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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

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 územního rozhodnutí o umístění stavby a změnu využití území (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 9.3.2022 podal
Miroslav Durek, IČO 48696561, Choceradská 108, 251 62 Svojetice,
kterého zastupuje
Martin Špaček, nar. 14.9.1964, Peškova 960/2, 152 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
malá recyklační linka stavebních odpadů
na pozemku parc.č. 686/6 a 686/9 v k.ú. Tehovec, ulice Bulánka

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 686/6 (orná půda), parc. č. 686/9 (ostatní plocha) v katastrálním
území Tehovec.
II. Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a §10 vyhlášky 503/2006 Sb. O podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje změnu využití území
změna druhu pozemku parc.č. 686/6 o výměře 1000m2 za účelem : manipulační plocha
Stavba obsahuje:
•

malá recyklační linka stavebních odpadů – zařízení určené ke zpracování (využití)
stavebních odpadů charakteru kameniva, sutí, asfaltu, betonu. Odpady jsou přiváženy
nákladním automobilem (2-5 za den/ nepravidelný provoz), zde dočasně volně loženy na
ploše a poté strojně zpracovány na recyklační lince.
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mobilní stavební buňka, kontejnery, manipulační plocha, skladová plocha pro materiál
k dalšímu zpracování a zpracovaný recyklát.
stroje zde využívané - drobná stavební mechanizace
následný prodej vyrobeného recyklátu – kamenivo, asfalt
oplocený areál zemědělského podniku ZEA Světice

Pozemky parc.č. 686/6 a 686/9 (pro záměr využitá jen část pozemků celkem 2300 m2) se nacházejí v ploše
„VL“ – lehký průmysl. Záměr je v souladu s podmínkami platného územního plánu obce Tehovec.
III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.
Navrhovaná změna využití území bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
3.
4.
5.

6.
7.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Karel Fousek,
ČKAIT 0009817, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby :
• Dokončení stavby
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, orgán
ochrany půdního zemědělského fondu, vydaného pod č.j. 504389/2021-MURI/OŽP/00151 ze dne
6.12.2021:
• Za odnětí půdy ze ZPF pro stavbu dočasného zařízení pro účel manipulační plochy bude
roční výsledný odvod činit 234,- Kč (slovy dvěstětřicetčtyřikorun) formou každoroční úhrady
do doby ukončení rekultivace .
• Pozemek bude dočasně odňat po dobu nejdéle 10-ti let od doby vydání tohoto souhlasu.
• O splatnosti odvodu bude zdejším orgánem ochrany zemědělského půdního fondu vydáno
samostatné rozhodnutí, a to po nabytí právní moci stavebního povolení.
• Žádost o vydání rozhodnutí podává investor stavby na Mě Ú v Říčanech. Přílohou k žádosti
o stanovení odvodů za odnětí půdy ze ZPF je pravomocné stavební povolení a souhlas
k dočasnému odnětí půdy ze ZPF.
• Odvod je povinen zaplatit ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas s odnětím půdy ze ZPF.
Doklad o zaplacení odvodu stavebník předloží při kolaudačním řízení (dle §10, odst.1
zákona). Vzhledem k tomu, že se jedná o odvody placené každoročně, jsou splatné nejpozději
do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá.
Po ukončení odnětí bude provedena technická i biologická rekultivace. Technická
rekultivace bude obsahovat odstranění panelové plochy.
Na celou plochu bude navezena ornice o mocnosti 15cm, což odpovídá V.tř. bonity dle
výpisu z KN. Celá plocha bude provzdušněna kultivátorem a oseta travou.
Tráva bude sečena dvě vegetační období. Orgán ochrany ZPF bude po uplynutí této doby
vyzván ke kontrole a protokolárnímu ukončení dočasného odnětí ze ZPF.
• Do vydání stavebního povolení je tento souhlas vázán na uvedený účel stavby. V případě
změny účely do doby nabytí právní moci stavebního povolení, pozbývá tento souhlas
platnosti a musí být provedeno nové řízení.
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice, vydaného pod č.j.
KHSSC 53122/2021 ze dne 12.11.2021
Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Říčany, odbor životního
prostředí, vydaného pod č.j. 41624/2022/MURI/OŽP/00354 ze dne 3.3.2022
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Miroslav Durek, Choceradská 108, 251 62 Svojetice
ZEA Světice, a.s., V Zahradách 170, 251 01 Světice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, Odbor
hospodaření s majetkem státu, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
Ivana Cerhová, nar. 12.10.1948, Na Návsi 19, 251 62 Tehovec
Alena Šindelářová, nar. 6.8.1948, Na Návsi 2, 251 62 Tehovec
Obec Tehovec, Tehovecká 22, 251 62 Tehovec
Obec Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 Svojetice
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150
00 Praha
Jana Škabroudová, nar. 2.5.1950, Nad obcí 38, 251 62 Mukařov
Alena Tučmandlová, nar. 6.1.1939, Choceradská 18, 251 62 Mukařov
Ing. Kamil Šubrt, nar. 7.4.1970, Vilová 285, 251 64 Struhařov
Antonín Svoboda, nar. 9.7.1953, K vodárně 451, 257 22 Čerčany
Lubor Hobza, nar. 23.9.1960, Hudečkova 1043/10, 140 00 Praha
Ondřej Tůma, nar. 5.3.1985, Choceradská 177, 251 62 Svojetice
Anna Müllerová, V Průhonu 40, 251 62 Svojetice
Jaroslav Müller, Hradnice 11, 257 56 Křečovice-Živohošť
Jaroslav Müller, Víska 13, 262 52 Vysoký Chlumec
Jan Bouda, Východní 32, 251 62 Tehovec

Odůvodnění:
Dne 9.3.2022 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a změnu využití
území.
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.
Stanoviska sdělili:
MěÚ Říčany – odbor územního plánování a regionálního rozvoje
MěÚ Říčany – odbor životního prostředí, ochrana půdního zemědělského fondu
MěÚ Říčany – odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice
Krajský úřad – odbor životního prostředí a zemědělství (záměr nemá významný vliv na životní
prostředí a nebude posuzován podle zákona 100/2001 sb.)
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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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.
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.
oprávněná úřední osoba - Ing. arch. Lucie Vlachová, os.č.1465
opatřeno ověřeným elektronickým podpisem
„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.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 2 písm. a) ve výši 1000 Kč, celkem 2000
Kč byl zaplacen dne 26.5.2022.
Obdrží:
účastníci (doručenky)
Miroslav Durek, IDDS: k6d9des
Martin Špaček, Peškova č.p. 960/2, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
ZEA Světice, a.s., IDDS: wfug4nu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, Odbor
hospodaření s majetkem státu, IDDS: 96vaa2e
Ivana Cerhová, Na Návsi č.p. 19, Tehovec, 251 62 Mukařov
Alena Šindelářová, Na Návsi č.p. 2, Tehovec, 251 62 Mukařov
Obec Tehovec, IDDS: ysqawuc
Obec Svojetice, IDDS: 39aakyt
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Jana Škabroudová, Nad obcí č.p. 38, Srbín, 251 62 Mukařov
Alena Tučmandlová, Choceradská č.p. 18, Srbín, 251 62 Mukařov
Ing. Kamil Šubrt, Vilová č.p. 285, Struhařov, 251 64 Mnichovice
Antonín Svoboda, K vodárně č.p. 451, 257 22 Čerčany
Lubor Hobza, Hudečkova č.p. 1043/10, 140 00 Praha 4-Podolí
Ondřej Tůma, Choceradská č.p. 177, Svojetice, 251 62 Mukařov
Anna Müllerová, V Průhonu č.p. 40, Svojetice, 251 62 Mukařov
Jaroslav Müller, Hradnice č.p. 11, Křečovice-Živohošť, 257 56 Neveklov
Jaroslav Müller, Víska č.p. 13, 262 52 Vysoký Chlumec
Jan Bouda, Východní č.p. 32, Tehovec, 251 62 Mukařov
dotčené orgány státní správy
MěÚ Říčany, odbor životního prostředí -ZPF, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01 Říčany u Prahy
MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 1619/2, 251 01 Říčany u Prahy
MěÚ Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01
Říčany u Prahy
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
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