MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
STAVEBNÍ ÚŘAD

Tyršova 108, 261 19 Příbram, tel.: 318 402 211 mail: e-podatelna@pribram-city.cz,
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

VÁŠ DOPIS ZN:
SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:

SZ MeUPB/16906/2012/SÚ/VL
MeUPB 17034/2012

VYŘIZUJE:
TEL/FAX:
E-MAIL:

Bc. Alena Vlasáková
318 402 464
alena.vlasakova@pribram.eu

DATUM:

26.03.2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH
VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Mgr. Petra Šišková, nar. 04.08.1987, Vysoká u Příbramě 130, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem,
Martin Šiška, nar. 02.05.1984, Jana Drdy č.p. 486, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
(dále jen "žadatel") podal dne 23.03.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.
Městský úřad Příbram, stavební úřad, 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"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního
rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat
výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu,
v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do
15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.
K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Příbram, stavební úřad, úřední dny Po, St 8-12 a 13-17,
Pá 8-10, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě).
Návrh výroku:
Stavební úřad v návrhu výroku:
I.

Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
domovní vrtaná studna

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 369/16 v katastrálním území Vysoká u Příbramě.
Druh a účel umisťované stavby:
Jedná se domovní vrtanou studnu o hl. 30 m.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna ve vzdálenosti cca 8 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 369/15 a
současně ve vzdálenosti cca 16 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 374 všechny
katastrální území Vysoká u Příbramě.
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Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.

Stavba bude umístěna na poz. parc. č. 369/16 v k.ú. Vysoká u Příbramě v souladu s grafickou
přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 . 500 se
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Toto rozhodnutí neopravňuje k zahájení stavby ani nenahrazuje žádné jiné rozhodnutí.
3. Před podáním žádosti o stavební povolení stavebník požádá stavební úřad, vydávající toto územní
rozhodnutí, o vydání souhlasu se stavbou dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, a k žádosti přiloží
projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení (v počtu - jedno paré) k ověření dodržení
podmínek tohoto územního rozhodnutí.
4. Navrhovatel zažádá vodoprávní úřad o vydání stavebního povolení na stavbu vrtané studny v
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) a žádost doloží dle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, ve
znění pozdějších předpisů.

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 navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě
u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu
výroku.
otisk úředního razítka

Bc. Alena Vlasáková
referent stavebního úřadu
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Příbram a na úřední desce
Obecního úřadu obce Vysoká u Příbramě min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Obdrží:
Účastníci řízení (případně zástupci)
Mgr. Petra Šišková, Vysoká u Příbramě č.p. 130, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Martin Šiška, Jana Drdy č.p. 486, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
Obec Vysoká u Příbramě, IDDS: xemakbn
Dotčené orgány
Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1
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