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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební odbor Městského úřadu Říčany, 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
18.8.2021 podala
Eva Ghymešiová, nar. 12.6.1973, Prosecká 686/109, 190 00 Praha,
kterou zastupuje BELTON s.r.o., Ing. Petr Benda, IČO 49623435, Nad lesním divadlem
1113/18, 142 00 Praha
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
kanalizační přípojka
Svojetice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 199/14 (zahrada), parc. č. 201/20 (ostatní plocha) v katastrálním
území Svojetice.
Druh a účel umisťované stavby:
Kanalizační přípojka k rekreační chatě e.č. 68 napojena na stávající kanalizační řad umístěný na
pozemku p.č. 201/20 v kat. území Svojetice.
Umístění stavby na pozemku:
Pozemek p.č. 199/14 a 201/20 v kat. území Svojetice.
Určení prostorového řešení stavby:
Kanalizační přípojka celkové délky 19,2m, délka přípojky, profil DN40 PN16 15,1m a délka za
čerpací jímkou 4,1m.
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
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umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména NV 591/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
Při stavbě budou dodržena ustanovení všech prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, které
upravují požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy – zejména jejich závazné části.
Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních
sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a zajistit dodržení podmínek jednotlivých správců sítí
tak, jak byly stanoveny v jejich vyjádřeních.
V případě souběhu nebo křížení podpovrchových, případně nadzemních sítí budou respektována
veškerá ochranná pásma a příslušná ČSN 736005 – prostorová úprava vedení technického vybavení.
V případě vstupu do veřejného prostranství v majetku obce je stavebník povinen před začátkem
výkopových prací požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání.
Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů
nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou
potřebu.
Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty, porosty a příjezdové komunikace.
Nezpevněné příjezdové komunikace je nutné během stavby udržovat sjízdné a schůdné a popř.
zpevnit štěrkem nebo panely. Stavebník bude provádět každodenní úklid dotčených komunikací.
Provádění úklidu bude zaznamenáváno do stavebního deníku.
Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k nadměrnému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí.
Stavebník nebude provádět stavební činnosti, které způsobují nadměrný hluk, prašnost či jiným
způsobem obtěžují okolí v pozdních večerních hodinách, o nedělích a ve dnech státem uznaných
svátků.
Po výkopových pracích spojených s výstavbou napojení na technickou infrastrukturu, budou dotčené
pozemky uvedeny do původního stavu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Eva Ghymešiová, nar. 12.6.1973, Prosecká 686/109, 190 00 Praha
Odůvodnění:
Dne 18.8.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
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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 Středočeského kraje 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. 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
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.

Bc.Lenka Plzáková o.č. 21 - opatřeno ověřeným elektronickým podpisem v. r.
oprávněná úřední osoba - "otisk úředního razítka"

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci (doručenky)
BELTON s.r.o., IDDS: vhkzx62
Emílie Valterová, K Jezírku č.p. 89, Svojetice, 251 62 Mukařov - veřejnou vyhláškou
I.T.V. CZ s.r.o., IDDS: 7tcc44m
Obec Svojetice, IDDS: 39aakyt
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