
OIECNr I.'JAAD 8RASKOV

MÌSTSKÝ ÚØAD UNHOŠt - odbor výstavby 1 1 -07- "
Václavské n6m~ 44 273 S I UnboIt' ~.

Unh

é

výst. 6303/IO-Hor
3349/11Nýst
Ing. Lenka Honová, povhú è. l!2006-0V
3]2698222
3]2698206
hono v a@muunhost.cz

Spis. m.:

È.j.:
Vyøizuje:
Tel:.:
Fax:
E-mail:

ObecB~ov
Dukclská è.p. 11
213 Sl BnIkov

ROZHODNUTi
ZMtNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Výroková ìást:

Odbor výstavby Mìstského úradu v Unhošfi, jako stavebni úøad pøíslušný podle § 13 odst. 1 pism. f)
zákona è. 183/2006 Sb., o Ú2emnfm plánováni a stavebnún øádu (stavebnf zákon), ve zn~n[ pozdìjších
pøedpÍ56 (dále jen "stavebn[ zákon"), ve spoleèném územnim a stavebnim ffzen{ pfezkoumaJ v souladu s
§ 94 stavebnlho zákona a podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebniho zákona fAdost o vydání zmìny
romodnutl o umístìní a provedeni stavby ze dne 21.32008 pod è.j.1S04/08Nýst., kterou dne 10.12.2010

podala
Obec Braškov, fÈ 00234176, Dukekká l.poll, 27351 BraJkov

(dále jen "stavebník"), a na zákIad~ tohoto piezkoumání:

I. Vyd'v' podle § 94, 79 a 92 stavebního z6kona a § 9 vyhlá!ky È. 503/2006 Sb., o podrobnìjší
úprav~ územního fizeni, vefejnoprávnf smlouvy a územního opatøení

zmlDu rozhodnuti o amistlní stavby

Viceúèelová hala, tréninkové høištì, dìtské bfiJtì, zpevnìné pl~by,

(dále jen "stavba") na pozemku
katastrálním Úl.emi Bmkov

11 S stavebního zákona a § S a 6 V)'II1Mky È. S26f2006 Sb., kterou se provid!jf n!kteráa podle § 118,
ustanovení stavebnfho zákona ve vkech stavcbnílK) fjdu

na stavbu:
Víceúèelová hala, tréninkové hfiJtì. dìtské hfiJtì. zpevnìné plochy.

(dáJe jen MstavbaM) na pozemku st. p. 232 c. è. 11&'2.392/1, 11&'20 (pùvodní pozemek p. p. k. 120) v
katastrálním území BraJkov.

Zmìna stavby pøed
rozmìrech 16,7 x 3,3
klubovny umístìné v

dokonèením se týká východní pfistavby skladu a strojovny vzduchotechniky o
m ke sportovní hale, dále plfstaVby venkovnLho schodištì, zajiš•ující pøístup do
l.patfe. které bude pfistav!no k hale ze západnf strany a umf~no na spoleèné

elektropfipojka vody, kanalizace a

.. p. 232, pMe. 6. 11&'2. 392/1, 118120 (pùvodní omaèenf p. p. k. 120) v

zmìDU stavebnibo povoleDí

pfipoJka vody,
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br8ici s ~i!:y è.121/2 . 144 k.ú. BrIIkOY, dále n6stavby nad prostorem klubovny. sociálnOlO
Z8flDI1í. kteri obsahuje klubovnu. sklad a dile drobn>'dt d~fdI m-. za úèelem vmiku bnceláøe
Ifri\U . khIbovny (no.t *'8d. k8M:eW ~ kJub0\'8) mfsto pc.YCNiDfho vyutid bytu Slrivce .
ubytovacf èásti (p6vodn~ 2 pokoje, Iotnice . obývacf pokoj).

R
1.

Stanovf pod.aky pro ,.
Stavba ~ umfltb na ~ích st. p. 23~.-c. 6. 118/2, 392/1, 11&'20 v ~fm Úmlnf
Bra.tkov v souladu s grafickou pfílQb(M, rorJtcxInud . to s ~~" è.C2 (koordinaènf situace stavby
- víceítèelovi hala), která obsahuje výkres so.JÈ8SII6ho sI8W 6laDf v ~ blulljlnf nI8py se
zakreslenfm stavebnflM> JM)zaDku, poWovaným umf".. avby, s VYm8Èen{m v.-. vliv1\ na
okolí, mjména v~ 00 hranic fX)=nku . sousedn(ch staveb.

Sta Dm podmínky pro provede.' 1t8'vby:
Stavba bude provedena podle WXO.;ebM ck*Umea8ace. kterou VYJR'8COV81 v IIpDU 2009 V 6cIav

Prynych tKAIT 0003103; JijpidM ma6IIy nesmi být provedeny bez pfedchozfho povoleni
stavebnfbo úfadu.

Stavba bude dokonèena do 2 let ode dne nabyti právní moci tdIOto rozJ1odDUtf.

Ostatni podrnfnky romodnmf a dne 21.3.2008 ì.j.I~I/V.t-. ~vaj( nem*~y.

m.
I.

2.
J.

Úèastnfci ffzenf na 062 se vztahuje fCT-ItR"Mifi8f 1P'vn(lM) mPlu:

Obec Braškov, DukelsU t.p. II, 273 SI BraIkov

Od 6vod 8ft(:

Dne 10.12.2010 podal ~tk ~ o v)odMí m*ty ~utf o umiJla.f 8 IXOvedaú -vby.
Uvedeným dnem bylo zabAjeoo ò~f 8 It8vebni fll2fti, které stavební úøad spojil podle § 78 odst. I
stavebnOlO ákona v souladu. § 140 odst. I správnfbo tMu usnesen(m podle § 140 odst. 4 Slrivn(ho
f6du.

Stavební 6fad om6mil zaWjenf spoleèn6OO územnOlO 8 ~-~ ~ Í!~~fktm fi-.i, ~ým
orgáa6m 8 vdejnOlti. K .-ojcdúnJ ~ IOUÈaD Dlfidil úsmf jedMn( spojené s ohledán(m na mfst6
na 18.2.2011, o jehož výsledku byl lep. protokol.

Stavební úf8d v pro~ spoleèném ú~fm 8 sta~fm Han( pfczkoumal pfedloknou tJdost
z hledisek uvedených v § 86 8 I I I _vcbIúbo Ïkona. ..~ ji s Ílè.aS8niky ffzatf . s ~ými
orgány . 7JiM:iJ. & jejfm ~~ nebo ufJv6nfm nejsou obro&ny zájmy chrán~né stavebním
úkonem. pøedpisy vydanými k jeho provedeni 8 zvWtnfmi pfedpisy.

Umfst!n( stavby je v souladu se IChviJenou 62ann6 pl6novac( dokInenIKi 8 vyhowje obecIIým
pof.adavk6m na vyuti~ '-mf. Plojektov, ~...ta1e stavby spaluje obecM technické pof.adavky
na stavby. Stavebnf úfad v pn1b6bu ffZeI1( neshledal d6vody, které by br6nily povoleni stavby.

Stanoviska sdilili:
- ~ Stfedoèeského kraje - dne 1.12.2010 pod è.j.HSKL-1111212O10-PCNP
- KHS Stfedoèeského kraje ~ dne 24.10.2010 pod è.j. SSO37-2.SnOIO/KJ

Stavební úf8d zajistil vzájemný soulad piedlohllých Dvam~h stanovi.tek ~~ ~6
vyŽ8doV8n)Ídl zvl6Jtnfmi pfedpisy 8 mhmul je do rozhodn8d.

S~f úfad romodl. jak je uvedeno ve výroku rodIodn.-f. za poutití usa..oYeIÚ Jrivnfch pfedp8I6 ve
výroku uvedených.

Úèutlúci územniho øízeni:
Anton(n ~táfek. Irena ŠÙtk0v6. Šdpinka Hfebfkori. MUDr. Pavel 8rejn~ Lesy èR '.P.. t..f
~va N ižhor
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Úèasb1(cj ltavebnrho f(zenf - dal!( dotèen' osoby:

Antonm ~táfek. Irena ~t6fko~ Š~ Hfebfkori, MUDr. Pavel 8rejn!k, Lesy ÈR Lp.. L8ú
správa Nižbor

Vypoi6dánf s njvrtIy a námitk8ni úèastnH:
- ÚQstnici neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnoceni pfifX)mlnek vefejnosti:
Vefejnost se nezúèasmila jedn6n.

Vypof6dinf s vyjádfenfmi úèastnfkti k podkladt1m mzhodnulf
- Úèastn'ci se k podkladtim ro7J.oonutf nevyjádfili.

Poami ~.ik6:

Proti tomuto ro71lodnutf se ID odvolat do I S dnt1 ode dne jeho ozn6men' ke ~skému úf8du
Stfe(k)ÈeSk~ knje poci6nfm u mejlflX» Slrivnlao ~.

~vol,"' se podiv' s poti-.ým ~u stejn0pis6 tak, 8by jecl. 8j1M)pis ds8aI Jlrivnimu orIánu .
aby WJlý ÚÈ8stn1k dostal jedaI 8jlKJPis. ~-li ~~fk ~~ý poèet stejaopilt1. vybotovl je
Slrivn' c:xpn na n6Jd8dy úèastIúka.

~"fm ta n~1t výrokovou ~ roDooDUti, jednotlivý výrok nebo jeho vedJejlf ustanoveni.
OdvolMI jen proti od6vodn6n' romodnutf je DepffP~.

Stavem' úfad po privní ~i rozhodnuti ~ ov6fenou dokumentaci pro wn'st6n, stavby stavebníkovi,
pfípadoì obecnímu úøadu, jeho! ~nfho obvodu se umfst60' stavby týká, naI'-li úm stavebrúm
úPadem. popff~ též speeitin'mu slavebnimu ÍIfIChI. S18WlMúkovi mile j«IDO vyiIotoVeIÚ ovhIé
proj~ «*llment8Ce . Itf8ek obsahujte' ideDti&.aèn, údaje o povolené sIavb6. Dali' vyhotoveni
~ p'ojektové dokumeIItace zdle v1astnlkovi stavby, poIwd nenf stavebnfkem.

RozIM)dnuti - podle § 93 odst. J stavetMlfho úkooa pla8Dost 2 roky. Podminky romodnut' o um(st!n'
stavby plltf po dobu trvin( stavby èi zaffmn(. nedollo-li z povahy v!ci k jejich konmmaci. Stavba nesm'
být zahájena, dokud ro7JIodDutf nenab\Mle ""vn' lIM)Ci. S18vet.1f povoleni polbýv' p~ jeltlia
stavba nebyla Dh6jena do 2 let ode dne, kdy nabylo IriVDi lIM)Ci.

Poplatek:
Sprivnf poplatek podle zAkona è. 63412004 Sb., o sPF'vnfch poplatcfch se nevy~je.

n' mu' být vyvHeno po dobu 15 d.6.Toto oD'm~

*.3
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Obdrlf:
úèastnfci ~mnOto a st8\I8bnfho ftzeni(dodejky)
Obec Brdkov. IDDS: zj5a8hs (1 x se žádosti o vyvìlenf)

úèastnfk6m ú.amnfho romoonutf podle § IS ~2 Pvehlfho 7Aooa se dc.uèuje "m;nCMI vyh~

úèas8nfci ùvaOKJ ~í
Antonín Štáfek, V Dubin6ch è.p. 45, ~, 273 SI U"
Irena Štáfkovi, V Dubinách è.p. 4S, BraIt.ov, 273 SI Unbolt'
Š~ Hfeb(kovj, V PodIIskKb è.p. 311, ~, 213 S I ~
MUDr. Pavel 8njnJk, ~~~ è.p. 183, K)'ia. 273 51 U"
Lesy CR s.p., Lesní $lriva NitfM)r, NifIMX' ì.p. 268, 26705 Niac.-

dotèené spr6vni úøady
Hasièský *hranný s~ Stfedoèeského kraje, ~ sidlem v KI8daa,IDDS: d7Aaa13
Krajská hygienická stanice Stfedoèeského kraje, se sid&em v PrIm, ÚP Kladno, IDDS: hbcai8e

M6Dký ~ UMolf . ~ o
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