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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Jan Majerhöfer, nar. 9.5.1992, Kamenná 48, 675 03 Kamenná, Mgr. Lucie Menzová, nar. 19.3.1992, 

Vranová 25, 679 62 Vranová (dále jen "žadatel") podal dne 10.10.2022 žádost o vydání společného 

povolení na stavbu: 

rodinný dům, přípojky, zpevněné plochy, tepelné čerpadlo, vsakovací objekt, oplocení 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 17/147 v katastrálním území Študlov u Vítějevsi. Uvedeným 

dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 

- přízemní rodinný dům o půdorysných rozměrech 13,25 x 13,25 m, výška stavby 6,2 m, stanová 

střešní konstrukce, skládaná tašková krytina  

- severozápadní roh rodinného domu bude umístěn 6 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 

17/48 a současně 9,99 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 17/88 

- severovýchodní roh rodinného domu bude umístěn 13,3 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 

17/16 

- I.NP - závětří, zádveří, technická místnost, ložnice, koupelna, šatna, obývací pokoj + kuchyňský 

kout, chodba, pokoj, pokoj, koupelna, WC, terasa 

- elektroinstalace, vodoinstalace, vnitřní kanalizace, rozvody topení, ochrana před bleskem 

(hromosvod), komín 

- tepelné čerpadlo (vzduch-voda) o výkonu 7,9 kW 

- zemní rozvody NN do domu od přípojky NN, kterou vybuduje společnost ČEZ Distribuce, a.s.   

- vodovodní přípojka HDPE DN 32 bude napojena na stávající odbočku z vodovodního řadu, délka 

přípojky cca 3 m, vodoměrná šachta 

- dešťové kanalizační potrubí DN 150 bude napojeno z domu na retenční nádrž o objemu 6,3 m3 a 

zakončeno vsakovacím objektem 

- zpevněné plochy příjezdu a přístupu, parkovací stání - zámková dlažba 

- dřevěné oplocení s podezdívkou u společné hranice s pozemkem parc. č. 17/48, brána a branka 

vše v katastrálním území Študlov u Vítějevsi 

 

Městský úřad Březová nad Svitavou, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. 

e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního 

zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, 

účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů ode dne doručení 

oznámení o zahájení společného řízení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude 

přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Březová nad 

Svitavou, stavební úřad, úřední dny Po 8:00 - 17:00, St 8:00 - 17:00), popřípadě na základě telefonické 

domluvy i v jiný dohodnutý termín. 

Městský úřad Březová nad Svitavou, stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dává účastníků řízení před vydáním rozhodnutí 
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ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení tak mohou učinit do 5 dnů ode 

dne, dokdy mohli podat své námitky. V této souvislosti však stavební úřad, upozorňuje, že v řízeních, ve 

kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své 

připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení neslouží k tomu, aby se 

účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či 

připomínky. 

Poučení: 

Podle § 94m odst. 3 stavebního zákona závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a 

připomínky veřejnosti musí být uplatněny v určené lhůtě. K později uplatněným závazným stanoviskům, 

námitkám nebude přihlédnuto.  

Podle § 94n odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle 

§ 4 odst. 4, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak 

se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, 

jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním 

jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 

Podle § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 

rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.  

Podle § 94k stavebního zákona účastníkem společného územního a stavebního řízení je 

a) stavebník, 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 

nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, 

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 

nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, 

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. 

Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může 

uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání 

stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho 

vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a 

stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení 

podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 

projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 

předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve 

svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 

námitek. 

Podle § 94n odst. 4 stavebního zákona námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na 

výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud 

taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad 

učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu 

vlastnických nebo jiných věcných práv. O podmínkách pro uplatňování námitek musí být účastníci řízení 

poučeni v oznámení o zahájení řízení. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 

úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 

opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 

kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 

zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 

stavbu. 

Podle § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní 

řád") účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. 

Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho 

zmocněnce. 
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Podle § 33 odst. 2 správního řádu účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to 

požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. 

Podle § 33 odst. 2 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí 

ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v 

plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. 

Podle § 33 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné 

úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je 

veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, 

popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj 

umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného 

držitele. 

Podle § 38 odst. 1 správního řádu účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, 

že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Podle § 38 odst. 4 správního řádu s právem nahlížet do spisu je 

spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. 

Podle § 52 správního řádu účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán 

není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 

právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

Ing. Václav Hnát 

vedoucí stavebního úřadu 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

Příloha: 

přehledný situační výkres 

  

Obdrží: 

stavebník podle § 94k písm. a) stavebního zákona (doručenky) 

Jan Majerhöfer, Kamenná č.p. 48, 675 03  Budišov u Třebíče 

Mgr. Lucie Menzová, Vranová č.p. 25, 679 62  Křetín 

  

účastník podle § 94k písm. b), e) stavebního zákona (doručenky) 

Jaroslav Šeba, Študlov č.p. 90, 569 04  Brněnec 

Antonín Jež, Študlov č.p. 59, 569 04  Brněnec 

Ing. Karel Konrád, Úvoz č.p. 429/61, Veveří, 602 00  Brno 2 

Ing. Olga Konrádová, Úvoz č.p. 429/61, Veveří, 602 00  Brno 2 

Josef Dvořák, Zamenhofova č.p. 1010/1, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2 

Vladimír Dvořák, Študlov č.p. 61, Brněnec, 569 04  Brněnec 

Božena Dvořáková, Študlov č.p. 61, 569 04  Brněnec 

Jarmila Lebišová, Palackého č.p. 307, 679 06  Jedovnice 

Alena Novotná, Chorvatská č.p. 2142/8, Praha 10-Vinohrady, 101 00  Praha 101 

Obec Študlov, IDDS: bg5a5hr 

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47 

Antonie Vaňková - vlastník neznámého pobytu nebo sídla (veřejnou vyhláškou) 

 

dotčené orgány (doručenky) 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, 

IDDS: 23wai86 
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Městský úřad Svitavy, odbor výstavby (orgán územního plánování), IDDS: 6jrbphg 

Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, IDDS: 6jrbphg 

Obecní úřad Študlov, Študlov č.p. 26, 569 04 Brněnec 
 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňující 

dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno dne ………………………..............                 Sejmuto dne ……………………….............. 
 

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění písemnosti způsobem 

umožňující dálkový přístup. 

 
 

 

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem, tj. na úřední 

desce Městského úřadu Březová nad Svitavou.  

 

 


