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Výrokov' ~:

<Mbor výstavby M~ébo úf8du v Unholti,jako It8vebnf úfad pffslulný podle § 13 odst. 1 pfsm. f) a g)
zákona È. 183/2006 Sb.~ o ÚZCInnÚft pi6oovmi a 58avebnim ~u (s8avelxú mkon), ve D.&If podjlkh
pfedpisù (dále jen "stavebnf zákon"), v územním tfzcnf posoudil podle § 84 až 91 stavebniho zákona
žádost o vydán' rozhodnuti o um(st!n( ..vby nebo zaflan' (dile jen "rozhodnuti o um~' stavby"),
kterou dne 2.3.2009 podal

- IMIIIR".~ r;8:;~ .'."', Pads:"bndo-.8l.p. 3t~m--et ~, ---

kterou zastupuje GESTEC, I.r.o., Mgr. HaDa HofeJlf, It 27227863, TøaDovskébo l.p. 621/11,
163 00 Pn~.

(dále jen "žadatel"). a na zákld tohoto posouzen':

I. Vyd"" podle § 79 a 92 stavobnfho zákona a § 9 vyhlílky è. 50312006 Sb., o pocb'Obn6jl( úprav~
územního f(zen(. vefejJK)privnf smkJu'VY . ~nOM» ~(

(dále jen "stavba") na pozemku parc. è. 243/43 v kata.wrálnlm územf BraIkov.

Druh . úèel umis•ované stavby:
- Vrtan' studna

- Hloubka 1 S m
- výstroj o proma-u 200 mm

Umr5t~i stavby na pozemku:
- Studna bude umf~a 3,5 m od hranice s pozemkmt

5 pozemkem parc. È. 390/1 (komunik8ce) v k.ú. BraJkov.

ROZHODNUTi

ÚZEMNÍ ROZHODNuTi

roz~odD.1' o ..,.tf.' .t.vby

studna

p8fC. È. 243/28 . 14.5 m od hranice
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Sta.ovf pod-'DkJ pro ~

Stavba bude umístìna na pozemku parc. è. 243/43 v ~ún územf Bnlkov.jakje z8kJe1Aeno na
situaèním výkresu, k1erý je souèástí hydropoqického posudku. kde je umflt&lf navrhované stavby
též okótovÁno.
Studna bude umf~a 3.5 m od hnnice s poarnkan pere. è. 243/28 a 14,5 m od hranice s pozemkan
perc. È. 390/1 (komunikace) v k.ú. Bralkov.
Um(dnim a ztízenlm studny nesml dojft k ohrofenf kvality podzemnfch a povrchových vod a
omean( vydab1OSti okolnfch saum.f.
Projektovi dokumen~e bIde vypracována osobou k tomu oprjvn6nou.
Z vrtu bude vedena v~f pfípojka do rodinnélM> domu a pffpojka NN. která bude ukooècna
v rozvodn' sktfni elektrické ena'lie rodinného dcxnu.
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ÚèUCDki rizalf .. ~ R vza-.je ro7JM)dnutf SlrivnflK) orIiIIu:

IBH spol. s r.o.. Pod6bndovaè.p. 3178. 272 01 KJadoo

Od6vodDi8Í:

Dne 2.3.2009 podaJ!8date1 Hdost o vydáni romoonutf o umfstìnf stavby.

Stavebnf úf8d om6mil zabíjeni úzcmniho øízeni m6mým úèumfkt\m ffzenl . ~ým oraAn6m.
K projednáf tidosti souèaIDi naffdil v~ úsml jdIánf spojeM s ohIedMÚD na mAst! na den
7.5.2009, o jeho! výsledku byl ~ ~oI.

Umilt!nf stavby je v sooJadu . schv6)eIM)U úamM plánovKi OOkwnentacl. Umfst!ni stavby vyhovuje
obecným požadavkùm na využívání území.

Stavebni úfad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku ro7J)odnuti. za pouijti ustanovení právních pøedpisù ve
výdu uvedalýcb.

Úèastnici fizen{ - dalJ{ dotèené osoby:

ObecBr8Ikov

Vypoi6d6nf s úvrhy . námitkami úèas81ík~:
- ÚÈatùlfci neuplatnili Úvrby. námitj(y.

Vyhodnocení pfipom'~k vefejnosti:- Vetejnost neuplatnila t.ádné ptipom'nky.

Vypoi6d6ni s vy~imi úèas8n1k6 k podklld~ ro~"':
- Úèastn(ci se k podklad6m rozhodnuti nevyjátlili.

Poul~Dí úlutDíkù:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do I S dn~ ode dne jeho o~en( ke Krajskému úfadu
S1feck)Èesk~ krIje pod6n8n u zdejlOlO SlrivnOlO ~

Odvoljn( se podiv' s potiebným poètem aejnopiJÙ - aby jedea -jnopis z6ItaI Slrivnimu «lánu .
aby kat.dý úèastník dostal jeden stejnopis. Nepodi-li úèastník potøebný poèet stejnopisl1, vyhotoví je
spnvn( orpn na úklady úèastnib.
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Odvolánim lze Daf)8dnout výrokovou tát romodnmi, jedIWXIivý výrok nebo jeho vedlejlf ustanovení.
Odvol6ni jen proti od6vodn6nf romodnuti je nepfipusb16.

S18veIXIf (j8d po privnf moci ~utf pfed6 uy-::-~ dok\Dl1entKi bd8teli, ~ obecnfmu
úfadu. jehož územnfbo obvodu se umfst!ni stavby lýk!. nenf-li sám stavebnfm úøadem, popfip8d~ též
speciálnfmu staveb~mu úf8du.

Romodnutf m' podle § 93 odst. 1 stavebnflk> zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnuti o umlstìní
stavby pJali po ck»bu trvulstavby èi Z8ft-ù. nedoIlo-li z povahy vki k jcjM:h konzumaci.

Toto oznámeD' mu' být vyvBeH po dobu 15 d.I\.

Ar. &( ,r-~~~~~ -
v)-~ -t..~ ~. ~ -= .

OBECNI UØ t OBECNt KlAD BR~SKO\
27351 I 2(/5f~)f.t

, -es okre-'! Klad~

Razftko. podpis orI8Iu. b8t pDt~ vyvileDf lsejmiltl u.-:;-~~':

Poplatek:
Správnf poplatek podle zákona È. 634/2004 Sb., o Iprivnfch pop,*fch poIof.ky t 8 pilin. a) ve výti t 000
Kè byl zapllCen dne 10.4.2009.

Obdrlf:
úèas8nki (ck»dejky)
GESTEC, s.r.o., TfInovIk. ~.p. 622/11, 16300 Pnha
~ Bralkov, c..etlki 11, 273 51 ~ I ~~-:..;:: o
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~, a sejmutí vyhlay


