
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 15.04.2021 podal

Městys Nosislav, IČO 00283428, Městečko č.p. 54, 691 64 Nosislav,

kterého 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:

„Nosislav - Přestavba budovy č.p. 103 na byty“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3, 4 v katastrálním území Nosislav.

Stavba obsahuje:

- stávající objekt občanské vybavenosti byl využíván jako mateřská škola

- jedná se o samostatně stojící objekt, který je částečně podsklepený, dvoupodlažní, zastřešený

valbovou střechou o sklonu střešních rovin 34°a 42°; stavba přibližně obdélníkového půdorysu o

max. rozměrech 15,6 x 22,6m s výškou hřebene střechy 13,68m od podlahy přízemí

- přestavba budovy spočívá v provedení stavebních úprav stavby za účelem nového způsobu užívání

stavby jako bytový dům

- po provedených úpravách má stavba obsahovat 10 b.j. (I.NP 2x 2+KK a 2x 1+KK; ve II.NP 1x

3+KK, 1x 2+KK a 2x 1+KK; ve III.NP 1x 3+KK a 1x 2+KK)
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