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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Havlíčkův Brod, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 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 12.12.2012 podala 

Obec Kochánov, IČO 00579882, Kochánov 60, 582 53  Štoky 

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

 

I. Vydává podle § 79, 80 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

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  a   z m ě n u   v y u ž i t í   ú z e m í  

4 STAVEBNÍ PARCELY PRO RODINNÉ DOMY A ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST 
Kochánov 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 42/1, 42/2, 43, 47, 723/24, 723/25, 822/1, 855, p. p. k. 47, 822/1 v 
katastrálním území Kochánov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Na východním okraji obce Kochánov je navržena lokalita 4 stavebních parcel (obytná zóna) pro 
samostatné rodinné domy se související základní technickou a dopravní infrastrukturou.  

Určení prostorového řešení stavby: 

- Dopravní napojení: Z JV strany, od stávajícího obratiště na konci sousední obytné zóny, navržena v 
prostoru obecní cesty místní komunikace (šířky 4,5 m) ukončená před vjezdem do obytné zóny 
obratištěm (s poloměry 10 m), ze kterého bude prodloužena místní obousměrná komunikace (šířky 
4,5 m) do navržené obytné zóny, ukončena obratištěm (s poloměry 6 a 7 m). Uliční pruh (šířka 
veřejného prostranství s komunikací) navržen v šíři 8,8 m, podél obou stran navrženy zatravněné 
pásy šířky 1,5 a 2,8 m, ve kterém je navrženo i 5 parkovacích stání, z toho 1 pro osobní vozidlo ZTP 
osoby.  

- Zásobování vodou: Vodovodní řad (PVC 90, délky 175 m) napojen v prostoru obratiště na konci 
sousední obytné zóny na vodovodní řad PVC 90, veden podél navržené komunikace k obytné zóně a 
dále v zatravněném pásu podél obslužné komunikace v lokalitě (v trase na něm osazeny podzemní 
hydranty). Případné vodovodní přípojky ukončovány na hranicemi stavebních parcel zazátkováním. 

- Odkanalizování lokality: Navržena oddílná kanalizace. Dešťová kanalizace (DN 300, délky 85 m), 
vedoucí v ose komunikace, bude ukončena šachtou u SZ hranice pozemku parc.č. 47, provedené na 
dešťové kanalizaci (DN 600, zatrubněný potok). Dešťové vody z komunikace budou svedeny přes 
uliční vpusti do této kanalizace. V souběhu s dešťovou kanalizací bude položena splašková 
kanalizace (DN 250, délky 43 m), na konci zaslepena, stejně jako přípojky splaškové kanalizace 
vytažené na stavební parcely. Po vybudování obecní ČOV a kanalizační sítě bude zprovozněna i tato 
splašková kanalizace včetně kanalizačních přípojek.   
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- Zásobování zemním plynem: STL plynovodní řad (Pe 63, délky 141 m) bude napojen z STL 

plynovodu Pe 50 v obecní cestě parc.č. 822/1, veden v kraji cesty do lokality, dále v zatravněném 
pásu podél komunikace v lokalitě. STL plynovodní přípojky ukončovány v pilířích umísťovaných v 
budoucích uličních oploceních stavebních parcel. Zde budou osazeny HUP, regulátory STL-NTL a 
plynoměry.  

- Veřejné osvětlení: Kabelový rozvod VO bude napojen na obecní rozvod VO v prostoru sousední 
obytné zóny, veden v souběhu s vodovodním řadem do obytné zóny, dále v zatravněném pásu podél 
komunikace v lokalitě. V trase vedení navrženy celkem 4 sadové stožáry VO.            

- Elektrorozvody: Napojení lokality bude řešeno samostatně ČEZ Distribuce, a.s. na základě uzavřené 
smlouvy.  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s výše uvedeným popisem a situací Celková situace stavby (M 
1:500), která obsahuje výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy se zakreslením 
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb na okolí.  

2. Při zpracování projektové dokumentace a při provedení stavby komunikace budou dodrženy 
požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

3. Při zpracování projektové dokumentace na komunikaci bude splněna podmínka Krajského ředitelství 
Policie Kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod, dopravního inspektorátu, stanovená ve 
vyjádření z 10.10.2012: 

 V projektové dokumentaci bude detailněji řešena komunikace a dopravní situace.  

4. Při zpracování projektové dokumentace a při provedení stavby budou dodrženy podmínky uvedené 
ve vyjádřeních: 

 RWE Distribuční služby, s.r.o., pracoviště Pardubice – zn. 5000712923 ze 16.11.2012 – 
odsouhlasení PD plynárenského zařízení   

 RWE Distribuční služby, s.r.o., pracoviště Pardubice – zn. 5000681134 ze 6.9.2012 – 
v zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s plynárenskými zařízeními: STL plynovod PE d 
50, 63, STL plynovodní přípojky 

5. Před zahájením stavebních prací i při vlastním provádění stavby budou dodrženy podmínky 
stanovené MÚ Havlíčkův Brod, odborem životního prostředí (příslušný orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu) v souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF za účelem 
stavby ZTV - lokality rodinných domů, zpevněných ploch a zeleně při bytové výstavbě, vydaného 
dne 15.11.2012 pod č.j. OZP/2797/2012/RA (celková výměra odnímané půdy – 4997 m2): 
 Před zahájením výstavby zpevněných ploch, komunikace a zelených pásů podél komunikace 

provést z trvale odnímané plochy pozemku skrývku ornice v plné mocnosti kulturní vrstvy půdy 
do hloubky 0,15 m. Část ornice o objemu cca 30 m3 bude po dobu výstavby deponována na okraji 
staveniště a po ukončení výstavby bude použita k ohumusování zelených pásů podél komunikace. 
Zbývající část ornice o objemu cca 92 m3 bude rozprostřena na  pozemku p.č. 614-KN (599/1-
PK) v k.ú. Kochánov. Před zahájením výstavby rodinných domů a zpevněných ploch provést z 
trvale odnímané plochy pozemku o ploše 200 m2 (z 1 RD a zpevněné plochy) skrývku ornice v 
plné mocnosti kulturní vrstvy půdy do hloubky 0,15 m. Ornice o objemu cca 30 m3 z 1 RD  bude 
rozprostřena vždy na zbývající části předmětné parcely. Celkem bude sejmuto 120 m3 ornice. 

 Odbor ŽP, v souladu s § 10 odst. 4 písmenem b) vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí 
některé podrobnosti ochrany ZPF (dále jen vyhlášky), uděluje výjimku k provádění skrývky 
kulturních vrstev půdy na části odejmuté plochy o výměře 3.386 m2, která má sloužit podle 
předloženého vyhodnocení jako zeleň při bytové výstavbě. Na této ploše nesmějí být prováděny 
žádné terénní úpravy, vyžadující skrývku kulturních vrstev půdy. Při provádění vlastních 
stavebních prací nesmí dojít ve smyslu § 8 zákona k poškození příznivých fyzikálních, 
chemických a biologických vlastností půdy nebo ke kontaminaci půdy, zejména na výše 
uvedených plochách, které obdržely výjimku z provádění skrývky a budou určeny k využití jako 
zeleň při bytové výstavbě. Deponovaná ornice musí být zabezpečena proti zcizení, znehodnocení 
a musí být ošetřována (§ 10 odst. 2 vyhlášky). 
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 Do doby vydání stavebního povolení na plánovanou stavbu a začátku stavební činnosti budou 

odnímané pozemky ze ZPF užívány dle dosud evidovaného druhu pozemku. 
 Žadatel zajistí přesné osazení stavby do terénu dle schválené zastavovací situace tak, aby 

stanovená výměra odnímané zemědělské půdy nebyla překročena. 
 Odvod za trvalé odnětí pozemku ze ZPF za stavbu rodinného domu se podle § 11 odst. 6 zákona 

nepředepisuje, poněvadž se jedná o stavbu pro bydlení v zastavitelných plochách vymezených 
územním plánem. Odvod za trvalé odnětí pozemku ze ZPF za stavbu komunikace, zpevněných 
ploch a zeleně při bytové výstavbě se podle § 11 odst. 3 písmeno c) zákona nepředepisuje. 

 Jakékoliv změny účelu (využití) stavby v následně vedených řízeních podléhají projednání a 
odsouhlasení orgánem ochrany ZPF, protože v důsledku těchto změn by mohlo dojít k předepsání 
odvodů za odnětí půdy ze ZPF. 

6. Tímto územním rozhodnutím se mění druh a způsob využití již geodeticky odměřených stavebních 
parcel z druhu TRVALÝ TRAVNÍ POROST na "OSTATNÍ PLOCHA, JINÁ PLOCHA". Vlastník 
pozemku popř. stavebník zajistí nejpozději do termínu zahájení užívání stavby rodinného domu na 
jednotlivém pozemku zapsání změny druhu pozemku na Katastrálním úřadu kraje Vysočina, 
katastrálním pracovišti Havlíčkův Brod. 

7. Zásady urbanistického a architektonického řešení staveb rodinných domů: 

 rodinné domy samostatné, přízemní popř. s podkrovím 

 fasády – bílé barvy nebo ve světlých odstínech  

 zastřešení – střechy se sklonem v rozmezí 20°- 45°  

 střešní krytina – skládaná, v odstínech červená, hnědá a černá  

 stavební (uliční) čára – odstupová vzdálenost uliční fasády domu od uliční hranice stavební 
parcely není stanovena      

 boční odstupy – u stavební parcely č.2 (parc.č. 42/1) - min. 5 m od západní hranice pozemku  

8. Zásady dopravního a technického řešení staveb rodinných domů: 

 1 parkovací stání na pozemku – zpevněná plocha pro odstavení osobního automobilu (bude 
vyznačená v situaci stavby rodinného domu), realizovaná do termínu předpokládaného zahájení 
užívání rodinného domu 

 vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných a zpevněných ploch řešit v souladu 
s ustanovením § 20 odst.5 písm.c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů (přednostně jejich vsakování, dále pak 
zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací)  

 likvidace splaškových vod do žumpy na vyvážení, přípojka splaškové kanalizace na pozemku 
dočasně zaslepena (do doby funkční obecní kanalizace s ČOV) 

 popř. čištění splaškových vod v domovní ČOV s jímkou na vyčištěnou odpadní vodu, alt. možné 
i zasakování vyčištěných vod na jednotlivých parcelách – v tomto případě nutné předem zajistit 
hydrogeologický posudek a vodoprávní povolení od MÚ Havlíčkův Brod, odboru životního 
prostředí na domovní ČOV včetně povolení nakládání s odpadními vodami. Po dokončení 
obecní ČOV a oddílné kanalizační sítě budou žumpy i domovní ČOV zrušeny a splaškové vody 
napojeny „napřímo“ přes zprovozněnou (odzátkovanou) přípojku splaškové kanalizace do stoky 
splaškové kanalizace.        

9. Ke stavebnímu řízení nebo ohlášení staveb rodinných domů bude doloženo stanovení radonového 
rizika stavebního pozemku. V případě většího rizika než nízkého budou v projektové dokumentaci 
stavby navržena též technická opatření k zamezení pronikání radonu z podloží do vnitřního prostředí 
stavby ke splnění požadavků stanovených vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. 

10. Při přípravě a realizaci stavby bude dodržena podmínka MÚ Havlíčkův Brod, odboru životního 
prostředí, stanovená v souhrnném vyjádření č.j. OZP/2711/2012/RA ze 30.10.2012: 

 Na pozemku parc.č. 42/2 k.ú. Kochánov se nachází stavba vodního díla (vodní nádrž). V případě 
jejího odstranění je třeba v souladu s § 15 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), požádat o povolení k jejímu 
odstranění.   

 

  



Č.j. ST/155/2013/Ve-5 str. 4 

 
11. Při realizaci stavby vodovodu budou splněny podmínky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina 

se sídlem v Jihlavě, územního pracoviště Havlíčkův Brod, stanovené ve stanovisku ze 24.10.2012: 

 Před uvedením stavby do trvalého provozu předložit výluhové testy a doklady na materiály a 
výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.    

 Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen krácený laboratorní rozbor z nové 
části vodovodního řadu.  

 

Vodovod, splašková a dešťová kanalizace jsou vodní díla dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, příslušným vodoprávním úřadem k jejich 
povolení je MÚ Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí.   

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Kochánov, Kochánov 60, 582 53  Štoky 

 

Odůvodnění: 

Dne 12.12.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 
 
Stanovení okruhu účastníků územního řízení: 
účastníci řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona: Obec Kochánov  
účastníci řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona: Josef Bouchner, Josef Špiňar, Jiří Fejt, Marek Fejt, 
Michal Fejt, Marie Fejtová, Milan Špiňar, Zdeněk Koubek, Iva Koubková, Miloslav Hyrš, Ing. Roman 
Vácha, Jana Váchová, Věra Váchová, Patrik Volše, Václav Morkus, Zdeňka Morkusová, Luboš Koubek, 
Anna Koubková, Václav Kroutil, Jana Kroutilová, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s. 

Stavební úřad oznámil dle § 87 odst.1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou ze 30.1.2013 zahájení 
územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil 
veřejné ústní jednání na den 5.3.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

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

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost nepodala žádné připomínky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili. 
 
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – ÚZEMNÍM PLÁNEM 
KOCHÁNOV, který byl schválen dne 12.3.2010 Opatřením obecné povahy Zastupitelstva obce 
Kochánov, které nabylo účinnosti 8.4.2010. Záměr lokality bytové výstavby navržen v návrhové funkční 
ploše územního plánu „Plochy smíšené obytné – venkovské“.     

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 
 
Jelikož je v zájmovém území stavby schválen územní plán obce, doručuje se v souladu s § 92 odst. 3 
stavebního zákona územní rozhodnutí účastníkům řízením uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona 
veřejnou vyhláškou. Těmito účastníky jsou vlastník pozemku a osoby, které mají jiné věcné právo k 
pozemku, na kterém má být stavba umístěna, osoby jejichž vlastnické nebo jiné práva k sousedním 
pozemkům a stavbám může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o kterých tak stanoví 
zvláštní právní předpis a společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a 
stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina, 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, v případě projednávání umístění stavby veřejnou vyhláškou 
bude podáno odvolání ve 3 stejnopisech. 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. 

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. 

 
 

Bohumil Veselý  
referent stavebního úřadu 

 

 

 

 

 
otisk úředního razítka   

  

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 
Kč byl zaplacen. 
 
Příloha: 

 ověřená dokumentace (podle § 92 odst.4 stavebního zákona) – bude zaslána žadateli po nabytí právní 
moci rozhodnutí 

 

Obdrží: 
navrhovatel - žadatel 
Obec Kochánov, IDDS: t2kax7e 
  
další účastníci 
dalším účastníkům se podle § 92, odst. 3 stavebního zákona rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou 

Josef Bouchner, Kochánov č.p. 21, 582 53  Štoky 
Josef Špiňar, Kochánov č.p. 29, 582 53  Štoky 
Jiří Fejt, Sídliště Pražská č.p. 2788, 580 01  Havlíčkův Brod 1 
Marek Fejt, Kochánov č.p. 35, 582 53  Štoky 
Michal Fejt, Kochánov č.p. 35, 582 53  Štoky 
Marie Fejtová, Kochánov č.p. 35, 582 53  Štoky 
Milan Špiňar, Kochánov č.p. 15, 582 53  Štoky 
Zdeněk Koubek, Úsobí č.p. 99, 582 54  Úsobí 
Iva Koubková, Úsobí č.p. 99, 582 54  Úsobí 
Miloslav Hyrš, Kochánov č.p. 11, 582 53  Štoky 
Ing. Roman Vácha, IDDS: 8pxedg6 
Jana Váchová, Kochánov č.p. 43, 582 53  Štoky 
Věra Váchová, Kochánov č.p. 23, 582 53  Štoky 
Patrik Volše, Svatý Kříž č.p. 177, 580 01  Havlíčkův Brod 1 
Václav Morkus, Kochánov č.p. 52, 582 53  Štoky 
Zdeňka Morkusová, Kochánov č.p. 52, 582 53  Štoky 
Luboš Koubek, Kochánov č.p. 51, 582 53  Štoky 
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Anna Koubková, Kochánov č.p. 51, 582 53  Štoky 
Václav Kroutil, Kochánov č.p. 48, 582 53  Štoky 
Jana Kroutilová, Kochánov č.p. 48, 582 53  Štoky 
RWE Distribuční služby, s.r.o., pracoviště ROSS - Pardubice, IDDS: jnnyjs6 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
  
dotčené orgány 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, IDDS: 
4uuai3w 
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, IDDS: 5uvbfub 
  
ostatní 
Městský úřad Havlíčkův Brod, podatelna – vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu nejméně 
15 dnů, včetně způsobu umožňujícímu dálkový přístup 
Obecní úřad Kochánov: k vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů včetně 
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup – doklad o vyvěšení veřejné vyhlášky zaslat 
bezodkladně zpět stavebnímu úřadu  
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