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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

INFORMACE 
O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 
Marcela Auřadová, nar. 31.7.1973, Karla Steinera č.p. 851/35, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18 

(dále jen "žadatel") podal dne 11.1.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném 
územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení. 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 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 námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily 
podklady pro jejich souhlas. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad 
Rokycany, odbor stavební, úřední dny Po a St 7:30 - 16:30). 

Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí, včetně 
grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena po dobu 15 dnů na místě: 

Na oplocení na hranici pozemku p.č. 545/4 a 529/1 v k.ú. Smědčice 

Veřejné ústní jednání podle § 95 odst. 4 stavebního zákona se bude konat dne 

7.2.2017 v 9:30 hodin 

se schůzkou pozvaných na místě stavby na pozemku p.č. 454/4 v k.ú. Smědčice. 

 

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 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Výstavba ČOV pro rodinný dům -  Smědčice 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 535/2, 545/4 v katastrálním území Smědčice. 

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY 

odbor stavební 
Masarykovo náměstí 1 
Střed 
337 01  Rokycany 
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Druh a účel umisťované stavby: 

- Projektová dokumentace řeší umístění ČOV pro navržený rodinný dům. Z navrženého RD budou 
odpadní vody odváděny novým potrubím PVC DN 150. ČOV o průměru 1,55 m bude umístěna ve 
vzdálenosti 0,45 m od hranice s pozemkem p.č. 546/1 v k.ú. Smědčice a 1,2 m od stávající šachty na 
zatrubněném bezejmeném potoce na pozemku p.č. 545/4 v k.ú. Smědčice. Více viz. projektová 
dokumentace na akci: Výstavba ČOV pro RD, kat. území Smědčice, Kat. území Smědčice,  
parc. č. 535/2, 545/4, datum 8.2016, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Frána, autorizovaný inženýr pro 
městské inženýrství a vodohospodářské stavby, ČKAIT 0004320. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 535/2, 545/4 v katastrálním území Smědčice. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace na akci: Výstavba ČOV pro RD, kat. území 
Smědčice, Kat. území Smědčice, parc. č. 535/2, 545/4, datum 8.2016, kterou vypracoval 
Ing. Jaroslav Frána, autorizovaný inženýr pro městské inženýrství a vodohospodářské stavby, 
ČKAIT 0004320. 

2. Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení příslušného 
stavebního úřadu. 

3. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí 
zn. MeRo/6348/OŽP/16 ze dne 8.12.2016 a to zejména: 

• Stavba domovní čistírny odpadních vod podléhá povolení vodoprávního úřadu dle § 15 vodního 
zákona. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí. 

4. Stavba bude navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby 
a budou dodržena závazná ustanovení příslušných technických norem. 

 

 

Poučení: 

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na místě určeném stavebním úřadem. Pokud 
žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce, 
nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za 
následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že 
žadatel povinnost vyvěšení informace splnil. 
 
 
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
  

  Ing. Oldřich Dienstbier 
vedoucí stavebního odboru 

  
 

Za správnost vyhotovení: Ladislav Mayer 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
 
Datum zveřejnění na úřední desce:   Datum sejmutí z úřední desky: 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
..............................     .................................... 
 
 
 
V elektronické podobě umožňující    V elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup zveřejněno od:    dálkový přístup zveřejněno do:  
    
 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
..............................     .................................... 
 
 
 
 
Razítka,  podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 
Účastníci (doručení jednotlivě) 
Marcela Auřadová, Karla Steinera č.p. 851/35, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18 
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p 
  
Dotčené správní úřady (doručení jednotlivě) 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  
Rokycany 1 
 
Ostatní účastníci územního řízení (doručení veřejnou vyhláškou) 
Marcela Pučelíková, Karla Steinera č.p. 851/35, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18 
Ostatní veřejnost 
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky 
Městský úřad Rokycany, sekretariát starosty, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 
Obecní úřad Smědčice, Smědčice č.p. 32, 338 24 Břasy 


		2017-01-16T11:37:31+0100
	za správnost vyhotovení


		2017-01-16T10:37:43+0000
	Not specified




