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INFORMACE 
O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 
Chrástkovi s.r.o., Zlechov 471, 687 10  Zlechov, 
kterého zastupuje Ing. Arch. Otakar Kahánek, IČO 12710890, Jana Lucemburského 259, 686 01  
Uherské Hradiště 

(dále jen "žadatel") podal dne 25.7.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném 
územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení. 

Odbor výstavby Úřadu městyse Buchlovice, 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"), zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh výroku 
územního rozhodnutí. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci 
písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě 

15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce. 

K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily 
podklady pro jejich souhlas. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby 
Úřadu městyse Buchlovice, úřední dny Po a St 7:00 - 11:15  11:45 - 17:00). 

Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí, včetně 
grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena po dobu 15 dnů na místě: 

prosklená stěna uliční části budovy.  

Veřejné ústní jednání podle § 95 odst. 4 stavebního zákona se bude konat dne 

11.8.2016 v 10:00 hodin 

se schůzkou pozvaných na místě stavby. 

 

Návrh výroku: 

Stavební úřad v návrhu výroku: 

I. Vydává podle § 79 a 95 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 

Stavební úpravy s nástavbou objektu, 2.NP malometrážní byty, změna užívání 
Zlechov č.p. 471 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 490, 1370/11, 1370/21, 1370/22 v katastrálním území Zlechov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- stavební úpravy 1.NP – zazdění vybraných otvorů, vyzdění nových příček, vybourání výkladců 
v přízemí a jejich nahrazení zdivem a novými okny, zateplení celého objektu, nástavba objektu – 
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vybudování 5 bytů, nová sedlová střecha.  

- po provedení stavebních úprav a nástavby bude objekt v 1.NP využíván jako cukrářská výroba se 
sklady a zázemím, cukrárna, ve 2.NP bude 5 bytů. Oba provozy budou od sebe odděleny, každý 
bude mít vlastní vstup. Parkování bude zajištěno na pronajatých pozemcích – viz. bod II výroku 
tohoto rozhodnutí. 

Umístění stavby na pozemku: 

- jedná se o stávající budovu, půdorysné rozměry stavby budou zvětšeny pouze o tl. zateplení, tj. 140 
mm po celém obvodu budovy. Do pozemků parc. č. 1370/11, 1370/21 a 1370/22 bude kromě tohoto 
zateplení zasahovat i přesah střechy a odkouření plynového turbokotle. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- prostorové řešení stavby je patrno z projektové dokumentace – výšková úroveň atiky stávající ploché 
střechy je +4,1 m od ±0,000, kterou tvoří úroveň čisté podlahy v 1.NP, po provedení nástavby bude 
čistá podlaha 2.NP v úrovni +3,6 m od ±0,000 a hřeben sedlové střechy v nejvyšší části v úrovni 
+10,230 m od ±0,000. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- vlivy stavby budou dotčeny pozemky určené pro její umístění. 

 

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. Výšková úroveň atiky stávající ploché střechy je +4,1 m od ±0,000, kterou tvoří 
úroveň čisté podlahy v 1.NP, po provedení nástavby bude čistá podlaha 2.NP v úrovni +3,6 m od 
±0,000 a hřeben sedlové střechy v nejvyšší části v úrovni +10,230 m od ±0,000. Půdorysné rozměry 
stavby budou zvětšeny pouze o tl. zateplení, tj. 140 mm po celém obvodu budovy. Do pozemků 
parc. č. 1370/11, 1370/21 a 1370/22 bude kromě tohoto zateplení zasahovat i přesah střechy a 
odkouření plynového turbokotle. 

2. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace, která je přílohou tohoto rozhodnutí a kterou 
vypracoval Ing. Arch. Otakar Kahánek, autorizovaný architekt, ČKA 02254, datum 07/2016. 
Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Před uvedením stavby do užívání budou definitivně dořešena parkovací stání pro objekt. 

 

 

Poučení: 

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na místě určeném stavebním úřadem. Pokud 
žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce, 
nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za 
následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že 
žadatel povinnost vyvěšení informace splnil. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Dvořan 
vedoucí odboru výstavby 

  
 

 

 



Č.j. ÚMB-1681/2016 str. 3 

 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Chrástkovi s.r.o., IDDS: hdt9f8b 
 sídlo: Zlechov č.p. 471, 687 10  Zlechov 
Ing. Arch. Otakar Kahánek, Jana Lucemburského č.p. 259, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Obec Zlechov, IDDS: gj6bjqf 
 sídlo: Zlechov č.p. 540, 687 10  Zlechov 
Ing. Eva Cejnková, Skalky č.p. 2041/68, 741 01  Nový Jičín 1 
František Ryška, Zlechov č.p. 562, 687 10  Zlechov 
E.ON Česká republika, s.r.o. 
  
dotčené správní úřady 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště, IDDS: z3paa5u 
 sídlo: Boženy Němcové č.p. 834, 686 01  Uherské Hradiště 1 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 
 sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01  Zlín 1 
Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: ef2b3c5 
 sídlo: Protzkarova č.p. 33, 686 70  Uherské Hradiště 1 
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