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Květa Hulínská, nar. 24.6.1954, Borek 30, 277 14 Dřísy,
zastoupena: Jan Vacek, nar. 20.4.1976, Zahradní 168, Tišice-Kozly, 277 15 Tišice

INFORMACE
O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Květa Hulínská, nar. 24.6.1954, Borek 30, 277 14 Dřísy,
zastoupena: Jan Vacek, nar.20.4.1976, Zahradní 168, Tišice-Kozly, 277 15 Tišice
(dále jen "žadatel") podal dne 13.6.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.
Úřad městyse Všetaty, Odbor výstavby a ÚP, 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"), zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh výroku
územního rozhodnutí. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci
písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě
15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce.
K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městyse Všetaty, Odbor výstavby a ÚP, úřední dny Po a St 7:00 11:30 a 12:30 - 17:00).
Návrh výroku:
Stavební úřad v návrhu výroku:
I.

Vydává podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Spouštěná studna na pozemku č.p.p. 126/30
k.ú. Borek nad Labem

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 126/30 v katastrálním území Borek nad Labem.
Druh a účel umisťované stavby:
Jedná se o spouštěnou studnu, která bude sloužit k zásobování budoucího RD vodou.
Předpokládaná hloubka studny je 8 – 10 m. Světlý profil je 1000 mm.
Studna je ukončena betonovou krycí deskou, v úrovni cca.0,5 m nad okolním terénem.
Umístění stavby na pozemku:
Studna je umístěna na pozemku č.p.p. 126/30, ve vzdálenosti 4,0 m od společné hranice s pozemkem
č.p.p. 126/32 a 4,0 m od společné hranice s pozemkem 131/1.
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Stavbou bude dotčen pouze pozemek č.p.p. 126/30, který je ve vlastnictví investora.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.
2.
3.
4.

Umístění a provedení studny bude v souladu s ČSN 755115 „ Jímání podzemní vody“.
Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Miroslavem
Fárikem č. autorizace ČKAIT 0008488, z 04/2016.
Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení sítí nebudou stavbou dotčena,
proto bude postupováno v souladu se stanovisky správců sítí.
Stavební povolení na stavbu studna musí být projednáno s příslušným odborem MéÚ Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav.

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě žádat jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném, veřejně přístupném místě u
stavby nebo pozemku, kde se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

Tomáš Náhlovský
referent odboru výstavby a ÚP
( otisk úředního razítka )
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce městyse Všetaty a obce Borek.
Tento návrh musí být dle ustanovení § 25 správního řádu zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový
přístup na webových stránkách městyse Všetaty a obce Borek, po dobu výše uvedenou. Po sejmutí musí
být vrácen zpět stavebnímu úřadu.
Úřední deska:
Vyvěšeno dne: …………………. Sejmuto dne: ………………………
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
Vyvěšeno dne: …………………. Sejmuto dne: ………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Jan Vacek, Zahradní 168, Tišice-Kozly, 277 15 Tišice
Obec Borek, IDDS: 78hbgjf
sídlo: Borek č.p. 61, 277 14 Dřísy
dotčené správní úřady
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP - odbor vodoprávní, , IDDS: c5hb7xy
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-St. Boleslav 1
spis SÚ Všetaty

