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Pozořice, dne: 8.7.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Úřad městyse Pozořice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: novostavba stodoly na pozemku:
pozemková parcela parcelní číslo 427 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat. území Sivice, kterou podal
Miroslav Vlček (nar. 25.7.1947), Novoměstská 1390/23, Řečkovice, 621 00 Brno 21, takto:
Podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: novostavba stodoly na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 427 (zastavěná plocha a
nádvoří) v kat. území Sivice.
1. Doplňková stavba – novostavba stodoly pro skladování zahradní techniky pravidelného
obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech cca 12,00 x 6,00 m bude umístěna na pozemku:
pozemková parcela p.č. 427 v kat. území Sivice. Stavba bude řešena jako jednopodlažní objekt
bez podsklepení. Doplňková stavba stodoly – levá štítová zeď (z pohledu od rodinného domu č.p. 76
umístěného na parcele p.č. 425 v kat. území Sivice) bude umístěna ve společné hranici parcel p.č. 427 a
p.č. 429/1 v kat. území Sivice. Doplňková stavba stodoly – pravá štítová zeď (z pohledu od rodinného
domu č.p. 76 umístěného na parcele p.č. 425 v kat. území Sivice) bude umístěna ve vzdálenosti cca 1,15
m od společné hranice parcel p.č. 427 a p.č. 421/1 v kat. území Sivice. Zadní obvodová zeď stodoly (z
pohledu od rodinného domu č.p. 76) bude umístěna ve společné hranici parcel p.č. 427 a p.č. 429/1 v kat.
území Sivice. Přední obvodová zeď stodoly bude umístěna cca 0,5 m od společné hranice parcel p.č. 427
a p.č. 426 v kat. území Sivice. Z této strany bude vstup do novostavby stodoly. Novostavba stodoly bude
umístěna na původním půdoryse odstraněné stavby kůlny. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese
v měř. 1 : 500, který je součástí dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou,
Ing. Milošem Tinkou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT – 1002207).
2. Zastřešení novostavby stodoly bude provedeno střechou pultovou. Sklon pultové střechy bude 17,5º.
K zastřešení bude použita plechová krytina v odstínu červené, červenohnědé nebo hnědé barvy.
3. Barva omítky (fasády) doplňkové stavby stodoly bude v odstínu žluté barvy.
4. Výšková úroveň podlahy 1. NP doplňkové stavby stodoly ± 0,000 bude + 0,050 m nad úrovní přilehlého
terénu. Výšková úroveň hřebene pultové střechy vzhledem k podlaze 1. NP bude max. +3,850 m.
5. Napojení stavby na inženýrské sítě: voda: nebude řešeno zásobování vodou, elektrická energie:
objekt stodoly nebude zásobován el. energií, plyn: nebude realizován, dešťová voda: bude svedena
okapovým systémem do nádrže na dešťovou vodu, přebytek dešťové vody bude neškodně likvidován
vsakem na vlastním pozemku investora, splašková voda: splaškové vody nebudou produkovány,
1 - StÚ 1755/2009 - 17-Fi-ÚŘUS-Rozh-/

komunikační napojení: stávající sjezd a nájezd, komunikační napojení přes parcely p.č. 426 a p.č. 425
v kat.území Sivice. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese (situace – širší vztahy) v měř. 1 : 1000,
který je součástí dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou, Ing. Milošem Tinkou,
autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT – 1002207).
6. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou nebo organizací.
7. Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb.
8. Projektová dokumentace stavby bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických
podmínkách požární ochrany staveb.
9. Vlastní realizací stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek, ani stavební
materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění komunikace. Terén bude
po skončení prací uveden do původního stavu, budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu a
obnovena zeleň.
10. Případné poškození komunikace při realizaci stavby musí být okamžitě odstraněno na náklady investora
stavby.
11. Po ukončení stavebních prací přizvěte ke kontrole zástupce obecního úřadu za účelem kontroly provedení
prací a úpravy terénu v okolí komunikace.
12. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parcela p.č. 427
v kat.území Sivice v rozsahu cca 77 m2.
13. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb. v platném znění doklady budou předloženy při závěrečné prohlídce stavby. Odpady
budou zařazeny podle postupu uvedeného v § 2a § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů.
Pro komunální odpad platí ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky
č. 503/2004 Sb.
14. Vzhledem k překračování imisního limitu prašných částic (PM10) v dané oblasti a vysoké škodlivosti
těchto částic budou do doby vydání kolaudačního souhlasu dodržována opatření k minimalizaci prašnosti
– skrápění, zakrývání a omezení ukládání sypkých materiálů, zejména jemných frakcí, před výjezdem
mimo stavbu bude prováděna očista vozidel, místní komunikace v obci nesmějí být znečišťovány,
kontrola a očista místních komunikací bude prováděna každodenně až do doby ukončení výstavby.
Stavba je ve smyslu § 117 odst. 1 stavebního zákona nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
V průběhu územního řízení při místním šetření a veřejném ústním projednání dne 23.11.2010 vznesl námitku
účastník řízení, pan Radek Fiala, narozen 1.3.1972, bytem Sivice 59, 664 07 Pozořice. Námitka účastníka
řízení pana Radka Fialy, vyjadřující nesouhlas s umístěním navrhované stavby stodoly se zamítá, jako
neopodstatněná. Písemnou námitku pana Radka Fialy ze dne 23.5.2011 týkající se zastínění pozemku vlivem
půdorysné velikosti a výšky stavby, umístění stavby do hranice pozemků a námitku ztráty soukromí odnětím
„privátní zóny“ stavební úřad zamítá jako neopodstatněnou.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"):
Miroslav Vlček (nar. 25.7.1947), Novoměstská 1390/23, Řečkovice, 621 00 Brno 21

Odůvodnění
Úřad městyse Pozořice obdržel dne 29.7.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby. Při konečném posuzování žádosti žadatele pana Miroslava Vlčka (nar. 25.7.1947), bytem
Novoměstská 1390/23, Řečkovice, 621 00 Brno 21 o vydání rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu:
novostavba stodoly pro skladování zahradní techniky, vycházel stavební úřad z těchto podkladů a dokladů:
žádosti o vydání územního rozhodnutí pro výše jmenovanou stavbu, dokladů o vlastnictví pozemku,
informací o sousedních parcelách, schváleného územního plánu sídelního útvaru Sivice, kopie katastrální
mapy dotčeného území a dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou, Ing. Milošem
Tinkou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT – 1002207) a požárně bezpečnostního řešení
stavby zpracovaného oprávněnou osobou Ing. Ludmilou Plagovou, autorizovaným inženýrem pro požární
bezpečnost staveb.
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Úřad městyse Pozořice usnesením ze dne 12.8.2009 územní řízení přerušil do doby vydání
pravomocného rozhodnutí o předběžné otázce (projednání výjimky z ustanovení § 21 odst. 6 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území) a vyzval žadatele k předložení dokumentace
k územnímu řízení zpracované dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. Dne 28.4.2010 bylo vydáno rozhodnutí
o povolení výjimky z ustanovení § 21 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., týkající se zvětšení zastavěné plochy
z 25 m² na 72 m² pro doplňkovou stavbu stodoly. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.8.2010.
Úřad městyse Pozořice opatřením ze dne 18.10.2010 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na den: 23.11.2010 (úterý) konané v místě: na místě stavby. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska
dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.
Úřad městyse Pozořice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu rozhodl dne 30.11.2010 ve věci žádosti o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu stodoly na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 427
(zastavěná plocha a nádvoří) v kat. území Sivice a vydal územní rozhodnutí o umístění stavby. Proti tomuto
rozhodnutí dne 16.12.2010 podal odvolání účastník řízení pan Radek Fiala, bytem Sivice 59, 664 07
Pozořice. Stavební úřad opatřením ze dne 4.1.2011 vyrozuměl ostatní účastníky řízení o podaném odvolání a
poskytl jim lhůt pro vyjádření se k podanému odvolání do 10 dnů od oznámení toho vyrozumění. Možnosti
vyjádřit se k podanému odvolání využil dne 12.1.2011 pan Josef Skládaný, bytem Mokrá 315, 664 04 Mokrá
a podal písemné vyjádření, které bylo zaevidováno pod č.j. StÚ 72/2011. Dále využil možnosti vyjádření se
k podanému odvolání navrhovatel, tj. pan Miloslav Vlček, vyjádřil se písemně dne 12.1.2011. Stavební úřad
postoupil rozhodnutí nadřízenému orgánu a dne 31.1.2011 zaslal napadené rozhodnutí včetně
shromážděného spisového materiálu na Krajský úřad Jihomoravského kraje. Krajský úřad Jihomoravského
kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 30.3.2011 územní rozhodnutí o umístění stavby
zrušil a věc vrátil k novému projednání. Rozhodnutí o zrušení vydané Krajským úřadem Jihomoravského
kraje nabylo právní moci dne 20.4.2011. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad opatřením ze dne 10.5.2011
oznámil účastníkům řízení, že rozhodnutí ve věci bylo zrušeno, a že pokračuje v územním řízení.
Účastníkům územního řízení byla poskytnuta lhůta 10 dnů pro uplatnění námitek a připomínek. Možnosti
vyjádřit se využil navrhovatel pan Miloslav Vlček (písemné podání ze dne 20.5.2011, č.j. StÚ 1275/2011) a
dne 23.5.2011 pan Radek Fiala (písemné podání č.j. StÚ 1285/2011).
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu územního řízení při místním šetření a veřejném ústním projednání dne 23.11.2010 vznesl námitku
účastník řízení, pan Radek Fiala, narozen 1.3.1972, bytem Sivice 59, 664 07 Pozořice, námitka byla zapsána
do protokolu z místního šetření. Námitka účastníka řízení, pana Radka Fialy, vyjadřovala nesouhlas
s umístěním navrhované stavby stodoly a stavební úřad ji zamítl jako neopodstatněnou. Doslovně pan Radek
Fiala uvedl, že nesouhlasí se stavbou stodoly tak, jak je navržena, protože jsou jiné možnosti, jak ji postavit.
Pan Radek Fiala nesouhlasí s umístěním stavby na parcele p.č. 427 v kat. území Sivice, protože dle jeho
mínění je stavbu stodoly možno umístit jinak. Písemnou námitku pana Radka Fialy ze dne 23.5.2011 týkající
se zastínění pozemku vlivem půdorysné velikosti a výšky stavby, umístění stavby do hranice pozemků a
námitku ztráty soukromí odnětím „privátní zóny“ stavební úřad zamítá jako neopodstatněnou. Stavební úřad
zahájil řízení o žádosti dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. a vedl řízení o žádosti tak, jak byl návrh
podán. Možnost umístit stavbu stodoly na parcele p.č. 427 v kat. území Sivice stavební úřad nepopírá, ale
protože byla podána žádost o umístění stavby a předložený návrh byl zpracován v dokumentaci pro územní
řízení vyhotovené oprávněnou osobou Ing. Milošem Tinkou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby
(ČKAIT – 1002207), musí správní orgán postupovat v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. V územním
řízení stavební úřad posuzoval záměr žadatele, zda je v souladu s ustanovením § 90 odst. a) zákona
č. 183/2006 Sb., tj. s vydanou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad dospěl k závěru, že předložený
návrh umístění stavby stodoly na parcele p.č. 427 v kat. území Sivice je v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací. Parcela p.č. 427 v kat. území Sivice je dle platného územního plánu sídelního
útvaru Sivice umístěna v ploše B, tyto plochy jsou určeny pro bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím
v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami, integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně
a esteticky neobtěžující sousední pozemky, s možností chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu.
3 - StÚ 1755/2009 - 17-Fi-ÚŘUS-Rozh-/

V územním řízení stavební úřad posuzoval záměr žadatele, zda je v souladu s ustanovením § 90 odst. b)
zákona č. 183/2006 Sb., tj. s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Stavební úřad dospěl k závěru, že předložený
návrh je v naprostém souladu s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území. Na parcele p.č. 427 v kat. území Sivice již byla v minulosti obdobná stavba
téměř shodných půdorysných rozměrů umístěna. Novostavba stodoly je navržena na původním místě a její
zastavěná plocha, umístění ani výška se vzhledem k původní stavbě kůlny nemění. Na sousedních parcelách
p.č. 430 (parcela ve vlastnictví pana Radka Fialy) a 420 (parcela ve vlastnictví pana Josefa Skládaného)
v kat. území Sivice, přímých sousedů navrhovatele pana Miloslava Vlčka, jsou umístěny obdobné stavby
stodol – kolny. Účel, pro který je stavba stodoly navržena, je stejný. Všechny tyto stavby slouží jako
doplňkové stavby k rodinným domům a jsou využívány pro skladování zahradní a zemědělské techniky.
Novostavba stodoly je navržena v souladu s palným územním plánem sídelního útvaru Sivice a bude taktéž
sloužit ke skladování zahradní techniky, stavební úřad se proto domnívá, že stavba nebude hygienicky,
dopravně ani esteticky obtěžovat sousední pozemky. V územním řízení stavební úřad dále posuzoval záměr
žadatele, zda je v souladu s ustanovením § 90 odst. c) zákona č. 183/2006 Sb., tj. s požadavky tohoto
zákona a jeho prováděcími právními předpisy, zejména s obecnými požadavky na využívání území.
Na základě ustanovení § 21 odst. 6) lze na pozemku rodinného domu dále umístit garáž a stavby a zařízení
uvedené v §103 odst. 1 písm. a) bodech 1, 4 a 5, písm. d) bodě 5 stavebního zákona. Dále lze na pozemku
rodinného domu umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost, odpovídající svými parametry §104 odst. 2
písm. d) stavebního zákona, není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce
v rodinném domě. Navrhovatel pan Miloslav Vlček žádal o umístění doplňkové stavby k rodinnému domu
o zastavěné ploše 72 m². Žadatel byl upozorněn, že dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) se jedná o stavby
s jedním nadzemním podlažím do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže
neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejedná se
o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů. Dále byl žadatel poučen, že pokud trvá na svém požadavku
umístění stavby o výše uvedené zastavěné ploše, je třeba nejprve záměr projednat ve výjimkovém řízení.
Územní řízení o umístění stavby bylo přerušeno do doby pravomocného rozhodnutí o výjimce z ustanovení
§ 21 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dne 28.4.2010 byla
rozhodnutím žadateli povolena výjimka z ustanovení § 21 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, která se týkala zvětšení zastavěné plochy z 25 m² na 72 m² pro stavbu:
doplňková stavba – novostavba stodoly na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 427 v kat. území
Sivice. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.8.2010. Stavební úřad posuzoval záměr žadatele, zda je
v souladu s ustanovením § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Dle ustanovení § 25 odst. 6) je možné s ohledem na charakter zástavby umístit až na hranici pozemku
rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě
nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být
zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí
přesahovat na sousední pozemek. Parcely p.č. 427 a 426 v kat. území Sivice jsou cca 12 m široké
(v nejširším místě) a „zakusují se“ do parcely p.č. 429/1, která je podstatně širší. Výměra parcely p.č. 427
v kat. území Sivice je 77 m² a tvarově se nabízí právě k umístění stodoly o zastavěné ploše 72 m². Ve stejné
úrovni je na sousední parcele p.č. 420 umístěna stodola pana Josefa Skládaného, která je shodného
půdorysného tvaru a i hřeben střechy novostavby stodoly pana Vlčka je navržen se shodnou orientací.
Stavební úřad proto dospěl k názoru, že umístěním stavby nedojde k narušení charakteru zástavby. Žádná
část navržené novostavby stodoly nepřesahuje na sousední pozemky, ve stěnách na hranici pozemků nejsou
umístěny žádné stavební otvory. Nebude docházet ke stékání dešťových vod nebo spadu sněhu, protože
novostavba stodoly je navržena se zastřešením pultovou střechou a sklon pultové střechy je do pozemku
investora. Dešťové vody budou jímány do nádob na dešťovou vodu a budou využívány k zálivce zahrady
na parcele p.č. 426 v kat. území Sivice. Navržená novostavba stodoly má výšku 3,85 m, původní stavba
stodoly byla cca o 1,50 m vyšší, z tohoto důvodu nemůže být zastínění větší, než bylo zastínění od původní
stavby. Umístěním stavby stodoly tak, jak je navrženo v předložené dokumentaci pro územní řízení,
v žádném případě nemůže dojít ke ztrátě soukromí v důsledku odnětí „privátní zóny“. Umístění stavby
stodoly do společné hranice parcel v celé její délce naopak soukromí na parcele p.č. 429 v kat. území Sivice
může zvýšit. Pokud by např. bylo umístěno do společné hranice parcel pouze drátěné oplocení, docházelo by
ke ztrátě soukromí v daleko větším rozsahu. Hodnota parcely p.č. 429 se umístěním stavby na parcele p.č.
427 v kat. území Sivice nesníží, na sousední parcelu p.č. 429 žádná část navrhované stavby nezasahuje.
Z výše uvedených důvodů byly námitky pana Radka Fialy zamítnuty.
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Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Úřad městyse Pozořice k závěru, že právní postavení
účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a
obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám
na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné
věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich), a to panu Radku Fialovi (nar. 1.3.1972), bytem
Sivice 59, 664 07 Pozořice, panu Josefu Skládanému (nar. 22.5.1938), bytem Mokrá 315, Mokrá-Horákov,
664 04 Mokrá-Horákov a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní
infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším)
nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Úřad městyse Pozořice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji
s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Dokumentace pro územní řízení
byla předložena v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Sivice.
Úřad městyse Pozořice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící
vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí
pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné
povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil
od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Seznam všech účastníků řízení:
Radek Fiala, Obec Sivice, Josef Skládaný, Miroslav Vlček.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 zákona
č. 500/2004 Sb. – správní řád odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a ve lhůtě
do 15 dnů ode dne jeho oznámení, prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.
Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno. Odvolání
se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník řízení
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady úřad
městyse Pozořice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je dle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

otisk úředního razítka

Bronislava Častková v. r.
vedoucí stavebního úřadu
Za správnost vyhotovení: Ing. Renata Filipcová
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení Doručení jednotlivě:
Miroslav Vlček (nar. 25.7.1947), Novoměstská 1390/23, Řečkovice, 621 00 Brno 21
Obec Sivice (IČ - 00488313), Sivice 19, 664 07 Pozořice
Doručení veřejnou vyhláškou:
Radek Fiala (nar. 1.3.1972), Sivice 59, 664 07 Tvarožná
Josef Skládaný (nar. 22.5.1938), Mokrá 315, Mokrá-Horákov, 664 04 Mokrá-Horákov
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Sivice, Sivice 19, 664 07 Pozořice
Úřad městyse Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, Brno-město, 656 70 Brno
Spis
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 18, písm. a) sazebníku 1000,- Kč byl zaplacen hotově dne 29.7.2009.
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