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Výroková část:
Městsky ilŤadŽebrák' stavebníúřad'jako stavebníúřadpříslušnýpodle
$ 13 odst' l písm.g) zákonaě.
18312006Sb., o územním
p|ánovánía stavebním
řádu (stavebniiaton;, ve zněnípozdějších
předpisů
''stavební
(dále jen
zákon,,),v územnímřízeníposoudii podle 84 až 9l stavebního
s
zákona
žádost
o vydánírozhodnutío umístěnístavby nebo zaÍíziní
(dálejen ''rozňodnutí
o umístění
stavby,,),
kteroudne
30.11.2011
podala
obec Bzová, tč oozsst88, Bzová 52,26743 Bzováu Hořovic,
kterou zastupujeAP II\IVESTING, s.r.o.'lč soltztzl, Palackého
č.p.12,61200 Brno
(dálej en''žadatel''),
a na zák|adětohotoposouzení:
I.

Vydává podle$ 79 a92 stavebního
zákona.a$9 vyhláškyě.5O3l2006Sb.,o podrobnější
úpravě
územního
řizení,veřejnoprávnísmlouvy a územníňo
opatření
rozhodnutí
o umístění stavbv
''Bzová.kanalizace''

(dálejen ''stavba.')
na pozemkuparc.č.269l|5,269l:lg,303/3,303/53,
3l2lg,747/3,753/1,76617,
r3r4rr2,r32r,1326,r328/r,tjll, tgzsa, 1347/2,
8;52/2,tZSZtS,1355,
13g0,p.p. k. 269/7,3r2rr,
316,34Il3,342'343lI,75118,
|314l|,I33|,|332,|352/|,.|392v
katastrálním
územíBzováu
Hořovic'
Druh a účelumisťované
stavby:
Jednáse o novou stavbusplaškové
kanalizace,kterábudezakončena
v navržené
čistírně
odpadníchvod
s kapacitou550 Eo. Je navrženasplašková kana|izacepřevaÁt
gravitační
o délce4 664,46ma výlačné
řady o dé|ce633,72m. Celková dékanavrŽené
je 5 952,l8 m.
kanalizace

Umístěnístavbyna pozemku:
p o z e m k u p a rěc..2 6 9 l | 5 , 2 6 9 l | g , 3 0 3 / 3 , 3 a 3 / 5 3 , 3 | 2 / g , 7 4 . | / 3 , 7 5 3 l | , 7 6 6 / 7 , I 3 | 4 l | 2 , 1 3 2 1 , 1 3 2
| 3 2 8 / 1|,3 3 2 ,| 3 3 3 l t , 1 3 4 7 / 2
| 3, 5 2 / 2|,3 5 2 1 3í,g s s ,t í s o ,p . p . k . 2 6 9 / I , 3 | 2 / | , 3 7 6 , 3 4 1 / 3 , 3 4 2 ,
343/|,751/8,1314/|,
|33I,1332,I352l|,|392v katastráíním
tlzemíBzováu
Hořovic.
Určeníprostorového
řešenístavby:
StokaA - je zaústěnado ČoV, ze kteÉje vedenapod
nově navrŽenoupřijezdovoukomunikacísměrem
do centraobceaje zakoněenavjihozápadníěásti obce.zestoky
se Větvídalšívedlejší
stoky.

Č1.
vvsr.rarz58/20|2
Stoka A 1 se nacházív novéulici nedaleko hřiště,stokaA 2 je vedena přes fotbalovéhřiště'obě stoky by
měly podchýávat přípojky od nemovitostí, kterése nacházíu |r|avnísilnice. Stoky A 3 a ,{4 jsou
umístěnév centru obce. Stoky 45 odvádějí odpadnívody znávsi.
Stoky A jsou v celkové délce 3 104'67 m

StokaA
StokaA- I
StokaA- 2
StokaA- 3
StokaA- 3-1
StokaA-3-2
StokaA-3-3
StokaA- 4
StokaA- 4-1
StokaA- 4-1-1
StokaA-4- 2
StokaA-5

882,00m
62,43m
124,91m
413,41m
99,39m
67,33m
66,20m
342,73m
208,57m
32,34m
186.49m
2 5 8 , 9 9m

StokyB jsou v celkovédélce943,l8 m
StokaB je pod hřištěmzaústěnado stoky A. Dále je stokavedenapod hřištěmsměremk nově navržené
zástavbě,kde prochrízí
přes parcelua dále směřujedo centraobce,kteým procházíaje ukoněenana
jižnímkonci ástavby. Stoky B-l' B-l-1, B.2, B-3, B.4 a B.5 jsou větvenydo ulic v jižničásticentra:
obce.
StokaB
392.75m
StokaB-1
161,31m
StokaB-1-1
109,71m
StokaB-2
93,42m
StokaC je v celkovédélce246,58m
StokaC je zaústěnado ěerpacístaniceČS-3,kteráse nacházína hranici zástavby.Z ěerpacistaniceje
vedenaulicí a je ukoněenana křižovatcese státnísilnicí.
StokaD je v celkovédé|ce
729,48 m
je
StokaD zakončenav čerpací
stanici Čs t ' oate3estokavedenapodélkraje zástavbyažk silnici do
Žebrátku,kterou
křiži apokračujedále po jižnimoŘra.jizástavby'Zi stoky .ě dal" větvído stoky D1 a D2,
kteréodvádějíodpadnívody z přilehlézástavby.
StokaF je v celkovédé|ce294,55m
StokaFje stoka,kteroubudou odváděnyvyěištěné
vody z Čov ao potoka.Stokaje zakončena
výustním
objektem.
VýústníobjektVo 1
Je navrženna konci stoky F. objekt bude opevněndlažbouz lomovéhokamenedo štěrkopískového
lože'
Výlak Vl je v celkovédélce423,53m
Je veden zěerpaci staniceČs t ao stoky B. Trasaje vedenave státnísilnici a pak přecházído trasy
budoucíkomunikacek navrŽenézástavbě.
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Výlak V l je veden z ěerpaci stanice Čs : oo stoky A-4- l ' Trasa je vedena v místníkomunikaci
v souběhu s navrhovanÝm vodovodem a kanalizací.
.:

Výlak V3 je v celkovédélce210,09m

/
ČerpacístaniceČS 1
Je obetonovaná plastová jímka - kruhová o průměru2,0 m, osazená na podkladní betonovou desku
ČerpacístaniceČS 3
Je obetonovanáplastová jímka - kruhová o pruměru 1,6 m, osazená na podkladníbetonovou desku.
PřípojkaNN pro ěerpacístanici ČS 1
Přípojka začínáodběrnýmmístem z veřejných rozvodůNN a končína přívodních svorkách rozvaděče
čerpacístaniceRM.

PřípojkaNN pro ěerpacístanici ČS3
Zaěiná odběrnýmmístemz veřejnýcbrozvodůNN a koněína přívodníchsvorkáchrozvaděěeěerpací
staniceRM.
StavbaČoV
rozrněrystavbyČoV budou
Je umístěna
na pozemkup.ě.269lI, jednáse o obecnípozemek. Půdorysné
I 1,6x7,4
rn
Součástí
objektuČov 1e:
- betonovávodoměrnášachta
- bezpeěnostní
jímkao půdorysných
m
akumulační
rozměrech2,30x3,98x3,20
- měrnýobjekt
- akumulaění
jímka provoznívody o půdorysných
rozměrech2,30x2,I8x3,20m
- sdruženýobjekt
- rozdělovacíšachtas funkcílapáku štěrkua písku
Zpevnéné
plochy a terénníúpravy
Vnitroareálovéživiěnékomunikacebudouv plošeccaI25,0 m2, ostatnízpevněnéplochy _ d|ažba
z beton.desek
v plošecca33,5 m2,
Příjezdovákomunikace
Trasakomunikaceje vedenav úrovnistávajícího
terénuv délcecca 193,0m a šířce3,5 m na pozemku
p.č:.269l|.Komunikacenavazujena zpevněnoupolnícesfuv místěstávajícího
můstkuaje ukončena
hranicíoploceníareálu Čov Bzová.
ElektropřípojkaNN
El. napájeníČov Bzová je navrženoznovérozpojovacísKíně sekundárnísítěNN Čpz oistriuuce a.s.
na pozemkup.ě.269/1.
Oplocení
Bude oplocenareálČov o půdorysu
24,0x18,0m na poz. p'ě,269l|

Vymezení izemi dotčerréhovlivy stavby:
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Stavbou
budoudotčeny
pozemkyě. 269/|5, 269/ 19,303/3,303l 53,3|2/g,74713,753/ l, 76617,
l3t4/t2,
r32r,1326,1329r
r, 1332,1333
fi , 1347
/2,135212,
1352/3',
1355,l 3g0,p. p. k. 269/l, 312/1, 316,341/3.
342,343l|,75|/8,
I3I41I,133|,|332,I352l|,|392v katastrálním
tlzemi
Bzová u Hořovic.
Stanoví podmínky pro umístěnístavby a projektovou přípravu:
l.
Stavba bude umístěnav souladu s dokumentacík žádosti
o vydání rozhodnutío umístěnístavby,
zpracovnéIng. Pavlem Martanem, Čran 00096l0, která
obsáhujeýkres souěasnéhostavu území
vměřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
poiadovanýmumístěním stavby,
s vyznačenímvazeb a vlivů na okolí, zejménavzdálenosií
od hranic pozemku á sousedníchstaveb.
2, Navrženéčerpacístanice odpadníchvod nebudouvybaveny
bezpečnostními
(havarijními)přepady.
3. Ke stanovisku správce povodí bude před|ožendalší
sfupeň projektovédokumentaceve věci stavby
sp|aškovékana|izace a Čov.
4. V souladu s ustanovením 8 odst. 1 písm.a) zákonaa
$
dle ustanovení$ l0 vyhlášky č,.13l19g4 sb.,
kterou se provádějí některépodrobnosti zákonao ochraně
zemědě|skétroprianirro fondu se stanovuje
povinnostsknývky ornice na plošetrvaléhozáborudle
zpracovanébilance skrývky ornice.
5. Budou-li qýstavbou porušeny zemědělské účelové
komunikace, nebo jinak znepřístupněny
zeměděIskyvyuživanépozemky, vybuduje vlastnímnákladem
náhraáníkomuiikace' resp.Náhradní
přístupyna pozemky.
6. Stavebník seznámí nejméně s půlročnímpředstihem
před zahájením stavební prací případného
uživatele zemědělské půdy s termínem iaháj9ní stavby,
tak áby mohla bý věas provedena
organizaěníopatření pro přípravu půdy' osev a sklizeR
tak, aby nebyiy způsobovány zbytečnéškody
na zeměděls\ých kulturách a investicíchdo půdy.
7 . Zajistí zaměření a zpracování geometric|9l.-o.|l3"u.
a zaměřenístavby a geom. plán
předložíorgánu
,
ochrany zemědělskéhopůdníhofondu (MěÚ Éořovice,
odbor l^ýstavbyuŽr!.
8. V souladu s ustanovením 9 odst. 6 písm. d) zétkona
$
bude z odnímanéplochy zap|acenodvod za
odrrětízemědělsképůdy ze ZPF. odvod zatrvaléodnětí
bude v souladu s ustanávením$ 1l odst. l0
zákona zap|acen jednorázově. odvod zap|ati žadate|.
Výše odvodu bude stanovena na zák|adě
výpoětu, kteý předloží žad,ate|
v rámci Ííienío uloženíoďvodu. Toto řízenip.u.a.
orgán ochrany
ZPF' odbor výstavby a Žp ly'rcÚ Ho.řovice po nabytí
právní moci rozhodnutí, které bude ve věci
vydáno dle zvláštníchpředpisů.Předběžnývypoeet"odvodu,
byl předloženv rámci Ťízeníoudělení
souhlasus odnětímpůdyze ZPF.
9, o činnostechsouvisejícíchse skývkou, přemístěním
rozprostřením,uložením,čijiným využitím,
ochranou a ošetřenímkulturních vrstev skr17vkypovede
žadatel.piotokol (piacovní deník),kteý
předložípři kolaudaci' V případě nedodrženipoo-in"l.
uloženýchve staveřním povolení nemůže
bý vydáno kolaudačnírozhoánutí.
l0. Je nutno maximálně šetřitzemědělskou a především
ornou půdou.
ll. Před zahájenímstavebníchprací na zemědělském
pozemku bude zásah do zemědělskéhopůdního
fondu předem projednán s viastníky a případnými
u}ivateli dotčeného
pozemku. Bez jejich souhlasu
nenímožnéstavební práce zahájit.
|z, Práce na zemědělskémpozemku budou prováděny
mimo vegetační
období,nebo po sklizni plodin.
13. Veškeréškody na kulturách a investicích
včetněúhradyztrát produkce, nedodělkůrekultivace
a
nás|ednězjištěnýchškodbudou uhrazeny podle platnýcrr
preopisti.
|4. Mechanizačníprostředky.budou projíždět
pouze v e vymezených prostorách a nebudou
narušovat
okolní zemědělsképozemky.
15. V souladu s ustanovení*! odst. l písm.
a) zákonaa dle ust. $ l0 vyhlášky č;.|3lt994 Sb.,
9
kterou
se provádějí některé podrobnosti
,iko,u o ochraně zemědělškéno.p,nanňofondu,
se stanovuje
povinnost sk4fvat odděleně svrchní kulturní
vrstvu půd', popřípadě i hlouběji uloŽenézúrodnění

;:ffíl.*:''iny

na ce|édotěené
plošea postarat'" ol"ji.ň řádnéuskladnÉní
pro účely
zpětné

16. Při zahmovacíchpracíchbude dodrženaposloupnost
jednotliých vrstev půdy.
|7. Při realizaci akce bude posfupováno dle předlo
ženýchdokumentů
o způsobupráce.
l8. Po skoněeníprací bude ornice zpět rozprostřena
na povrch dotčeného
pozemku ve vrstvě 20-25 cm.
Rekultivace dotčenýchčástízeňědelsteho pozemku
bude prováděna důsledněa odpovědně podle

[..
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shora uvedených zásad' aby pozemek byl při předávání
v|astníkům(uživatelům)v dobrém stavu,
včetně zúrodňovacích investic (meliorace apod.).
o činnostech souvisejících se skr:ývkou,
přemístěním,rozprostřením, či jiným využití, uložením,
ochranou a ošetřenjm kulturních vrstev
skývky povede žadate| protokol (pracovní deník),
ít"ry' pr"otoži při kolaudaci. V případě
nedodrženípodmínek uložených ve stavebnímpouol.íí
n"můžebý vydáno kolaudačnírozhodnutí'
Tímtosouhlasemnejsou dotčenyvlastnickéani užívací
vztahy k výšeuvedenémupozemku.
Po provedení zásahu do tělesa krajských silnicje nutné
provéstnásledujíci: požádato vydání
povoleník zvláštnímuužívánísilnice (po vydání
štavebníhopovolení)_ požád,atMěU Hořovice
,
odbor technický a dopravní.
Stavebníkuzavře smlouvu se Středočeskýmkrajem prostřednictvím
KSÚS Středoěeskéhokraje o
zÍízení
věcnéhobřemene, případněsmlouvu o náňradjza omezení
uživánisilnice'
Stavebník požádá o stanovení přechodné úprar,ysilniěního
provozu na nezbýnou dobu MěÚ
Hořovice, odbor technický a dopravní'
Stavebnípráce nebudou prováděny v zimním období (listopad.březen)
s ohledem na zajištěni zimní
údržbydotčenýchsi lnic.

24. PokLrdpři realizacivýšeuvedenýchstavebních
pracích.budelutno
omezitdopravníprovoz'je nutno
všeřádněpředemprojednats naším
odborema FoliciíČn rn DI Beroun.
25. Pro urnístění
stavebdotě|esa.krajských
silnicje nutnosi před zahájením
stavebních
pracívyžáďatod
odborudopraly MěU Hořovice souhlas'"
uživáním
silnice dle ust' $ 25 odst.4 písm.d)
"úáštní.
zák.č.13197sb. auzavŤít
se KSÚS Prahasmlouvu
o smlouvJú"a"""i )^-,íI""tvěcnéhobřemenea
sm|ouvuo náhradě za omezeníužívánísilnice (smlouvaje
zpoplatněnadle platnéhoceníku
Středočeského
krajeze dne5.I2.z002\'
26, Pro vypracování
smluvuvedteprosíměíslapozemků,
druha délkuzásahudo našichsilnic
27' Příčnýpřechod silnice bude provedenprotlakem
vmin. hloubce I,2 m od niveleý vozovky,
jámy budouumístěnyve vzdálenostimin'
startovací
1 m od silničních
pozemků
28' Případné
škodyzpůsobené
na silniěnímmajetkubudoustavebníkem
odstraněnynajeho náklady
29' Kanalizacenebudeukládána podélnědo silniěníhopříkopu,
na propustkya mosý (do vzdálenostil
m od těchto zařízeni).
30. Zeminaz výkopůnebudeukládánado jízdníhopruhu
silnice,při ýkopoqých pracíchnesmíbý
-.
ohrožena
stabilitasilniěníhotělesaa dopřavnízna8ení
3l. Stavebník
provedena vlastnínákladyobnovukonstrukcevozovky,jejich
vrsteva krýovévrstvydle
TP 146(technicképodmínkypro povolovánía provádJni
,"1itop.ia zásypůýh pro inženýrské
sítěve
vozovkách pozemníchkomunikací)MSD ČR _
oPK čj. 20056/1.|23ze dne 30.3.2002a
příslušných
ČsN. otrusná vrstva musípřesahouutp*oaní výkopovou
ýhu o 25 cmna každou
stranuv.ýkopu,tj. musíbyt jiŽ zařiznutasi.si o tyto Áiry
nežvlastníýkop' Všechnyživičné
sýčné
plochyu hranýkopu musíbýt natřenyasfaltovou
i plocha,kterápřesahujevedlevykopu.
u
Zhotovitel provede do kolaudacehomogenlzaci"*'i"i,
ourusnýchvrstev na qýšeuvedenýchsilnicích
v délceuloženístaveb, v šíři celé uo'ouky a v tloušťcé
5 cm b"" navýšeníniveleý vozovky.
Konstrukcevozovky musí odpovídatTP t4o pro třídu
dopravního
značení
III, IV tj. d|e TP 146
hutněné
vrstvyv tomtosloženi:Šo- :o (štěrk;drt')
Ácp ro*-rz cm (obalované
kamenivostřední),
AC|22+-7cm (asfalt.betonstředněhrubý)a ACo ít*-+'"*
(asfalt.beton
středněhrubý).
32. Stavebníkwzve pracovníkaKSÚS Praha v průběhu
stavebníchpracíke kontrolezpůsobuhutnění
výkopůa k hutnícímzkouškáma d'á|ek převzetí
tonstrukcevozovky
"';";J
33' Záruěni doba na obnovenoukonstrukci vozovky
a upravenésil.pozemkyv místěopravy ěiní 60
měsíců.Zásahy do konstrukěníchvrstev komunikace
nebudoupóváděný v ňnim období,tj. od
1.l l. do 3 1.3.následujícího
roku.
34. Položkaprovedeníhomogenizacev rozsahu uv.edeném
výše,byla započtena
do rozpoětustavbyinvestoroznámítuto skutečnostsprávci tomunikace-|iej'ar,a;ením
- při nesplněnítohoto
stavby
bodunesmíbý stavbazahájena,
35. Projektovádokumentace
pro stavební
povolenínám budepředložena
k novémuvyjádření
36. Stavebníknebude následně po Středočeském
kraji potaŽmopo rsús il;
požadovatžádná
vlivů

[Ťffxl*#'#ffi]

vznikajících
provozem
ň" ;ýs. uvedených
silnicích
a způsobem
jejich

:'lpŤŤryl.*
vvsr-ealz58120|2
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37. Vpřípadě existence podzemních energetických zařízenije povinností stavebníkapřed zapoěetím
zemních prací ětrnáct dní předem požádato vytyěení prostřednictvímZákaznické linky 840 840 840,
kteráje Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dnív ýdnu.
38. V ochrannémpásmu podzemníhovedeníje podle $ 46 odst. 8 a 10 zakázéno:zÍizovatbez souhlasu
vlastníkatěchto zařízeni stavby ěi umisťovatkonstrukcea jiná podobnázařizení, jakoži uskladňovat
hořlavé a výbušnélátky, provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce' provádět ěinnosti, kteréby
mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnostprovozu těchto zaÍizenínebo ohrozit život, zdravi ěi
majetekosob.
39. Provádět ěinnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup ktěmto zaÍízením,
vysazovat trvalé porosý a přejíždětvedenítěž[ými mechanizmy.
40. Pokud stavba nebo stavební činnostzasahuje do ochrannéhopásma podzemníhovedení,je třeba
požádato písemný souhlas vlastníkanebo provozovateletohoto zařízeninazákladě $ 46, odst. 8 a
11 Zákona ě.458/2000Sb'
4|. V ochrannýchpásmech podzemníchvedeníje třeba dále dodržovatnásledujícípodmínky:dodavatel
prací musí před zahájenírn prací zajistit vyýčení podzemního zařizeni a prokazatelně seznámit
pracovníky,jichž se to ýká, s jejich polohou a upozornitna odchylky od výkresovédokumentace.
42. Výkopové práce do vzdálenosti l metr od osy (krajního) kabelu musí bý prováděny ručně.
V případěprovedenísond (ruěně) můžebý tato vzdálerrostsníženana 0,5 metru.
43. Zemní práce musí bý prováděny vsouladu sČsN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemníchkomunikací a při zemních pracíchmusíbfi dodrženoNařízenívlády č. 59ll200ó Sb., o
bližšíchminimálních požadavcíchna bezpečnosta ochranu zdravi při práci na staveništích
44. Místa kříŽení a souběhy ostatních zařízeni se zaÍízenimi energetiky musí bý vyprojektovány a
provedeny zejménaďe ČSN 76 6005,ČsN r,N 50 347-I,2 ' ČSN EN 50341-3.19, ČSN EN 504i31, CSN EN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
45. Dodavatel prací musí oznámit příslušnémuprovozovateli distribučnísoustavy zahájení praci
minimálně 3 pracovnídny předem.
46. Při potřebě přejížděnítrasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelemprovéstdodatečnouochranuproti mechanickémupoškození.
47. Ie zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětímodkryté kabely musí bý za vypnutého
stavuřádně vyvěšeny,chráněny proti poškozenía oznaěenyýstražnou tabulkou dle ČSN ISo 3864.
48. Před záhozem kabelové trasy musí bý provozovatel kabelu lryzván ke kontrole uložení.Pokud toto
organizaceprovádějícízemní práce neprovede'vyhrazuje si provozovateldistribuěnísoustavyprávo
nechatinkriminovanémístoZnovu odký.
49. PÍi záhozu musí bý zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krýí proti
mechanickémupoškození.
50. Bez předchozíhosouhlasuje zakázáno snižovatnebo zvyšovatvrstvu zeminy nad kabelem.
5l. Každépoškozenízatízeniprovozovatele distribučnísoustar,ymusíbýt okamŽitě nahlášenona Linku
pro hlášeníporuch Skupiny ČEZ, spoleěnosti ČEz pistribuce' a.s.' 840 850 860, která je Vám
k dispozici 24 hodin denně, 7 dniv ýdnu.
52. Ukončenístavby musí bý neprodleně ohlášenopříslušnémuprovoznímu útvaru.
53. Po dokončenístavby provozovatel distribuění soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochrannéhopásma
nov'ých rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zárízeni
provozovatele dishibuční soustaly. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařizení nebude
provozovatel distribuční soustavy provádět na qýjimku z ochranného pásma nebo na základě
souhlasus ěinnostív tomto pásmu.
54. U venkovních el'stanic a dále stanic s napětímvětšímnež 52 kV v budovách 20 metrůod oplocení
nebo od vnějšíholíce obvodovéhozdiva.
55' U stožaroých elektrických stanic a věžoqých stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 kV a menší neŽ 52 kV na úroveňnízkéhonapětí 7 m od vnějšíhrany půdorysu
staniceve všech směrech.
56. U kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětíz úrovněnad 1 kV a menšínež25 kV na
úroveňnízkéhonapětí2 metry od vnějšího,pláštěstanice ve všech směrech
57. U vestavěnýchel. stanic 1 m od obestavění.
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5 8 . V ochrannémpásmu el. staniceje podle $ 46 odst. 8 a 10 zakázáno: zŤizovatbezsouhlasuvlastníka

těchto zařízeni stavby ěi umisťovat konstrukce ajiná podobnázařízeni, jakožiuskladňovat hořlavé a
výbušnélátky, provádět bez souhlasu vlastníka zemni práce, provádět ěinnosti, které by mohly
ohrozit spolehlivost a bezpečnostprovozu těchto zařízenínebo ohrozit Život , zdravi ěi majeiek osob,
provádět činnosti,kteréby znemožňovaly nebo podstatněznesnadňovaly přísfup k těmto zaÍízenim.
5 9 . Pokud stavba nebo stavební ěinnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba
požádato písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zatizení na základě 46, ódst. 8 a
$
1| Zákona č.458/2000Sb.
60. V ochrannémpásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět ěinnosti, které by mohly mit za
následek ohrožení bezpeěnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšujícíči podstatně
znesnadňujícíjeji obsluhu a údržbua to zejména:provádět
ýkopové práce ohrožujícizaústění
podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabi|itu stavební části el. štanice (viz.
Podmínky pro činnosti ov ochranných pásmech podzemního vedení), skladovat či umistbvat
předměý bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděěům vysokého nebo nízkéhonapětí,
umisťovat antény, reklamy ukazatele apod', zřizovat oplocení, které by znemožřtovalo obsiuhu
el.stanice.
6 1 . Bude dodrženovyjádření o existenci sítěelektronickýchkomunikacíspolečnostiTelefonica 02 CR.
4.s.,
- Stavebníknebo jím pověřenátieti osoba,je povinen připrovádění jakýchkoliv
ěinností,zejména
stavebních nebo jiných praci , při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se ptátn;imi
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetnědoporučených),správnou piaxí
v oboru stavebnictví a technologic\ými postupy a učinit veškerá opatření nezb5,tnák tomu, aby
nedošlo k poškozenínebo ohroženísítě elektronických komunikací ve vlastnictví spoleěnosii
Telefonica 02 a je ýslovně srozuměn s tím,Že SEK jsou souěástíveřejnékomunikačnisítě,jsou
zajišťoványve veřejném zájmu a jsou chráněny právnímipředpisy. ocňrannépásmo podzemního
komunikaěníhovedeníčiní1,5 m po stranáchkrajníhovedení.
- Při jakékoliv činnostiv blízkosti vederríSEK je stavebník,
nebojím pověřená třetíosoba,povinen
respektovat ochrannépásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškozenínebo zamezení
přístupuk SEK. Při kříženínebo souběhu činnostíse SEK
ie povinen iidit ." plďnými právními
předpisy, technickými a odbornými normami (včetnědoiorueených), správnou praxí v oboru
stavebnictvía technologickymi postupy. Při jakékoliv činnostive vzdáleňosti nejméněl,5m od
krajního vedení vyznaěené trasy PVSEK je povinen nepoužívatmechanizačníci prostředků a
nevhodnéhonátÍadí.
- Pro případ porušeníkterékoliv z povinností stavebníka,
nebo jím pověřené třetí osoby, založené
,,Podmínkamiochrany SEK společnostiTelefónicaO2,,,je stavebník,nebo jím pověřenátÍetí
osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které spoleěnosti Telefóňica 02 vzniknou
j eho povinnosti.
porušením
- Zapoěetíčinnostije stavebník,nebo jím pověřenátÍetí
osoba' povinen ozrrámit PoS. oznámení
dle předchozivěty je povinen učinitelektronicky,či telefonicky, přičemžtakovéoznámeníbude
obsahovatěíslo vyjádřeni č. |6239611|k němužse vztahujítýo podmínky.
- Před započetímzemních prací či jakékoliv jiné
činnostije stavebníknebo jím pověřená tŤeti
osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace.
S vyznačenoutrasou PVSEK prokazatelně seznámívšechny osoby, kt^eré
buáou a nebo by mohly
činnostiprovádět.
- Stavebník,nebo jím pověřená třetí osoba,je povinen
upozornitjakoukoliv třetí osobu,jež bude
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila shánovou a hloubkovou polohou
PVSEK
příěnými sondami a je srozuměn s tím, že možnáodchylka uloženístředu trasy i,vSEK,
stranová
i hloubková, čini +l- 30cm mezi skutečnýmuloženímPVSEK a polohovými aou.;iu" qýkresové
dokumentaci.
- Při provádění zemnich prací vblízkosti
PVSEK je stavebník,nebo jím pověřená tÍetiosoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hioubky uloženínebó p.ostorového
uspořádáni
PVSEK. odkryté PVSEK je stavebník,nebo jím pověřóná třetí osoba, povinen
zabezpéčit
proti
prověření,poškozenía odcizení'
- Při zjištěníjakéhokoliv rozporu mezi
údajiv projektovédokumentaci a skuteěnostíje,stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného
odkradu zastavitpráce a zjištěni rozporu
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oznámit PoS a v přerušených pracích pokračovatteprve poté, co od PoS prokazatelně obdržel
souh|ask pokračovánív přerušenýchpracích.
V místech,kde PVSEK \Ystupuje ze zemédo budovy, rozváděěe, na sloup apodje stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba' povinen vykonávat zemni práce se zvýšenou mírou opatrnosti
s ohledem na ubývajícíklytí nad PVSEK. Výkopovépráce v blízkostísloupůNVSEK je povinen
provádět v takovévzdálenosti, aby nedošlok narušeníjejichstability,to vše zadodrženíplatných
právníchpředpisů'technických a odbornýchnorem (včetnědoporuěených),správnépraxi v oboru
stavebnictvía technologických postupů.
Při provádění zemních prací,u kteých nastaneodkrytíPVSEK, je povinen stavebník,nebo jím
pověřená třetí osoba před zakrýím PVSEK v.yzvatPoS ke kontrole. Záhozje oprávněn provést
ažpoté,kdy prokazate|něobdrželsouhlasPoS.
Stavebníknebo jím pověřená třetíosoba, neníoprávněnmanipulovat s kryý kabeloých komor a
vstupovatdo kabelol"ýchkomor bez souhlasuspolečnostiTelefónica 02.
Stavebník,nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět
vozidly nebo stavební mechanizací a to až doby, než PVSEK řádně zabezpeóí proti
rnechanickémupoškození.Stavebník,nebo jím pověřená tÍetiosoba' je povinen projednats PoS
zpťrsobmechanickéochrany trasy PVSEK. Při přepravěvysokéhonákladu nebo mechanizacepod
trasou NVSEK je stavebník'nebo jím pověřená tÍetiosoba, povinen respektovatvýšku NVSEK
nad zemí.
Stavebník,nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetněochranného
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu,vysazovat trvaléporosty ani měnit rozsah a konstrukci
zpevriěrrýchploch (např. komunikací,parkovišť,vjezdůaj.).
Stavebník rrebojím pověřená třetí osoba, je povinen manipulačnía skladovéplochy zřizovat
v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti nďv manipulačnícha skladových plochách
nemohly bý vykonávány ve vzdálenosti menšínežlm od NVSEK.
Stavebník,nebo jím pověřená třetíosoba,je povinen obrátit se na PoS v průběhustavby, a to Ve
všechpřípadech,kdy by i nad rámec těchto ',Podmínekochrany SEK společnostiTelefonicao2,,
mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
Stavebník, nebo jím pověřerrá třetí osoba, není oprávrrěn uŽivat, přemísťovata odstraňovat
technologickéochrannéa pomocnéprvky SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba' není oprávněn bez předchozího projednání s PoS
jakkoliv manipulovat s případně odkfiými prvky SEK, zejménas ochrannou skříní optických
spojek, optickými spojkami, technologickýrni rezervami či jakýmkoliv jiným zařízení SEK.
Stavebník,nebo jím pověřená třetí osoba' je ýslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva
představuje několik desítekmetrůkabelu stočeného
do kruhu a ochranou optickéspojky je skříň
o hraněcca 1m.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každépoškozeníěi krádež SEK ihned'
nejpozději však do 24hodin od okamžiku zjištěnítakovéskutečnosti,oznámit PoS. Stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti
Telefonica02, s telef.č.800 l84 084.
Pokud by ěinností stavebníka,nebo jím pověřenétřetí osoby, k níŽje třeba povolení správního
orgánu dle zvláštníhoprávního předpisu, moh|o dojítk ohroženíči omezení SEK, je stavebník,
nebojím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovatPoS a předloŽit zakresleníSEK do příslušné
dokumentace stavby (projektové, realizaěn| koordinační atp.). V případě, že pro ěinnosti
stavebníka'nebo jím pověřenétřetí osoby, není třeba povolení správníhoorgánu dle zvláštního
právníhopředpisu,je stavebník,nebojím pověřená třetíosoba, povinen předložitzakreslenítrasy
SEK i s příslušnými kótami do zjednodušenédokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které
bude zcela patrná míradotčeníSEK.
Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízenísilkových elektrických sítí,
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zabájenim správního řízení ve věci
povolení stavby, rekonstrukce ěi přeložky vedení a zařizeni silovych elektrických sítí,
elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebrrík,nebo jím pověřená třetí osoba' povinen
kontaktovat POS' předat dokumentaci stayby a výpočetnebezpeěnýcha rušiqýchvlivů (včetně
návrhu opatření)ke kontrole. Stavebník,nebojím pověřenátřetí osoby' není oprávněn do doby,
než obdrŽí od PoS vyjádřerrí o správnosti výpočtunebezpečnýcha rušiých vlivů, jakož i
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vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost,která by moh|a způsobit ohroženíči poškozeníSEK.
Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník,nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
postupovat také při projektování stavby' rekonstrukce či přeložky produktovou s katodovou
ochranou.
Při projektování stavby, při rekonstrukci' která se nachází v ochranném pásmu radioých tras
společnosti Telefónica 02 a překračujevyšku l5m nad zemským povrchem, a to včetně
doěasných objektůzaíízenistaveništěfieřáby, konstrukce,atd.), nejpozději však pÍed,zahájením
správního Íizeni ve věci povolení takové stavby' je stavebník nebo jím pověřéná fietí osoba,
povinen kontaktovaÍ PoS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radio1ých tras.
ochranné pásmo radioqých tras v šíři50mje zakreslenodo situačního
ýkresu. Je tvořeno dvěma
podélnými pruhy o šíři 25m po obou stranách radiovéhopaprsku v celéjeho délce,resp. 25m
kruhem kolem vysílacíhoradiovéhozaÍízení.
Pokud se v zájmovém územístavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti
Te|efónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba' před, zahájenírnsprávního řízení ve
věci povolení správníhoorgánu k činnostistavebníka,nebo jím pověřenétřetiosoby, nejpozději
však před zahájením stavby, povinen kontaktovat PoS.
Pokud by budovanéstavby (produktovou,energovodyaj) svými ochrannými pásmy zasahovaly
do prostoru stávajícíchtras azaÍizerríSEK, čido jejich ochrannýchpásem,je stavebník,nebojím
pověřená třetí osoba, povinen rea|izovat taková opatření, aby mohla bý prováděna
)držia a
opravy SEK a to i za použitíotevřenéhoplamenea podobnýchtechnologií.
V případě nutnosti přeloženíSEK nese stavebník,kteý vyvolal překládku nadzemníhonebo
podzemního vedení SEK' náklady nezbytnéúpravy dotčenéhoúseku SEK, a to na úrovni
stávajícíhotechnickéhořešení.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba' je povinen bez zbyteěnéhoodkladu poté,kdy zjistí
potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem Zpracování projektu stavby, která
vyvolala nutnost přeloženíSEK, kontaktovat PoS za účelemprojednání podmínek pieloŽení
SEK.
Stavebník,nebo jím pověřená třetí osoba,je povinen se společnostíTelefonica 02,,Smlouvou
provedenívynucenépřek|ádky SEK...
Stavebník nebo jím ověřená třetí osoba,je ýslovně srozuměn s tím, že v případě' kdy hodlá
umísti stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístiiak, aby metalické
kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menšíjak 0,6 * a opiické nebyly umístěnýv hloubce
menšíjak l m. V opačnémpřípaděje stavebník'nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat
POS.
Stavebník,nebo jím pověřená třetíosoba,je povinen v místechkříženítechnické
infrastrukturyse
SEK ukládat ostatní sítětechnické infrastruktury tak, aby t;rto byly umístěny výhradně pod SbK,
přiěemž SEK je povinen uložit do chrániěky s přesahem minimálně l m na kaŽdou stranu od
budu křížení.Chráničkuje povinen utěsnit azamezitvnikání nečistot'
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech kříženíPVSEK s pozemními
komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy
stanovenéhloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na taždou stranu
od hrany křížení.Chráničkuje povinen utěsnit azamezitvnikání neěistot.
Stavebník,nebo jím pověřená třetí osoba,je povinen zák|ady (stavby, opěrnézdi, podezdívky
apod.) umístittak' aby dodrželminimální vodorovnýodstup l,5 m od krajniho vedeníPVSEK.
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např.
zabetonováním).
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při kříženía souběhu stavby nebo sítítechnické
infrastruktury s kabelovoýem, povinen zejménav případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí
technické infrastruktury budou umístěnyv blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menšínež 2 m
nebo při kříženi kabelovodu ve vzdálenosti menšínež 0,5 m nebo kdekoli pod kabelovodem'
předložit PoS a následně s PoS projednat zakreslení v příěných řezech, do příěného
řezu
zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou siic teóhnické infrastruktury či stavby
umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, neumisťovat nad trasou
kabelovodu v podélnémsměru sítětechnickéinfrastruktury,předložitPoS vypracovaný odborný
-nebo
statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu
poá
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zpevněnou plochou, nezakrývat vstupy do kabeloých komor, a to ani doěasně, projednat,
nejpozději ve fázi projektové přípravy, s PoS jakékoli ýkopové práce, které by mohly bý
vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, projednat s PoS veškeré
případy' kdy jsou trajektorie podvrtůa protlakůve vzdálenosti bližšínež1,5 m od kabelovodu.
Rozhodnutí o námitkách účastníků
řízení:
Nánr itka účastníka
řízeni pana Radka Vokáěe, Bzová 96, 267 43 Bzová:
1. Námitka ýkající se skutečnosti,že obec Bzová při odkanalizování obce
v projektu nepočítá s odkanalizováním pozemků pě. 303137-303152,na
ktených se plánuje zástavbarodinnými domy se zamítá.

UčastníciÍízenínaněŽse vztahujerozhodnutísprávníhoorgánu:
Obec Bzová,Bzová52,267 43 Bzováu Hořovic

odůvodnění:
Dne 30.|1,201l podal Žadate|
žádosto vydánírozhodnutí
o umístění
stavby.
Stavebníúřad oznámi| zahájeni územníhoÍizení známým úěastníkům
řízenía dotěenýmorgánům.
K projednánížádosti současněnařídil veřejnéústníjednání spojenés ohledánímna místě na den
24.I.z0|1,o jehožvýsledkubyl sepsánprotokol'
Umístěnístavbyje v souladuse schválenouúzemněplánovacídokumentací.Umístěnístavbyvyhovuje
obecnýmpožadavkům
na využívániúzemi.
Stanoviskasdělili:
- KHS Sťedoěeského
kraje,dne7.11.2011,2|'12.20||
- obec Bzová,-dne17.10.2011
- obecníúřadBzová,dne 17.l0.20ll
- SprávaCHKO Křivoklátsko'dne31.10.201
i
- HZs Středočeského
kraje,dne4.11.201l
- Krajskéředitelství
policieČR,4.l1,2011
- LesyČR,s.p.,dne 12.l|.2011
- PovodíVltavy, dne7'12.201|
- MěÚ Hořovice,odborrnýstavby
aŽP, dnel5.1.2009,
|,I2.2oI7,20.|O.20|1,28.1l.2011
- sÚs Středoěeského
kraje,dne4.7 '20II
- Krajskýúřadstředočeského
kraje,dne30.11.2011
- MěÚ Hořovice' odbortechnic\ýa dopravní,
dne26.10.201
1
- ČgzDistribucea.s.,dne8.11.2011
- TelefonicaC2,
dnei8.10.201I
- SITEL, s.r.o.,dne 25.10.2011
- Čppno,a.S,dne 10.11.2011
- MERO, dne 18.10.2011
- NET4GAS, dne 18.10.2011
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčenýchorgánů
vyžadovanýchzvláštnímipředpisya zahrnulje do podmínekrozhodnutí.
Stavebníďad rozhodl,jak je uvedenove rnýrokurozhodnutí,za potlžitiustanoveníprávníchpředoisůve
výrokuuvedených.
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Toto oznámení musí být vyvěšenopo dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Žebrák a na dálkovém
p říst u p u www.mesto zebrakcz
Vyvěšenodne:

Razítko,podpisorgánu,kteý potvrzujevyvěšenía sejmutíoznámení.
Poplatek:
Správní poplatekpodle zákona č.63412004
sb., o správníchpoplatcíchpoložky18 písm.a) ve výši
1000Kč byl zaplacendne 12,I,20Il
obdrží (doručíse):
obec s územním
plánemdle $ 92 odst.3
Účastníciúzemního
řízenídle $ 85 odst.1 stavebního
zákona(do vlastníchrukou):
obec Bzová,IDDS: kwnbmhg
- kterouzastupujeAP INVESTING, s.r.o.,IDDS:mgymq2S
Úěastníciúzemního
řízenídle $ 85 odst. 1 stavebníhozákona(dovlastníchrukou):
obec Bzová, IDDS: kwnbmhg
Účastníciúzemního
řízenídle $ 85 odst.2 písm.a) stavebníh
o zákonaveřejnouvyhláškou($ 87 odst.l):
JosefVokáč,Bzováč.p.28, 267 43 Bzová u Hořovic
Anna Vokáěová,Bzová ě.p.28,267 43 Bzováu Hořovic
Františekotcovský,Bzová ě.p.33,267 43 Bzováu Hořovic
Marie otcovská,Bzová č.p.33,267 43 Bzová u Hořovic
Čpz oistriuucea.s''Teplickáě.p.87418,4O5
49 Děčín
4
Telefónica 02 cR" IDDS: d79ch2h
Účastníciúzemního
řízenídle $ 85 odst.2 písm.b) stavebníh
o zákonaveřejnouvyhláškou(87 odst.2) a
dle $ 144zákonač,.50012004
Sb. správnířád
dotěenéorgány
obecní úřadBzov á, IDDS : kwnbmhg
PovodíVltavy, a.s.ávod Berounka,Denisovonábřežič.p.l4, 30420 P|zeřt
Městs\ý úřadHořovice,odborýstavby a ŽP, IDDS: yjmbxfn
Městs[ý úřadHořovice, odbortechnickýa dopravní, IDDS: yjmbxfn
Správa CHKO Křivoklátsko, IDDS : ik4dyk4
Krajská hygienickástanice,IDDS: hhcai8e
Hasičskýzáchrannýsbor,IDDS: 92dhqcp
Krajskéředitelstvípolicie Středoěeského
kraje,DopravníinspektorátBeroun,Tyršovač.p.1635,26601
Beroun 1
Lesy České
republiky,s.p.,Správatoků.oblast
povodíVltavy, IDDS: e8jcfsn
Krajská správaa údržba
silnic Středočeského
kraje,příspěvkováorganizace,IDDS: adejgmx

l.
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UčastníciÍízení- dalšídotčenéosoby:
obec Bzová, Josef Vokáč, Anna Vokáčová, František Otcovský, Marie otcovská, ČEZ Distribuce
a.s.,Telefónica 02 CR

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků
Rozhodnutí o námitkách účastníků
řízení se odůvodňujetakto:
-

Námitka pana Radka Vokáče, že obec Bzová nechala zpracovat projekt na odkanalizováni obce a
projekt předložila s žádostí o vydání územního rozhodnutí na stavební úřad v Žebráku. Po
prostudování na stavebním úřadu pan Radek Vokáč zjistil, že projekt obsahuje kompletní
odkanalizování obce Bzová a to jak stávající zástavby, tak územi, kde bylo se zastavěním teprve
započatoa bude v budoucnu dokončeno.Projekt ovšemneobsahujeprovedeníkanalizace na pozemku
p.é.303136v klú.Bzová. Touto kanaIizacíby mělo bý podle pana Vokáče zajištěnoodkanalizování
pozemkůp.ě' 303137-303152vk.ú. Bzová, na kteých se plánuje zástavba rodinnými domy. Panu
Vokáěovi neníjasnépročnebyla na pozemku p.č.303136navrŽenakana|izace,když pozemky určené
k zástavbě rodinnými domy jsou v předloženédokumentaci zakresleny a projekt řešíodkana|izováni
celé obce' Hlavně obec, ale i stát zastoupení DOSS, by měla mít zátjem na odkanalizovini
komp|etníhouzemíobce atím pádem kompietní vyřešenísplaškovýchuod i do budoucna.Zvýše
uvedených důvodůpan Vokáč požaduje zahrnout do projektu a územníhorozhodnutí kanalizaci na
pozemku p.é,303136,kterázajistíodkanalizovánísplaškovýchvod z přilehlých pozemkůp'č.303l37303152do CoV. Námitka se zamítá.
Stavební úřad při rozhodování vycházi z podkladů, které obdrží od žadatele.Pokud má žádost
předepsané náležitosti, obsahuje předepsané přílohy a splňuje požadavky k vydání potřebného
rozhodnutí, nemůžestavební úřad ovlivnit záměr žadate|e'Tudíž stavební úřad nemůžepo obci
Bzová požadovat, aby kanalizační řad vedl po pozemku p.č. 303/36 v k.ú. Bzová (pozemek
zmiňovaný panem Radkem Vokáěem). V současnédobě se na rnýšeuvedených pozemcíchp.ě.
303137-303152v k.ú. Bzová nenacházejí žádnérodinné domy ani stavby, které by vyžadovaly
napojenína kanalizaci.

Vyhodnocenípřipomínekveřejnosti:
-

Veřejnostneuplatnilapřipomínky'

Vypořádání s vyjádřeními účastníků
k podkladům rozhodnutí:
.
Účastnícise k podkladůmrozhodnutínevyjádřili.
Poučeníúčastníků:
Proti tomuto rozhodnutíse lze odvolat do 15 dnůode dne jeho oznámeník odboru regionálníhorozvoje,
KrajskéhoúřaduStředočeského
kraje podánímu zdejšíhosprávníhoorgánu'
odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisůtak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý úěastníkdostal jeden stejnopis. Nepodá.li účastníkpotřebný poěet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí' jednotliqý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení'
odvolání jen proti odůvodněnírozhodnutíje nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci Žadate|i, případně obecnímu
úřadu, jehož územníhoobvodu se umístění stavby ýká, nenlli sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímuúřadu.
Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebníhozákona platnost2 roky. Podmínkyrozhodnutío umístění
stavby platí po dobutwánístav!y;šj.4!ízení,
nedošlo-liz povahyvěcik jejich konzumaci
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