
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Židlochovice se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odbor životního prostředí a

stavební úřad, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až

114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 11.08.2021 podal

Mendelova univerzita v Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice, IČO 62156489, Zemědělská

č.p. 1665/1, 613 00 Brno,

kterou zastupuje HUKO projekt s.r.o., Ing. Štefan Hudáček, IČO 05784107, Olomoucká č.p.

1158/164a, 627 00 Brno

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

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c 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:

„Rekonstrukce BJ, Zemědělská 124, Žabčice“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 871 v katastrálním území Žabčice.

Stručný popis záměru:

- stávající objekt č.p. XXX je bytovým domem se 4 b.j.

- předmětem rekonstrukce je bytová jednotka velikosti 3+1 v I.NP uvedeného bytového domu, kdy

stavebními úpravami bude tato b.j. rozdělena na dva byty každá velikosti 1+1 s příslušenstvím

- stavební úpravy budou spočívat v odstranění nevyhovujících příček a provedením nových příček v

nových pozicích včetně provedení různých dozdívek, oprav podlah, vnitřních omítek, obkladů a

dlažeb včetně podhledů a s tím spojených úprav vnitřních rozvodů vodoinstalace, kanalizace,

elektroinstalace a plynoinstalace

- objekt BD bude doplněn o hromosvodovou soustavu
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