
OBECNf OAAD 8RAŠKOV

MÌSTSKÝ ÚØAD UNHošt r,,-;It8Y., ! - ~ -11- zorf
V~~~44 2735IU~ ~/',

$pil. m.: Výst.4080/09-Ho UDlM>lt 29.10.2009
Èj.: S31~Nýst
VyfiDIje: Mi.. Houžvièb. pov8aú È. 4/2OO6-OV
Tel:.: 312698433
Fax: 312698206
E..mail: houzvi~u~cz

Ing. Želmlra Harantov'
V Podlískách è.p. J I S
273 51 Bralkov

v trokov' lát:

~ výll8Vby M6stského úf8du v Unbolti, jako scavebIú íjId pfisI~ podle t 13 CMIst. I pism. f)
ákona È. 183/2006 Sb., o Ú7Bnnfm pljoov6nl a stavebnlm ~u (stavebnf úkon). ve zn6nJ pozd6jlfch
pøedpisù (dále jen "stavební z6kon"). v ffzenl o povoleni výjimky z ustanoveni § 2S odst. 2 . 6 vyhlálky
È. 50 112006 Sb.. ve m6nf pozdejlkh ~i16. . ve spoleèném úumnim a stav.im fimIf pimoumal
podle § 169 00sl 2. S .6, § U a! 91 . § 109 až 114 ávet.lfbo zákooa fJdOIt o povoleni výjimky. o
vydáni rozhodnutí o um lstmi a proveciCIÚ stavby, krerou dne 17.8.2009 podala

Žel8ira Han.lov" ar. 4.8.1966, V Pod.k6c~ l.p. 315, 273 51 BnI-
(dále jen -áYeblúk8),. na úkl8d6 ~ Iie:l.koumánl pocIe § 169 odst. 2. S . 6 S8avdxt~ ákooa

povoluje vtJlmka
z ustanoveni f 2S odst. 2 a 6 vyhWky È. 50112006 Sb.. o obecných pof.8davcich na vyu:!ivjni územ', ve
~i ~Ikh pøedpis6, pro -.vbu

pHltavba rodinného doma l.p. 31S,

.) spoè'vajfcí v tom, te pfistavbCMI se vzd61enost mezi rodinnými domy è.p. 31 S . è.p. 292 na poz.s8.p.
340 DnenJi na S,40 In. oproti pof.-Iavku ci1ovRho ustanoveni vyhlálky, podle ~ ~
mezi nxlimými domy nesmf být menlí nef. 7 m jo-li mezi nimi volný JWOitor,

b) spoèlv~fcf v tom, že z dl1vod6 DCbovínf "'vajfckh ~ z6stavby' v souladu s nimi je krytý
..iSIfeIek .-o oeobú ~I umisl!n .. ~ InDia I fK)ZeInkem ~.ì. 3S1S,

. na áklad6 toIdo pfezkoumá' vydjv6 podle § 79 a 92 stavebního zákona . f 9 vyhltiky è. 50312006
Sb., o podrobn6jJf úprav~ Ú7.emnfho ffzeni, vefejnoprávn' smlouvy a územnfbo o.-tfenI

roz~8d..tl 8 ..1,.,., ,.avby
. podle § II S s tavebnfho zákooa . § 5 . 6 v yhlálky è. 526/2006 Sb., kterou se p'OV6cI6ji n6ktm
ustanoveni stavebniho zákona ve vkech st8vebnibo øádu

staveb.í povole.'

na stavbu:
pHstavba rodinného domu l.p. 31S

(dále jen -áYb8") na pozemku ~. È. 35/6 v kam.stráln'm ùzani 8rùkov.

SI8vt. ob8buje:
. RozJffenf stavby za úèelem vytvofa1f dvougeneraèn1ho domu pffstavbou zimní zahrady (spoleèné pro

oba byty) na jimi straM a nepodskJepenou pfízemnf pfistavbou s obytným podkrovfm na ZÁpednj
strInf. 00m u obsah u j k í :

ROZHODNUTI

IIUjtCl:. - ,g



t.j. 531om1V~

. Jit8nf -lieck" ~ ~~ do ~f. 1881. ~... ~ PC*oj s kidly6*ým m*In

. ~f - chodbu. dv~ Iomice

Vnitfnf rozvody elebro, vody a kanalizace:. ~~ - ~.D - ~ ~Iý v ~i Jit8vby ~ DB -*vIjk:í ~~.r4~ rozvId6è

novým kabelovým vývodeIn
. rozvody vody s napojenim .. stávajki rozvody, spl8lkOYé vody lVect..y do Jtjv~ki kanalizaènf

.. ..

.

-
pffpojky

. ~ eacklrickými Jif~ými kaI~
Krytý Jifslfe.tek pro osotxtf auDoobil

De.-'0Yé vody ~ S'Yedeny 00 delt'0Yé k8I8Iim:e

.

.

Stuovf podDl'nky pro umistin' stavby:

Stavba bude umi.uìna v souladu s grafickou ~~ ~. brri obAb1Ije výbes .,.aèasného
stavu územi v m!Htku I :200 se zakreslatfm stavebniho pozemku. pof.adovaným umfst6n(m stavby.
s vym8Èením vazeb a vlivù na okolí, zejména ~1eII)Itj od t..ùc pozemku . ~.L~b staveb.

L

1.

D. Stanovf podmi8ky pro provedeni .tavby:
I. Stavba tMIdc provedena podle po~ dokUl~ kaou "7~'" FI~lW; ~ ~

277, ÈKAIT 0003119; pffpadné zmmy nesmi být JMVYedary bez pfedchoz(ho povoleni stavebniho
úfldu.

2. S18vba btMte provád&la Dv~fm podniblele: dod8Y8JJty dle výWro\IBIO ffzeof.
3. Stavebnfk omámi stavebnfmu úøadu termfn zah'jeni stavby, název a sidlo stavebnfbo podnikatele,

který bIMIe _vbu prov"*.
4. Stavba bude dokonèena do 2 Id ode dne nabyti lrivnf moci tohoto rozhodnuti.
S. StavetMlfk zajisti vytyèeni prostorové polohy stavby 1Ut;ektem k tomu OIJr'vneným.
6. Pfed zah4jenfm stavby bude na viditelném mist! u vstupu na _veniti umistìn Itítek ..ST A VBA

POVOLENA", který obdrlf stavebnfk, jakmile toto rwJtodnuti nabude právnf moci. štftek musi být
chn-. pIed povfcmostnimi vlivy, aby údaje ..1IiIn zùstaly èite... a ponechá na miS8ì do vyd8Ii
~Iasu s užfvánim stavby.

7. Stavebnfk omámf stavebnínu úfldu tyto &ze výstavby po kontrotni poohlfdky _vby:
a) DokCMIÈeGi základ6

b) Dokonèenf hnJb6 stavby

c) Dok<M.èeni bovu

Ukonèenf každé etapy ozn*nf stavebnik stavebnímu úøadu v dostateèn6m pøedstihu.

8. Budou dodrkny závery ~ ~1KJI8nftM) feieftf ZIftCOV~ Ing. ~«raiI Havliìbm.

9. Pti pov~f pracije tøeba sipoèfnat tak, aby vlastnikWn sousodnfch pozemk6 a nemovito.f nebyla
zp6sobena Ikoda. zejména dbát. aby nedoc~1o k neodùvodn6nému omezeni jejich priv a privan
c~ých zájm6, k nadmanému D8eÈil•ov6nf okolí 18avby, n~í ald a k nepoIdu na
stavenitti.

10. PPi stavb6 budou dodržena ustaDOVaIJ vybJjlky è. 26112009 Sb., o technických pof.8davckh ..
stavby, k1eri únovi 1echnické potadavky na -vb)'.

II. PPi provád~nf stavby je nutno dodrf.ovat pfedpisy týkajfcf Ie bezpeìoC»ti práce a technických
zaffzeIú. zejména ~ona è. 309flOO6 Sb.. o ~~ c8JIich podmfoek t~~~ a ochr81y 7.draYf
pti lrici. nafizeoi vlMy è. 362/200S Sb. a n8Pfzeoi vl.-y è. S91/2006 Sb.

12. Stavební materiál musf splAovlt po:f.8davky dkoaa è. 22/1997 Sb. a n8ffzení vljdy è. 197/1998 Sb..
kterými . -.ov{ technické pof;8davky na ltavebni výIOtJky.

13. Na úseku nakládáni s odpady v pro~hu stavby mu,f být relpektovAn zákon è. I ISflOO I Sb.. o
od~-h.
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t.j. S310K1JNýst

Je nutn6 dcnn6 prov6dìt úklid komunikaci po nákladnich automobilech. které z6sobujr stavbu.
Stavebnfk nesmi sIJ8iovat t.6dn6 zbytkové ~ na savcnilai i mimo M.

Hluèné stavebni PrKe neprovád6t o ned6lfch a svátcfch. O sobotách je nutn6 zahajovat hluèM
stavebni pr6ce nejdffve v 7,00 hodin. _<MIÈit v 19,00 hodin.

Stavebnfk je fX'Vi.- mít na I8avb6 k dispozici dokument8Ci stavby ov6fenou stavebnrm úøadem a
vJeclIny doklady týkajfci se prov~i stavby.

Dokc.eenou ItavOO ta utivat na ~ om6maú ltavebnfmu úf8du podle § 120 stavebn~
zákona. Stavebnfk je povinen omámit stavebnimu úfadu z6m& zapoèrt s užfv6nkn stavby nejméM
30 dn41iede1n. Om6mcni o mn&u zapoèft s utiv6nb 188vby ItaYehIfk podávi na formuWi, jehož
obsahové niletitosti jsou stanoveny v pfiloze È. 4 vyhl~y è. 526/2006 Sb., kterou se prov~f
~ ustanoveni stavebnfho úkon&. K oznámeni I88vebnJk pledlolf prdiJá.tenf o ~ na poutjté
výrobky a materiály pro stav'- dle Dkona è. 22/1997 Sb.. o technických pof.8davcfch na výrobky,
pfislulné zkoulky, revize a atesty. doklad o pofizeni pfenOIných hufc6ch pfistrojt\. dolof.enf
m~i a specifikaci ~ vmikl)"Cb Whem 188vby ~ zp6mbu jejk;h vyutití èi mdkodn6ni.

Pøilobou oznámeni o užíváni stavby musi být i geometrický plán zamìPeni stavby potvrzený
katastri1nim úfadem v KladM.

14.

ISo

16.

17.

11.

Úèastnici ~f na n!t. se v7Jahuje ro7JIodIImf ~f)K) cxpm:

Ing. Želm(ra Harantová. nar. 4.8.1966, V PodIAskách è.p. 315, 273 SI 8raIkov

OdtYGd8l8f:

Dne 17.8.2009 poda1 stavebnfk tJdost o povoleni výjimky. o ~I rozhodnuti o umfst&lf . provedeni
stavby. Uvedellým dnem bylo ~M) ffJaj o výjimce. úzannf a ..vet.ú tfanL které ..veIxú úfId
spojil podle § 78 odst. 1 stavebnfbo zákon. v souladu s § 140 odst. 1 správnO1O "du usnesením podle
§ 140 odst. 4 správnlho rádu.

Stavebnl úøad omámil dne 16.9.2009 zahAjení spoleèného øízení o výjimce a územního a stavebnfbo
HzalI úèutnfk6m Hzení a vefejDOlti. K p'Ojedll8l1 ~ ~ -~~~ naffdil ústní jcddní na 26.10.2009,
o jehož výsledku bylleps8i ~I.
0m6meaf o zabájení øízeni byto vyvileoo na úfùf (Ie.,e M6881kélM> ~ v UnIdti <Ni 16.9.2009 00
2.1 0.2009, 118 desce 0becnDI0 M8da BIaIkOY <Ni 21 .9.2009 do 7.1 0.2009 .

StavetMtl úf8d v JXOvoden6m spoleèném ffDIIí o výjimce . Ú8DDfm . stavebnfm ffDIIf ~~aI
platJof.elMJU ~ z hledí- uvedených v f 86 a 1 II stavelxlBlO úkon-. projednal ji s ÙÈ8SCniky øízení a
zjistil, !e jejím uskuteèDìnlm nebo užív6n(m nejsou ohrof.eny zájmy c~ stavebnlm zákonem,
pfedpisy vydanými k jeho JXOYedenl . zvljJ8Dími ~isy.

Umíst6nl stavby je v souladu se schv'lenou úze~ plinovacl dokumentací a vyhovuje obecným
pof.adavk6m na vyutJvánf územl ProjektoYi dokum~ "vby spl6uje ~~ technick6 pot.adavky
na stavby. Stavební úf8d v pr'\\b6Im rfmú neshledal dùv<Niy, ktn by br6nity povolení stavby.

StaooviJb scMlili:
- Obec Bralkov ze dne 13.8.2009

S8aVetNli úf8d rozhodl, jak je ~ ve výroku rom<Nln- za poutid uIt8O\'eIÚ Jrivnfch ~ ve
výroku uvedených.
Úè-nfci øízenf - daIIí ~ osoby:

Viclav Cech, Kv6ta Èechovi, Bc. Antonfn Hfebfk, Št6pánk. Hfebfková, David Habrcla, Michal
HabrdJa. V &a H8t.dIovi, ~ ~

V~ni s úvrlty . námitkami úèaS81fk~:
- Úèastnki neuplatnili návrhy a ~itky.
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t.j.53IM1J1Vý-

Vytkxk~í pfipcmt'nek \'efejnosti:- Vefejností nebyly vzneseny tidné pfipom'nky.

Vy~f s vyjádøen lm i úÈ8mIfk6 k podklad6m rolJlodnulf:
- ÚÈlstnfci ~ k podkladùm romodnutí nevyjádøili.

PouleDi 6luta'k':

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvo18 do 1 S dn6 ode dne jeho omámen ( ke Krajskému úfadu
S~6ho ~e podánfm u zdejI8IO ~OIO mI8Iu.

Odvolání se podjri s potIeIxaým poètem *jnopist tak. Iby jeden It8jnopis zùstal Slrivn'mu <JrPnu a
aby kaf.dý úèastnit dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii úèastnit potfebný poèet stejnopistl. vyhotoví je
sprivni (X'pn na nAk1ady ÙÈ8Sbúb.

Odvoláním lze napadnout výrokovou èút rozhodnuti, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejl( ustanoveni
Odvo&6nf jen proti od6v~i rolJIOOnud je ,..pusIné.

Stavebni úIad po právni moci ro1JKxInutJ pfedi ov6Penou dc*.-entxi pro umís*1 stavby stavet.úkovi,
pfiIJ8dM obecnlmu úf8du, jeho! úumnfbo obvodu se umí""'l stavby týká. nenl-li sám stavebnim
úøadem, POtifi*6 té! specWnfmu stavebnlmu úI8du. Stavebnlkovi zalle ~ vyhcMovenl ovh16
projektové dokum~ a Ititek OOsahujicl identiftkaèn( údaje o povolené stavb6. Dalll vyhotoveni
ovìfené pojektové <kJk.-entKC zdle vlutn{kovi stavby, pataMI neIÚ _vebnfkan.

Stavebník je povinen Itftek pfed zah!jenfm stavby um{stit na viditelném m(stì u vstupu na staveniJtì a
ponechat jej tam až do vydán' souhlasu s utfván'm stavby; roDáhlé s8avby se mMou omIÈit jiným
vhodným zp6sobem s uvedcn(m údaj6 ze Ititku.

Ro~utf má podle § 93 odst. I avebnfbo úkone pllblost 2 roky. Podmlnky rozhodnuti o umfstìni
stavby platf po dobu trváni stavby èi zaf{zenf, nedoI&o-li z povahy v&i k jejich konzumxi. Stavba ~I
být zahájena. dokud rol1Iodnuti ~... PF'vni moci. ~ povoleni pozbývá platnosti, jestJik
stavba nebyla zah6jena do 2 let ode dne, kdy nabylo PO'vnl moci

Toto rozhodnuti masf být vyv..o po dobu 15 dnù.

r,II. ~- OBECVyv~o dne:

Razf1ko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv6iCllf . sejmuti ro:IJIOdnud.

1Ir. .

'~I r
,:.//! I fj /l; t.

Mila~~'~IYII k~
o~vnW (icOOf osob8

. do. I'fr ht6/
Sejmuto d~ /~

, I
I
J
L--

l1utf rozhodnuti.



t.j. S31(}{1JNýsl

Popl8tek:
Sprivní popImek podle zík(M18 È. 6.W2OO4 Sb., o llrimkh popi8ld1 pokIIky 17 ~ 1 , t) ..
vý§j 300 Kè byl zaplKcn.

~:
~; (dodejky)
Ing. Želm(ra Hanntov6. V Podlfskkh è.p. 31S, Br8IkO\', 273 Sl UnboIt'
Vklav tech, V Podlllk.jch t.p. m Br8IkDY, 273 Sl U**,
Kv~ta Èechová, V Podlrskácll è.p. 2~ BnIkov, 273 Sl ~
Bc. A.-.'n Hfebik, R8dimova 138/29, 169 00 PrIba 69
~ka Hfebfkovi, V Podlilkjcb è.p. 318, BnIkov, 273 S 1 U'DIK«
David Hal.dla, V Podllskách f.p. 286, Bra6;ov, 273 Sl UDIM)it'
Mi<:hal Habrdla, V Podliskjch f.p. 286, BnIkov, 273 S I UnId•
V&a Habrdlovi, V Podliskkb t.p. 286, Bl'lJkov, 273 Sl UahoIt
Obec BraJkov, Dukelská 11, BraJkov, 273 Sl ~

Ostatnf úèaStlúci Úzelnnfbo fizenf dle § 85 odst. 2 saavebnfbo z6kooa \'dqftou vyhlitkou (I 87 cd-. I)

Obecnf úf8d Bnlkov s f.ádosd o vyv6ien( a sejmuti vefejné vyhWky
M~stský úøad v Unholti s t.jdosti o vyvllenf a ~jmutf vefejné vybWky

*.s


