek a domovních rozvodů vody, kanalizace, elektro, rozvodů ÚT, stavby 
odpadní jímky, venkovní jednotky tepelného čerpadla,  zpevněné plochy pro parkování osobních 

vozů 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 966/69 (orná půda) v katastrálním území Zvánovice. 

 

II. Vydává podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu  
rodinného domu vč. přípojek a domovních rozvodů vody, kanalizace, elektro, rozvodů ÚT, stavby 
odpadní jímky, venkovní jednotky tepelného čerpadla,  zpevněné plochy pro parkování osobních 

vozů 

na pozemku parc. č. 966/69 v katastrálním území Zvánovice. 

 

Stavba  rodinného domu bude umístěna na pozemku určeném k zástavbě.  Pozemek je  oplocen.  Plocha 
pozemku je  540m2.  Stavba rodinného domu bude umístěna 7,00m od hranice s pozemkem p.č.  966/46 a 
2,00m od hranice s pozemkem p.č. 966/47 k.ú.  Zvánovice. Objekt je nepodsklepený, přízemní s obytným 
podkrovím, krytý sedlovou střechou.  Bude o rozměrech 8,910x 6,600m. Vodovodní přípojkou bude 
stavba napojena na nově budovanou vrtanou studnu umístěnou na pozemku stavebníka.  Odkanalizována 
bude do plastové jímky o objemu 7,6m3 umístěné mezi RD a komunikací (na pozemku stavebníka).  
Stavba bude vytápěna  ústředním topením, kde zdroj tepla bude tepelné čerpadlo systém vzduch – voda.  
Venkovní jednotka tepelného čerpadla bude umístěna na  severní  obvodové stěně stavby. Elektro 
přípojkou bude stavba napojena na ER umístěný ve stávajícím  kiosku v oplocení.  Parkovací a přístupová 
plocha bude provedena ze zatravňovacích tvárnic. 
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III. Stanoví podmínky pro umístění  a provádění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací umístění stavby na pozemku v měřítku  1:200, která je 
nedílnou součástí předložené projektové dokumentace a 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. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval   Ing. Igor Valda; případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) Po osazení stavby do terénu 

b) Po dokončení hrubé stavby 

c) Před ohlášením užívání stavby 

5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

6. Stavba bude prováděna svépomocí, provádění stavby bude sledovat   stavbyvedoucí  Barták Pavel 
(ČKAIT 0000511)  

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

8. Vody dešťové musí být likvidovány na vlastním pozemku. 

9. V případě používání a poškození stávající komunikace při výstavbě je stavebník povinen uvést ji do 
původního stavu na vlastní náklady. 

10. Stavebník zabrání vstupu nepovolaných osob na staveniště. 

11. Před zahájením výkopových prací je investor povinen zajistit vytyčení veškerých stávajících 
podzemních sítí a vedení.  

12. Nutno dodržet protiradonová opatření. 

13. V průběhu stavby bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů dle zák.č. 185/2001 Sb.o odpadech 
a vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění tak, aby byla 
kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění 
všech při stavbě vzniklých odpadů budou přeloženy k ohlášení užívání stavby. 

14. Budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která 
stanoví požadavky na provádění staveb. 

15. Souhlas s umístěním stavby s prováděním činnosti v ochranném pásmu  elektrického nadzemního 
vedení VN 22kV za dodržení podmínek:  

a) Stavba RD včetně dalších případných konstrukcí bude umístěna tak, že nejbližší hrana stavby,  
včetně  klempířských a zámečnických  prvků  musí být vzdálena  minimálně 3m od svislé roviny 
proložené nejbližším  krajním  vodičem stávajícího  venkovního vedení VN 22kV. 

b) Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 
50 110-1, PNE 33 0000-6 

c) V případě nutnosti vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy pro provedení prací je osoba, 
která souhlas obdržela, povinna zabezpečit vypnutí a zajištění na svůj náklad u místně příslušné 
provozní služebny provozovatele distribuční soustavy. 

d)  V ochranném pásmu nadzemního i podzemního vedení a elektrické stanice je zakázáno: a) 
provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, b) provádět činnosti, které by mohly ohrozit 
spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, c) 
provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením. 

e) Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel 
prostřednictvím  tel. 840840840 místně příslušné provozní služebně včetně spojení na 
odpovědného pracovníka prováděcí firmy. 

f) Stavba nebo činnost prováděná v ochranném pásmu nesmí ohrozit spolehlivost a bezpečnost 
provozu energetického zařízení nebo ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost či majetek osob. 
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g)  Zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy (ČEZ Distribuce a.s.) musí mít trvalý přístup k 

zařízení uvedenému výše k zajištění jeho spolehlivého a bezpečného provozu. Trvalý přístup 
musí být zajištěn i při oplocení pozemku.  

h) Při práci  v ochranném pásmu nesmí dojít k přiblížení  osob, strojů nebo nástrojů k živým částem 
zařízení distribuční soustavy 22 kV na menší vzdálenost než 2m, u zařízení distribuční soustavy 
110kV na menší než 3m 

i) Při provádění prací pod nadzemním vedením nesmí být použito mechanizmů vyšších než 3m 
včetně jejich výsuvných částí v pracovní poloze a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů.,  

j) V ochranném pásmu nadzemního vedení se nesmí zvyšovat, a to ani krátkodobě nivelita terénu,  

k) V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál  

16. V zájmovém území dotčeného stavbou se nachází zařízení – síť elektronických komunikací  
společnosti  Telefonica Czech  Republic, a.s..  Dle doložené situace umístění staveb na pozemku je 
zřejmé, že  veškerá stavební činnost bude probíhat min. 6m od tohoto vedení.  Pokud by bylo 
nezbytné  provádět stavební činnost v blízkosti zařízení, je nutné postupovat dle podmínek  vyjádření 
ze dne 16.5.2013 č.j. 580779/13. 

17. K ohlášení užívání stavby bude doložen  protokol o  měření hluku tepelného čerpadla, které prokáže  
splnění hygienických limitů. 

 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ing. Zdeněk Zuzaník, nar. 10.2.1953, K Habru č.p. 180, 251 64  Zvánovice 
 

 

Odůvodnění: 

Dne 2.9.2013 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 
ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy 
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 
výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Ing. Ivan Neckář, CSc., Mgr. Marie Neckářová, Ing. Jan Žižka, Irena Žižková, Roman Hájek, Jana 
Valentíková, Martin Urbánek, Martina Urbánková, Luboš Horáček, Ing. Vladimír Nechvátal, Zinaida 
Nechvátalová, Pavel Vaněček, Veronika Vaněčková, Roman Horáček, Ing. Helena Horská, Ph.D., Ing. 
Peter Pješčák, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Obec 
Zvánovice, ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica Czech Republic, a.s., odbor výstavby 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nebyly uplatněny. 
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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 dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je 
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej 
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou 
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
 

Bc. Pátková Stanislava, v.r. 
 otisk úředního razítka     Oprávněná úřední osoba - referent stavebního úřadu 

  
 
 
  
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  
pol.č. 17 odst. 1 písm. a) … 1000,-Kč 
pol.č. 18 odst. 1 písm. a) … 5000,- Kč 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Ing. Zdeněk Zuzaník, K Habru č.p. 180, Zvánovice, 251 64  Mnichovice 
 
Ing. Ivan Neckář, CSc., Pod přesypem č.p. 529/5, Troja, 182 00  Praha 82 
Mgr. Marie Neckářová, Pod přesypem č.p. 529/5, Troja, 182 00  Praha 82 
Ing. Jan Žižka, K Habru č.p. 172, Zvánovice, 251 64  Mnichovice 
Irena Žižková, K Habru č.p. 172, Zvánovice, 251 64  Mnichovice 
Roman Hájek, K Habru č.p. 174, Zvánovice, 251 64  Mnichovice 
Jana Valentíková, K Habru č.p. 178, Zvánovice, 251 64  Mnichovice 
Martin Urbánek, K Habru č.p. 176, Zvánovice, 251 64  Mnichovice 
Martina Urbánková, Michnova č.p. 1624/3, Chodov, 149 00  Praha 415 
Luboš Horáček, Mnichovická č.p. 83, Struhařov, 251 64  Mnichovice 
Ing. Vladimír Nechvátal, Rezlerova č.p. 306, Petrovice, 109 00  Praha 111 
Zinaida Nechvátalová, K Habru č.p. 173, Zvánovice, 251 64  Mnichovice 
Pavel Vaněček, K Habru č.p. 171, Zvánovice, 251 64  Mnichovice 
Veronika Vaněčková, K Habru č.p. 171, Zvánovice, 251 64  Mnichovice 
Roman Horáček, Na Rybníku č.p. 68, Třemblat, 251 65  Ondřejov 
Ing. Helena Horská, Ph.D., K Habru č.p. 174, Zvánovice, 251 64  Mnichovice 
Ing. Peter Pješčák, Čsl. armády č.p. 2208/6, 434 01  Most 1 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Obec Zvánovice, IDDS: c2jakzm 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Telefónica Czech Republic, a.s., odbor výstavby, IDDS: d79ch2h 
  
dotčené správní úřady 
MěÚ Říčany, životní prostředí, IDDS: skjbfwd 
Město Říčany, MěÚ - územní plánování a regionální rozvoj, IDDS: skjbfwd 
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