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Obec Braškov 
Dukelská č.p. 11 
273 51  Braškov 

ÚZEMNÍ SOUHLAS 
 

Odbor výstavby Městského úřadu v Unhošti, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. e)  
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení 
o záměru umístění stavby, které dne 3.10.2011 podal 

Obec Braškov, IČ 00234176, Dukelská č.p. 11, 273 51  Braškov 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona 

s o u h l a s   s   u m í s t ě n í m   s t a v b y 

Přístavba OÚ Braškov – ordinace, Braškov, Dukelská č.p. 11 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 13, 61, parc. č. 277/1 v katastrálním území Braškov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Přístavba k budově Obecního úřadu, přístavbou bude rozšířena stávající ordinace v přízemí 

Umístění stavby na pozemku: 

- Přístavba bude provedena k severní stěně budovy v celé její šíři 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Délka přístavby na východní straně bude 6,32m a délka na západní straně bude 4,3m.  

- Přístavba bude provedena jako jednopodlažní s plochou střechou. 
 

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona a podmínku podle § 96 odst. 2 
stavebního zákona. 
 

Poučení: 

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá 
platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí 
podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební 
nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost 
zamítnuta. 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně 
přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů. 
 
 

 
Bc. Marcela Mudrová 
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