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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Odbor výstavby Městského úřadu v Unhošti, 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona 
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 
kterou dne 4.11.2011 podal 

Marek Jungr, nar. 11.4.1987, Karlovarská č.p. 187, 273 51  Braškov-Valdek, 
kterého zastupuje F+F Voda s.r.o., IČ 27222705, Na Kodymce č.p. 972/3, 160 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 řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

vodovodní a kanalizační přípojky pro RD 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 159/4, 177/5, 177/11, 177/12, 177/13 v katastrálním území 
Braškov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Prodloužení vodovodního řadu včetně 3 vodovodních přípojek. 

- 3 kanalizační přípojky. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Vodovodní řad bude napojen na pozemku parc. č 159/4 ul. V Zátiší a povede v celé délce pozemku 
parc. č. 177/13. Vodovodní přípojky budou napojeny na nově vybudovaný řad a ukončeny na 
pozemcích parc. č. 177/5, 177/11 a 177/12. 

- Kanalizační přípojky budou napojeny do koncové kanalizační šachty stávající kanalizace v ul. 
V Zátiší. Kanalizační přípojky budou ukončeny na pozemcích parc. č. 177/5, 177/11 a 177/12 s tím 
že kanalizační přípojka pro pozemek parc. č. 177/5 bude řešena jako tlaková vedena přes pozemky 
parc. č. 177/11, 177/12 a 177/13. Kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 177/11 bude vedena 
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přes pozemek parc. č. 177/12 a 177/13. Kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 177/12 bude 
vedena přes pozemek parc. č. 177/13 a zaústěna do stávající koncové šachty na pozemku parc.         
č. 159/4. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Vodovodní potrubí bude provedeno z trubního materiálu HD PE 100 SDR 17 pro PN 10 DN 80 
v celkové délce 72 m.  

- Vodovodní přípojky budou provedeny z potrubí DN 25 PE-HD 100, PN 16, SDR 11 v délkách: 16 m 
pro pozemek parc. č. 177/5, 36 m pro pozemek parc. č. 177/11 a 4 m pro pozemek parc. č. 177/12. 

- Kanalizační přípojky budou provedeny z hrdlového kanalizačního potrubí. Pro pozemek parc.          
č. 177/5 PVC DN 150 SN 4 vedoucí z RD do kruhové plastové jímky. Z jímky bude položeno 
výtlačné potrubí PE 63 v délce 100 m zaústěné do koncové šachty stávající kanalizace. Pro pozemek 
parc. č. 177/11 PVC DN 200 SN 4 v délce 91 m. Pro pozemek parc. č. 177/12 PVC DN 150 SN 4 
v délce 8 m 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území – PODROBNÁ SITUACE se zakreslením stavebního pozemku a požadovaným 
umístěním staveb. 

2. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Miroslav      
Fiala – ČKAIT – 0000631. 

3. Vodovodní řad bude napojen na pozemku parc. č 159/4 ul. V Zátiší a povede v celé délce pozemku 
parc. č. 177/13.  

4. Vodovodní přípojky budou napojeny na nově vybudovaný řad a ukončeny na pozemcích parc.         
č. 177/5, 177/11 a 177/12. 

5. Kanalizační přípojky budou napojeny do koncové kanalizační šachty stávající kanalizace v ul. 
V Zátiší. Kanalizační přípojky budou ukončeny na pozemcích parc. č. 177/5, 177/11 a 177/12 s tím že 
kanalizační přípojka pro pozemek parc. č. 177/5 bude řešena jako tlaková vedena přes pozemky parc. 
č. 177/11, 177/12 a 177/13. Kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 177/11 bude vedena přes 
pozemek parc. č. 177/12 a 177/13. Kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 177/12 bude vedena 
přes pozemek parc. č. 177/13 a zaústěna do stávající koncové šachty na pozemku parc. č. 159/4. 

6. Při umisťování stavby budou dodrženy následující podmínky, které stanovil: 

− RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.: 5000542253 ze dne 31.10.2011 

• Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízeni:  

• 1) za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízeni (tzn. i bezvýkopové technologie),  

• 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení 
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, 
popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona 
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně 
projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských síti) je nutné požádat o nové stanovisko k 
této změně,  

• 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení 
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na 
www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 84011 3355). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před 
požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací} uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti 
zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízeni považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,  

• 4) bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č.45812000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
případně další předpisy související s uvedenou stavbou,  

• 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, 
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,  
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• 6) při prováděni stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízeni je investor povinen učinit 

taková opatřeni, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivněni jeho bezpečnosti a 
spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití 
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,  

• 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti 
jeho poškození,  

• 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,  

• 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního 
vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,  

• 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola 
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola 
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na 
www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před 
požadovanou kontrolou. Při žádostí uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené 
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízeni zasypáno. V případě, že 
nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo 
jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady 
kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.  

• 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým piskem, zhutněno 
a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,  

• 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení.  

• 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na 
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činností,  

• 14) případné zřizováni staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),  

• 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),  

• 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.  

• - Ochranné pásmo  

• NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m Ostatní plynovody 
a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m Technologické objekty na všechny strany od 
půdorysu 4 m  

• Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany 1 m  

• Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min.šířce 2 m na obě strany od 
půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrat 
dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší 
hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.  

• Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č.458/2000 Sb. (energetický 
zákon).  

• Pro plynárenská zařízeni, jejichž příslušné rozhodnuti správního řízení (dle kterého vzniká bezpečnostní 
pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č.458/2000 ve znění 
platném do 3.7.2009  

• Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízeni nabylo právní moci po 4.7.2009 včetně, 
se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č.458/2000 ve znění platném od 4.7.2009 (dle novely energetického 
zákona č.158/2009 Sb.)  

− ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 1037073904 ze dne 30.9.2011 

• Budou respektována stávající rozvodná zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. včetně jejich 
ochranných pásem, stanovených dle „Energetického zákona“ č. 458/2000 Sb. a budou dodrženy 
ustanovení „Prostorové normy“ ČSN 73 6005. 

− Středočeské vodárny, a.s., zn.: P10710004379 ze dne 27.4.2010 

• Zpracování dokumentace vodohospodářského zařízení pro vodoprávní povolení musí být v souladu 
s dokumentací „Technický standart vodohospodářských staveb“, závazným v působnosti vlastníka 
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infrastruktury, tj. Vodárny Kladno-Mělník, a.s., a  provozovatele, tj. Středočeské vodárny, a.s. 
Dokument je k dispozici na stránkách naší společnosti – www.svas.cz 

• Při realizaci stavby vodovodní přípojky je nutno respektovat dokument „Všeobecné podmínky – 
vodovodní přípojka“, platný při těchto stavbách, který je nedílnou součástí tohoto vyjádření. 

• Při realizaci stavby kanalizační přípojky je nutné respektovat dokument „všeobecné podmínky – 
kanalizační přípojka“, platný při těchto stavbách, který je nedílnou součástí tohoto vyjádření. 

− Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 112796/10 ze dne 14.9.2010 

• I. Obecná ustanovení 

• 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních 
nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, 
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení  
SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné 
komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo 
podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 

• 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na pracovníka společnosti Telefónica 
pověřeného ochranou sítě - (dále jen POS) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize 
stavby se SEK. 

• 3. Při projektování  výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení 
na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je 
stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky 
produktovodů s katodovou ochranou. 

• 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však 
do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica s telefonním číslem 800 184 084, pro 
oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500. 

• II. Ochrana SEK v terénu 

• 1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. 

• 2. Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PVSEK do 
vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné 
terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor. 

• 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) 
jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. 
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).  

• 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v 
takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, 
technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických 
postupů.  

• 5. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS. 

• 6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 
vzdálenosti od NVSEK, aby činosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve 
vzdálenost menší než 1m od NVSEK. 

• 7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK. 

• III.  Práce v objektech a odstraňování objektů 

• 1. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními 
předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 

− Dopravní inspektorát Kladno, č.j. KRPS-429-174/ČJ-2010-010306 ze dne 18.5.2010 

• částečném omezení, nebo uzavírce na komunikaci, je nutné před započetím stavebních prací 
předložit návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve 
trojím vyhotovení na PČR DI Kladno, ke kterému následně PČR DI Kladno jako příslušný orgán 
policie dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
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změně některých zákonů, ve znění zákona č. 411/2005 Sb., vydá písemné vyjádření, na jehož 
základě příslušný silniční správní úřad vydá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, 

• inženýrské sítě budou vedeny v souladu s § 36 výše citovaného zákona č. 13/1997 Sb. – a to i v trase 
plánované komunikace, 

• práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, 
nainstalovaným podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66, 

• při provádění stavebních prací požadujeme zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích, 

• veškeré práce budou prováděny dle příslušných platných ČSN. 

− Magistrát města Kladna – OŽP, zn.: OŽP2951/10-246/Vej ze dne 5.5.2010 

• Veškeré odpady vzniklé během stavby budou tříděny a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem 
a o vzniklých odpadech a způsobech nakládání s nimi bude původcem odpadu dle vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších změn, vedena průběžná evidence. Tato evidence a doklady o nakládání s odpady budou 
archivovány a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, případně ke kontrole v průběhu 
realizace stavby. 

− Magistrát města Kladna – OŽP, č.j. OŽP 3945/10/Sy ze dne 17.6.2010 

• Vodovodní řad je vodní dílo, ke kterému je třeba povolení podle § 15 vodního zákona. 

− Magistrát města Kladna – OŽP, č.j. OŽP/2951/10 ze dne 10.5.2010 

• Při realizaci záměru je nutné dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění 
funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona. 

• Realizací stavby nedojde k přímému dotčení výše uvedeného pozemku (parc. č. 143/1 k.ú. Braškov) 
určeného k plnění funkcí lesa, a to ani výkopovým, stavebním nebo odpadním materiálem. 

− Krajská hygienická stanice, zn.: 40944-2.5/2010/Kl ze dne 1.9.2010 

• Před kolaudací bude na KHS ú.p. Kladno předloženo prohlášení zhotovitele stavby o vhodnosti 
materiálů pro rozvody pitné vody. 

− Česká společnost archeologická, o.p.s., č.j. 201109523 ze dne 3.10.2011 

• Umožnění záchranného archeologického výzkumu při provádění zemních a výkopových prací. 
Tento výzkum podle zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění hradí stavebník. V tomto smyslu je 
třeba v dostatečném předstihu před zahájením zemních prací uzavřít písemnou dohodu mezi 
stavebníkem a naším ústavem (smlouva, případně objednávka na provedení záchranného 
archeologického výzkumu). 

• Písemné oznámení konkrétního data zahájení prací nejméně dva týdny před termínem, aby bylo 
možné tento výzkum zajistit. 

• Hlášení náhodných archeologických nálezů, učiněných v průběhu stavby našemu ústavu. 

7. Vodovodní přípojky a kanalizační přípojka pro pozemek parc. č. 177/12 nevyžaduje v souladu s         
§ 103 odst. 1 písm. b) bod 8. stavební povolení ani ohlášení.  

 

III. Upouští 

Stavební úřad na základě žádosti žadatele upouští v souladu s § 78 odst. 2 stavebního zákona od vydání 
stavebního povolení nebo ohlášení na kanalizační přípojky delší než 50 m. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Marek Jungr, nar. 11.4.1987, Karlovarská č.p. 187, 273 51  Braškov-Valdek 
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Odůvodnění: 

Dne 4.11.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 
10.1.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. 

 

Stanoviska sdělili: 

- Obec Braškov, zn.: 392 ze dne 15.8.2011 

- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.: 1585/10/172 ze dne 14.5.2010 

- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.: 5000542253 ze dne 31.10.2011 

- ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 1037073904 ze dne 30.9.2011 

- ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001037879592 ze dne 13.10.2011 

- Středočeské vodárny, a.s., zn.: P10710004379 ze dne 27.4.2010 

- Středočeské vodárny, a.s., zn.: P11710006464 ze dne 25.7.2011 

- Středočeské vodárny, a.s., zn.: P11710014284 ze dne 6.12.2011 

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 112796/10 ze dne 14.9.2010 

- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, č.j. 6308/39565-ÚP/2010-7103/44 ze dne 4.5.2010 

- Dopravní inspektorát Kladno, č.j. KRPS-429-174/ČJ-2010-010306 ze dne 18.5.2010 

- Magistrát města Kladna – OŽP, zn.: OŽP2951/10-246/Vej ze dne 5.5.2010 

- Magistrát města Kladna – OŽP, č.j. OŽP 3945/10/Sy ze dne 17.6.2010 

- Magistrát města Kladna – OŽP, č.j. OŽP/2951/10 ze dne 10.5.2010 

- Povodí Vltavy, s.p., zn.: 24133/2010-343/Pe ze dne  6.5.2010 

- Krajská hygienická stanice, zn.: 40944-2.5/2010/Kl ze dne 1.9.2010 

- Česká společnost archeologická, o.p.s., č.j. 201109523 ze dne 3.10.2011 

 

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. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Obec Braškov, Jan Jungr, Mgr. Magdalena Míková 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila žádné připomínky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radek Rebeka 
referent odboru výstavby 

  
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši    
1000 Kč byl zaplacen dne 11.1.2012. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
F+F Voda s.r.o., IDDS: ha2568t 
Obec Braškov, IDDS: zj5a8hs 
  
dotčené správní úřady 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, se sídlem v Praze, ÚP Kladno, IDDS: hhcai8e 
  
ostatní 
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d 
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