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NÁVRH
VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Milan Šauer, nar. 14.2.1978, Ježkova 3226/14, 400 11 Ústí n/Labem a
Miroslava Šauerová, nar. 24.12.1981, Pod Školkou č.p. 775, 330 26 Tlučná
(dále jen "žadatel") podali dne 31.1.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.
Městský úřad Holýšov, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního
rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat
výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu,
v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do
15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.
K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Holýšov, stavební odbor, úřední dny Po a St 8,00- 12,00 a
12,30 - 17,00 hod; v ostatní dny po telefonické dohodě).
Návrh výroku:
Stavební úřad v návrhu výroku:
I.

Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby

vrtaná trubní studna
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 291 ZE v katastrálním území Štichov.
Druh a účel umisťované stavby:
Stavba vodohospodářská k využití jako zdroje pitné a užitkové vody pro budoucí rodinný dům a
pozemky ve vlastnictví žadatele.
Umístění stavby na pozemku:
Vrt bude umístěn na pozemku p.č. 291 ZE, k.ú. Štichov ve vzdálenosti 5,1 m od jeho západní
hranice, 32,0 m od stávající studny manželů Bublových a 45,0 m od stávající studny manželů
Chvojkových.
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Určení prostorového řešení stavby:
Hloubka trubní studny bude 37,0 m, profil vystrojení 125 mm.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Vliv stavby nebude negativně ovlivňovat okolí.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.
3.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
O vodoprávní povolení stavebník požádá MěÚ Stod, odbor životního prostředí.
Případné změny musí být předem projednány a povoleny v souladu se stavebním zákonem.

Stavební úřad podle § 68, odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád”), označuje účastníka řízení, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu
podle § 27, odst. (1) správního řádu :
Milan Šauer, Ježkova 3226/14, 400 11 Ústí n/Labem
Miroslava Šauerová, Pod Školkou č.p. 775, 330 26 Tlučná
Obec Štichov, Štichov č.p. 31, 345 62 Holýšov

Poučení:
Ve smyslu § 95 odst. 3 stavebního zákona žadatelé zajistí, aby byl návrh výroku vč. přílohy bezodkladně
vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit,
po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.
Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat
písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě za
předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu dle zvláštních právních předpisů.
V případě podání výhrady, námitky nebo připomínky stavební úřad postupuje dle § 95 odst. 2 stavebního
zákona. Pokud nebudou ve lhůtě uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá za
vydané a nabývá právní moci.
Účastníci řízení mohou nahlížet do spisu po dobu vyvěšení návrhu výroku a po dobu lhůty pro uplatnění
výhrad, námitek a připomínek na zdejším stavebním úřadu v pondělí a středu od 7.30 – 12.00 a 12.30 –
17.00 hod, v ostatní dny od 7.00 – 11.00 a 11.30 – 14.30 hod.

otisk úředního razítka
Naděžda Valešová
referentka stavebního úřadu
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Tento návrh výroku rozhodnutí bude vyvěšen na úřední desce 15 dní.

Vyvěšeno dne: …………………………………

Sejmuto dne: …………………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu výroku:

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 95, odst. (5) stavebního zákona, doporučeně do vlastních rukou:
Milan Šauer, Na Čampuli č.p. 686, 330 26 Tlučná
Miroslava Šauerová, Na Čampuli č.p. 686, 330 26 Tlučná
Obec Štichov, IDDS: z2cbzmh
sídlo: Štichov č.p. 31, 345 62 Holýšov
MUDr. Lenka Chvojková, Štichov č.p. 53, 345 62 Holýšov
Václav Bubla, Štichov č.p. 21, 345 62 Holýšov
Marie Bublová, Štichov č.p. 21, 345 62 Holýšov
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, IDDS: u4abzrc
sídlo: Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň, IDDS:
m4eadvu

