
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Ú Z E M N Í S O U H L A S

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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního

zákona záměr umístění stavby, který dne 20.09.2021 oznámil

Obec Hrušovany u Brna, IČO 00281824, Masarykova č.p. 17, 664 62 Hrušovany u Brna

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního

řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

„Přípojka vody a přípojka splaškové kanalizace“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 84 (ostatní plocha), parc. č. 149/1 (ostatní plocha), parc. č. 150/5

(ostatní plocha), parc. č. 598 (ostatní plocha) v katastrálním území Hrušovany u Brna.

Stručný popis a umístění stavby:

Přípojka vody:

 Nová přípojka vody bude napojena na veřejný vodovod LT DN 110, který je položený v ulici

Vodní. Potrubí přípojky bude vedeno uličkou z ulice Vodní k rybníku na Vodárně. Vedeno bude

v souběhu s potrubím stávající veřejné tlakové kanalizace, minimální vzdálenost mezi potrubím

bude 60 cm. Současně bude vedeno v těsném souběhu s potrubím nové přípojky tlakové

kanalizace. Vzájemná osová vzdálenost mezi potrubím vedením nové přípojky kanalizace a

vedením vodovodní přípojky bude cca 20 cm.

 Vodovodní přípojka bude prováděna kombinací ručního výkopu bez použití mechanizace a

řízeného protlaku.

 Bude provedena z trubek plastových PE DN 40x 3,7mm. Potrubí přípojky bude uloženo v případě

otevřeného výkopu uloženo na pískový podsyp tl. 10 cm v hloubce min. nezámrzné – min. 1,2 m.

Šířka výkopu bude minimálně 0,8 m. Obsypáno bude pískem do výšky 30 cm nad vrch roury.

Potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem, měděný vodič 1x CU 4 mm2. Výstražná folie

modré barvy bude položena 30 cm nad potrubím.
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