
MtsTSKÝ ÚØAD UNHOSf
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výst. S664/O8-Hor
68 7 0/08/V ýIt
ing. Lenb Hm1ov'- pv-.~I~. I/2006.0V
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vyst8vb8@8mbost.p.cz

Spis. m.:

tJ.:

Vyfizuje:
Tel:.:

Fax:

E-mail:

Helena VaikJri

Ropa Ji(XIdka è. p . 22 44
2 72 O I KIIdoo

ZdeMk V Ait
Rogera Houdka è.p. 2244

272 O I KJadno

v t1'ekori tMt:

Odtxw výstavby ~~ ùt-. v u~ j8ko sI8Vetxú 6f8d ~~ podle § 13 00.. 1 pÍ8D. f) . 8)

zákona è. 183/2006 Sb., o územnfm pluování a stavebním rádu (stavební zákon). ve m6nf pozdìjlích
pfedpis6 (d6Je jen "stavem' dkon"), v ÚUIIlnim fizen' J)OSOUdil podle § 84 až 91 stavebnfho zákona

v souladu s § 94 stavebnfho zákona žádost o vydánr zm~ny úzcmnfho rozhodnuti o umistlní stavby

è.j.Výst.l013/00-7/00 ÚR/B-~I ze dne 30.10.2(MK) (~ejaa "rozAIodD- o um&5fb1í saavb)i"), kJcrou dne
29.9.2008 podal

.'!~ V8it, Dr. '-11.1"1, Ropn BoMb f.p.12-44, 272 81 K1818O,

BeleB. Vaitori, Bar. 4.9.1963, Rosen DRdu ~p.1244, 272 01 KladBo,
kteff ""'P8J' Obec Bna.v, ""peM8 obce, o."ká ~ p. II, 273 51 BnIm

(dále jen "žadatel").

Na ákld ~ posoU%aÚ podle t 84 af. 91 aveiMúbo ~~~ v 100'-' S § 94 slavelMlfho ákona :

I. Vyd 'v, podle § 79. 92 a 94 stavebního zákona a § 9 vyh1áJky è. 503/2006 Sb., o pod~jlf úprav~
územního ffzení, vefejnoprávnf smlouvy a územního ~tfcní l8ia.

roz~od...' o ..i.a'.' ..a.by
komuaikace, vodovod 8 kaulizace, 26 rodi..ýeb do.A, veleJ.é ." , STL piy8OVod, pielolb

VN a kat-;;k-.~ ed. NN v IobIiti Br8IkM' - VaJdek U Da..

(dále jen "stavba") na pozancfch p81C.è. 258/13, 25&123, 251/24, 258/31, 258/32, 258/40, 258/41,
258/44,258/45,258/51,258/52,258/12,258/49. 258n2, 258/69,258/66,258/65, 2S8/62, 2S8/37, 258/3S,
258/82, 2S8/8I, 258/78, 258/77, 258/59, 258/7 (26611), 384. 258/11, 258/17, 377/1, 118/1. 258/S5,
258/57,258/14,258/22. 258/30, 258/33,25&'39,258/42,258/43,258/46,258/50,258/53,258/61,258/67,
258/38, 258/34. 2S8/80, 258/79, 251/76, 251/75, 258/74, 258/71, 258/70, 258/61, 2S8/60, 2S8/47, 251/41,
251/63,258/73,258/64,258/1 a 258/36 k.ú. 8raJkov.

Z.u rozbod..ti l.J. Výst.1813/G8- 7,. ~ - dM 38.18.2018 - týU _88f-'

rodi... do.. a8 pozemku parc.l.258/61 k.á. Br8Ikov. "vodaf vzd'leao.a 12m od lpol«ných

braaK . poze8ke. parc.ussno pot8a." .a 918.

G8fC.

I
27.11.2008Unhol•

ROZHODNUTi
ÚZEMNi ROZHODNUTi



C.j. 68~.ts

Druh a úèel umis•ované stavby:

- umflttnf rodinného domu na pozemku pare.è.258/6t k.ú. BraJkov.

Umil8tlú "vby na poDIDku:

- na pozemku puc.è.2S8/61 k.ú. BraIkov ve ~eOOIti 9m od ~Ieèaýcb Innie s pozemkem

~.è. 251/70 <ncijiWjlí bod S88Vby), vdl~ 5 m rod8m6bo ~u od mpIdní hranice
pozemku( od pozemku pffs8upové ~unibce) D1-'vá neDD&1618.

Stuovi pod8fDky pro ..w.t stavby:

Stavba bude umístìna v souladu s grafickou pfOobou rozhodnuti tj. v souladu s výkresem sitU8:e
v m8ftku I :200, kterou zprKOVal STA VIS KLADNO spol. s r .0. a kteri obSIhuje pof.adov-
umfst!nf stavby, s vyznaèenfm vazeb a vlivt na okol., .jména yzdjJcnoa{ od hranic pozemku.

OstaInf podmínky rozhodnuti èj.Výst.10131OO-1/OO ÚR/B-~I R <kle 30.10.2000 m_vají v plnn
m~f v platnosti.

o.
I.

~

Úèutnfci Hzenf na nat. se vztahuje rozhodn.-llPl'vnOlO orgjnu:

Helena V.Ková, Dar. 4.9.1963, Roswa HOlMIU è.p. 2244, 272 01 KIadno
Zden6k Vait, IW. 6.10.1961, ROIeI'8 ~~ e.p. 2244, 272 01 KI8dIK>

Od hod_":
Dne 29.9.2008 podal žadatel Wost o vydjnf zm6ny 6zemnfbo rozhodnuti o umf.i stavby
èj. výst. 101 3/00-7/00 ÚR/B-ŠI ~ dne 30.10.2000.

Stavební úøad oznámil zahájeni územního øízenf známým úèastníkùm Hzení. K projednání žádosti

~ naffdil vdejn6 611nf jedII8ú ~ s ~- ~~ - ~ - .. 27.10.2008, o jeho! výsledku

bylleps8J .-uokol.

Um~ SC8vby je v lOUI8du ~ IChv61enou ~nf pl6novld dokum81tacf. Umfst6nf stavby vyhovuje

obecným p>t.adavk11m na vyutiv6nf 6ZelDi.

StavelMú úfId ~ jM. je uvedaIO ve výroku rozhodnuti, za pouf;id UII8noVenl pr6vnlch pfedpis6 ve

výroku uvedených.

Úèasb1K;i ~, - daJjf ~ 0M)by:

Hana Dubov, Obec 8nIkov

Vy~f s MvrtJy . námitkami úèastúk6:

- Úèastnki neuplatnili návrlly' námitky.

VytlOOlM)Ca1f ~JKJInfnek wfej..-i:
- Vefejnost se jedn6ni ne~~

VypolácMni s vyj'-Benimi úèBnikù k pocikledlim ro~u1f:

- ÚèastnJci se k podkiad6m rozhodnuti nevyjádfili.

Ode dne nabyti privDi moci tohoto rozhodnutí bude

Ú~I ze dne 30.10.2000 aahrazeno tímto rozbodnutÍID.

*.2

rozbOODUtí l.j. Výst.IOI3/00- 7/00



t.j. 687Q(:M/V"

PoMni 8&ltaiki:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do t S dn6 ode dne jeho oznámeni k odboru územního a stavebnfho
fízeni KnjIkéJlo úIadu S~r40:~~ krIje podáim u djlilM> llrivnfho orgánu.

Odvolúi se pod.6vá s potiemým poèt8ft stcj~is4 t8k, aby jeden stejnopis z6staI slrivnfmu orPnu a

aby kat.dý óèastD[k doIta1 jeden lIejnopis. Nepodi-li úè8lb1[k potfemý poèet stejnopisù. vy~f je

správni «PO na Mklady ÚÈUb1fka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou è6st rozhodnuti, jednotlivý výrok nebo jeho vedlej!( ustanovenL
Odvo~f jen poti oo6vodn6nf rozhodnuti je ~~.

Stavební úfad po právní moci rozhodnuti pPedá ov~renou dokumentaci údateli, pff~ obecnfmu
úf8du. jeho! úumnOk> obvodu . umfs8&lf s88vby týk6, _i-li 16m ltavebnim úfIdem. popffp8df téf.
speciálnfmu stavebnfmu úfadu.

Rozhodnutf má podle § 93 odst. I 18avemDlO ákona pl8btOst 2 roky. Poomfnky rozhodnuti o umfstìnf
stavby plad po dobu trvání stavby èi zaflzení, nedoIlo-li z povahy vki k jejich kORZUDlKi.

Poplatek:
Správnf pop&ltek podle úkona è. 634/2004 Sb.. o Slrivnfch poplatcfch ve výti 1000,- Kè byl zap1acelL

Toto oza'm- ... 'ft y"j-.:'" .. 15 dn.
. ~ f . lø, ,,~ .

vyv!§eoo dne: ... "...""""'."""."'. Sejmuto dIIe: OJ..! I. ':1 ! 'I '..'.' ','.f () ';

V

,
Razltko a podpis orpnu, potvrDil vyvtl8ú . .jmuti ozu f- ~

Obdrlf:

úèaS8nfci «kJdejky)
Helena V aitová, Rogera ~ ì.p. 22.44, 272 01 KJ8dDo

ZdeMk V Ait, Rosen H0\MJk8 ì.p. 2244, 272 O 1 ~

~ Bralkov. Dukel*' ì.p. 11.273 SI BnIkov (Ix ~ ~ o vy\'ti8f)

Mìsto Unhoi• se ~ o vy~

Na v6dCMDf:
Hana Duhová. 28.ffjna è.p. 400, 514 01

...3

~

vedoucf odtKJru výstavby

Ledeè nad S6Dvou


