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V,trokov' lát:

~ výstavby M~ého úfldu v Unholti. jako staveblú úf8d plislulný podle § 13 odIl 1 písm. t)
zikona è. 183/2006 Sb., o ~nfm pl6novul . staveMfm ~ (stavct.ú ~on), ve zninf pozd6jIlch
pfcdpisO (dále jen "stavebnf mkon"). v mmnn "mli posoudil podle § 14 d 91 It8vebnft1O ~ona
žádost o vyd!ní rozhodnutí o umfst6ní stavby nebo zIlízaú (dále jen -roDtodnutf o umfst6ní stavby").
kterou dne 3.6.2009 podala

Karoliaa MneDOft, Mr.31.7.197"O~ Lp. I, 1000 Prah,
kterého zastupuje Karel Mne... Dr. 15.1.1941, Budovatelù t.p. 358, 273 SI

(dále jen "žadatel"), a na základì tohoto posouzeni:

I. Vydává podle § 79 I 92 St8Vobnfbo ákooa I § 9 vyhJálky È. 503/2006 Sb., o ~~If 6praW
územního fizenf, vefejnoprjvnf smlouvy . ù-nn,tW> ~f

(d'Je jen "stavbaW) na pozemku plIC. è. 258/42 v

Dnm. úèel umis•ované stavby:
. Zahradni ~ pro skladovái

U m ~ stavby na pozemku:
- Stavba bude umf~ ve v~enoIti 2,6 m od InDa .

m od hranice. pozemkan parc. è. 25&139.

Urtenf ~O\'. felenf stavby:
- Stavba mi pAdorya I'OZIMry 3,72 m x 4,71 m. Sedtov6 ~ mi výtku h:'.-r,w 2,63 m.

,
ROZHODNUTI

ÚZEMNt ROZHODNUTi

BraJkov

rozhoduutf o u.fltl.' stavby
zahradnf dom~k

územf 8ralkov.UtastráJnfm

nifadf.zahradního

pommkem~ a. 251/31 . ~ . 2,OS



C.j. 3194/fYJNýlt

IL St8M\i pod_laky pI'O ,. ItaYby:
Stavba bude umist!na v souladu s grafickou pIf1oOO1i rozbodlMlÚ. kter6 obMhuje výkres ~ -~~~.ao
stavu území v m8ftku I :200 se zakreslenfm ltavebnfbo ~u, pot8dOYaným umfst6nfm "Vby,
s Yym8Èenim vazeb a vliv6 na okolí, :i4ména ~~ od br8ftjc pozemku.
Stavba bude provedena dle projektov6 dokumentace. kterou vypracovaJ Daniel Vlèek, CKAJT -
0008429.
Stavb8 bude um~ ve ~Jak)8i 2,6 m od hranice . poDIDkan ~. È. 25&138 a 25&134 a 2,05
m od hranice s pozemkan parc. è. 25&139.

Stavba m6 ~sné 1OmI6ry 3,72 m x 4,78 m. Z toIao je 1,29 m x 3,72 m (volena YerIndou.
Sedlová stfecha mA výIku hfebene 2,63 m. Stavba je feI8a jako ~w.

Okno bude sm6fovat do pozemku f.8datele a deltové vody budou sv6d6ny od spoleèných hranic se
sousednimi poarr*y a likvick>vjny na fN)zaftku w.1e.

Stavba nevyžaduje dle § 103 odst. I) pism. a) ~ I slav'" povoleni ani Mlálenf.

2.

3.

4.

5.

6.

Úèub1ki ffzcnf .. n6f; .. Vzt8hujc roztM)dDutf sPl'vnfho orgánu:

Karolfna Mrzenová. ~. 31.7.1976, Okrov' è.p. I, 142 00 Praha

Od""":
Dne 3.6.2009 podal fad81 *- o Y)td8f ~~:-E-~ o..6Itaú I88Vby.

Stavebnf úøad oznwil ~f Ú7.emnfho ffzen( znjmým útastnfk6m ffzen( a ~ým orgán6m.
K p-ojedniní f.ádosti souèasM naHdil veøejné ústní jednáni spojené s ohledánim na místì na den
6.8.2009, o jehož výsledku byl seps8I protokol.

Umf~ stavby je v souJ8d1Isc IChv~ ~ plállOYlcf ~Li88I8cf. Um~' Dvby vybovuje
~ým pof.8daW6m na vyuttvm f územ l

S1avetM1f úf8d romodl, jak je uvedeno ve výroku roDtodnud, za poutitf ustanov.-i lrivnfch pfedpil6 ve
výroku uvedených.

Úèasmfci fízen( - daIJ( dotèeM oIOby:

ObecBr8IkDV

Vy~i s "'vrhy a námitkami úèas81fk4:
- Úèutnfci neuplatnili návrhy a námitky.

Vy~f pfiJK)mínek ~nosti:- Veøejnost neuplatnila Wné pfiJK)mfnky.

Vy~f s vyjá(lelúJnj (~ík6 k podL~ rozIM)dnmf:
- Úèastnfci Ie k podklad6m rozhodnut( nevyjádfilj.

Po'" '~ik6:

Proti tomuto rozhOOnuti se lze odvolat do I S _O ode dne jeho om6meni ke Krajs~u úfadu
Sttedoèeskébo kraje pod'nún u zdejlf)X) Sllr'vniOO «a'Du.
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C.j. 38~ýsl

~1ánf K podává s poctebným poètem stejnopisò tak, aby jeden ltejnopis mstal správnfmu orgánu a
aby každý úèastník dostaJ jeden stejnopis. Nepodá-Ii úèutnfk j)Otf-~ý poèet stejnopis4. vy~f je
IPI'vnf <X'a'D na Mklady úÈaSblfka.

~Iánjm ta .~It výrokovoo èást ~~, jac.tivý výrok nebo jeho vedlejlf uúnovení.
Odvolánf jen proti od6vodMnf rozhodnuti je nepfipultné.

Stavebnf úr8d po právnf moci rozhodnuti pfeci' ovtfenoo dokumentaci žadateli, pHpadnì obecnfmu
úfadu. jeho! Úzelnnfho obvcdi K umfs8jlú _Vby lýk'- DelÚ-li Dm S88vetM1fm úf8dem. popff~ též
speci'lnímu stavebnfmu úfadu.

Rorllodnud mj podle § 93 odst. I stavelmflM> Dkona plllnost 2 roky. Podmfnky rozhodnuti o umístlní
stavby platí po dobu trv6nf stavby èi ~ oedoik>-li z povahy vki k jejich konZlUnKi.

Toto ozn'meaf mas' být vyvBeao po dobu t~ da6.

Vyv6l.lO Sejmuto

RufIko. podp8 k88ý ~."i:aùi V)-~ . sej.od -:.;;:;-~~,

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona e. 634/2004 Sb.. o s"",vn(ch JKJPlatcfch poiot.ky 18 pilin. a) ve výJi 1000
Kè byl zaplacen dne 3.6.2009.

Obdrtf:

úèastnfci (dodejky)
Karel M, a C è.p. 3Sa. 273 S I BnIkov
2 x Obec Drakov, DubIskA 11,273 Sl Br8AOY I f.jdoId o vyvtieni. sejmuti vyhláJky
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referent 00b0ru výstavby


