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Pan JiÌí Chvólek, nar. 15.02.1983, bytem Laichterova òp. 972, 518 0l Dobru5ka,
podal dne 03.08.2009, Zódost o vydóní územního rozhodnutí o umístèní souboru staveb,
obsahujícího kanalizaòní pÍípojku spla5kove kanalizace pro novostavbu rodinného domu,
biologick;i septik s biofiltrem ( déle jen ,,BS") akanalizaéní piípojku od BS k místu napojení
na stóvajíci kanalizaéní pÍípojku, v5e na pozemku parc.ò. I105/35 v k.ú. eeské Meziiíòí.
Kanalizaòní pÌípojka spla5kové kanalizace bude vedena od severozópadní obvodové zdr
rodinného domu terénem, po pozemku parc.ò. 1105/35 v k.ú. Ceské MeziÍíòí k BS, ktery bude
umístèn na pozemku parc.Ò. I 105/35 v k.ú. Ceské Meziiiéi. Od BS bude kanalizaéní piípojka
vedena po pozemku parc.ò. 1105/35 vk.ú. Ceské Mezliíéí kmístu napojení na stóvající
kanalizaóní pÍípojku spla5kové kanalizace, vyvedenou na pozemek parc.Ò. 1105/35 vk.ú.
Òeské Meziiíóí.

Uvedenym dnem podéní Zódosti bylo zahíleno územní iizeni o umísténí stavby.

Mèstsk;f úÌad Opoòno, odbor vystavby, jako piíslu5ny obecn;f stavební úiad podle

$13 odst. I písm. f) stavebního zókonaposoudil Lîdost o vydóní územního rozhodnutí podle

$90 stavebního zó,kona a na zétkladè tohoto posouzení vyd6v6 podle $ 92 stavebního zékona

územní rozhodnutí o umísténí souboru staveb
obsahujícího kanalizaéní píípojku splaíkové kanalizace pro novostavbu rodinného domu,
BS a kanalizaéní píípojku od BS k místu napojení na stdvající kanolizaóní píípojku, víe na
pozemku parc.é. 1105/35 v k.ú. Óeské Mezìííóí.

Úòastníci ilr;ení podle $ 27 odst.l písm.a) zótkona ò.500/2004 Sb., spróvní Íód, ve znéní
pozdèj5ích platnych próvních pÍedpisú ( dóle jen spróvní Íód):

Jiií Chvólek, nar. 15.02.1983, bytem Laichterovaép.972,518 0l DobruSka

Pro umístèní a projektovou pÍípravu souboru staveb se stanoví tyto podmínky:

1. Kanalizaèní pÍípojka spla5kové kanalizace bude vedena od severozítpadní obvodové zdi
rodinného domu terénem, po pozemku parc.è. 1105/35 v k.ú. Ceské Mezliíéí k BS, ktery
bude umístèn na pozemku parc.ò. 1105i35 v k.ú. Ceské Meziiiéi. Od BS bude kanalizaéni
pÍípojka vedena po pozemku parc.è. 1105/35 vk.ú. Óeské MeziÍíÒí kmístu napojení na
stóvající kanalizaèní pÍípojku spla5kové kanalizace, vyvedenou na pozemek parc.ò.
I 105/35 v k.ú. Ceské MeziÌíèí.
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2. Stavba BS s kanalizaòní piípojkou bude umístèna v souladu s ovèÍenou grafickou piílohou
tohoto rozhodnutí, kterou obdrZí Ladatel a Obecní úiad Ceske MeziÍíèí po nabyí próvní
moci tohoto rozhodnutí.

O povolení stavby vodního díla - BS a vypou5tèní odpadních vod do obecní kanalizace musí
stavebník polédat Mèstsklf úiad Dobru5ka, odbor Zivotního prostÌedí. Zédost musí
obsahovat PD ve tiech vyhotoveních, vypracovanou opróvnénou osobou k projektovóní
vodohospodóÍskfch staveb a pÍísluSné doklady dle vyhlóSky é.43212001 Sb., potÍebné
k povolení stavby a vypou5tèní odpadních vod. Dóle stavebník k Zédosti o stavební povolení
pÌiloZí souhlas podle $ 1.5 odst. 2 stavebního zítkona, o kteqf musí poZódat po nabytipr|vni
moci odbor v5ístavby MèU Opoòno.

O d ú v o d n è nI

Dnem podóní Zódosti o vydóní územního rozhodnutí bylo zahíjeno územní iizení o
umísténí stavby. Stavební úÍad oznómil zahé$eni územního iízení úòastníkúm íízeni
uvedenÍm v $ 85 odst.l stavebního zétkona a dotòenym orgónùm doruòením písemného
opatÍení ze dne 06.08.2009 doporuòenè do vlastních rukou na doruòenku a úÒastníkúm
iizení uvedenym v $ 85 odst. 2 stavebního zétkona veÍejnou vyhlóSkou v souladu s $ 87 odst.l
stavebního zikona. VyhlóSka byla vyvèSena na úÍední desce Mèstského úiadu Opoòno a to
jak v ti5téné podobè, tak i zpùsobem umoZùujícím dólkoqf pÍístup a na úiední desce
Obecního úiadu Ceské Meziiíéí. Datum vyvèSení a sejmutí vyhlóÈky s potvrzením o vyvèSení
a sejmutí je uvedeno na piíslu5ném vyhotovení zaloíeném u spisu stavebního úÍadu. Stavební
úÍad souòasné k projednéní Zódosti naÍídil veÍejné ústní jednóní, které se konalo dne
10.09.2009. Y oznétmení stavební úiad upozornil na to, Ze podle $ 89 odst.l stavebního
zétkona musí b\,1 zíxazna stanoviska dotòenych orgónù, némitky úèastníkú iizeni a
piipomínky veiejnosti uplatnèny nejpozdèji pii veiejnem ústním jednóní, jinak k nim nebude
piihlédnuto a ùe kzéwaznym stanoviskùm a nómitkóm k vècem, o kterych bylo rozhodnuto
pii vydóní územního plónu, se podle $ 89 odst.2 stavebního zàkona nepiihlíZí. Zadatel byl
vyzvitn k tomu, aby informace o jejich zétméru a o tom, Ze podali ùàdost o vydóní územního
rozhodnutí, byla bezodkladnè poté, co bylo naiizeno veiejné ústní jednóní, vyvèSena na
vhodném veÍejnè piístupném místè u pozemku, ktery je piedmètem územního iízení o
umístèní stavby. Byl upozornén na to, ùe informace musí byt ponechéna na místè aZ do doby
veiejného ústního jednóní a Ze souòóstí informace musí byt grafickó òést, popiípadè jinf
podklad, znéhoù lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu zémèru a na jeho
vliv na okolí. Zadatelbyl upozornèn i na dúsledky nesplnéní uvedene povinnosti.

Okruhem úòastníkú iizeni o Zódosti se stavební uiad zabyval a zkoumal, které osoby
jsou vedle Zadatelù osobami, na které se pro spoleòenstvi préx nebo povinností s ùadatelem
musí vztahovat rozhodnutí, dóle zda existují dal5í dotòené osoby, které mohou bÍt
rozhodnutím pÍímo dotèeny ve svych próvech nebo povinnostech a zda existuje zvlóStní
zàkon, kterlf by okruh úòastníkú iízení stanovil. Takovym zvlóStním zókonem, ve vztahu ke
spróvnímu iódu, je stavební zétkon, kteqf v $ 85 vymezuje okruh úÒastníkù územního iizeni.
Takto vymezenému okruhu úòastníkù iízení pak zhlediska $27 odst. I a odst.2 piiznal
nésledující postavení. Zadatelje úèastníkemiizeni podle $ 85 odst I písm. a) stavebního
zétkona a podle $27 odst.l písm.a) sprévního Íódu. Obec Óeské MeziÍíèí je úèastníkem
iízení podle $85 odst. 1 písm. b) stavebního zàkona a podle $27 odst.2 spróvního iódu.
Ostatní úòastníci iízení mají, dle úsudku stavebního úÍadu, postavení úòastníka iizení podle
ustanovení $ 27 odst.2 spróvního Ìódu.

O prubéhu veÍejného ústního jednóní byl sepsón protokol, znéhoù vyplynulo, Ze
úÒastníci iizeni nevyjódÍili k navrhovanému umístèní stavby ù6dne némitky ani piipomínky.



V prùbèhu iízení pÍezkoumal stavební úiad piedloZenou Zódost z hledisek uvedenych
v $90 stavebního zikona, projednal ji s úÒastníky iízení a posoudil shromaZdènó stanoviska a
vyjódiení. Zjistrl, Ze stavba je v souladu s územnè plónovací dokumentací ( UPSU Òeské
Meziiíèí), s cíli a úkoly územního plónovóní, zejmena s charakterem území, s poZadavky na
ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v územi, s poZadavky stavebního zérkona a
jeho provódècích próvních piedpisù, zejmena s poZadavky na vyuùivfiní uzemi, s poZadavky
na veiejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s poZadavky zvléStních pÍedpisù a se
stanovisky dotèenych orgónù podle zvlóStních zékonù. Stavba nevyZaduje posouzení vlivu na
Livotní prostÍedí podle zàkona Ò.100/2001 Sb., o posuzovóní vlivú na Zivotní prostiedí a o
zmènè nèkterych souvisejících zókonú, ve znèní pozdéjSích pÍedpisú.

Stavební úÍad po posouzení v5ech podkladù a zji5tèní ve vy5e uvedené véci rozhodl
zpùsobem uvedenym ve vyroku tohoto rozhodnutí.

PÍi posuzovétni a rozhodovóní vychínel ze spolehlivè zjiStènlfch dùkazú, které
posuzoval jednotlivè i ve vzéjemnych souvislostech, iídil se platnymi próvními piedpisy,
zejmena stavebním zókonem, vyhléSkou é,.13711998 Sb., o obecnych technickych
poùadavcich na vystavbu, ve znéni pozdèj5ích pÍedpisù (PD byla vypracovóna pied platností
vyhl.ò. 26812009 Sb.), vyhlóSkou ó.50112006 Sb. ve znéní pozdèjSích platnych próvních
pÍedpisù, o obecnych poZadavcích na vyuZívérní území, spróvním Íédem, jakoù i Listinou
zókladních préw asvobod, kteró je souèóstí Ústavy Òeské republiky.

P o u ò e nI

Proti tomuto rozhodnutí múùe úÒastník iizeni podle ustanovení $ 81 odst.l spróvního
iódu podat odvolóní do 15 dnú ode dne oznómení ke Krajskému úiadu Krélovehradeckého
kraje, odboru územního plónovóní a stavebního Íódu, se sídlem Pivovarské nétmésti 1245,
500 03 Hradec Królové, prostÍednictvím odboru vystavby Mèstského úíadu OpoÒno, se
sídlem Kupkovo ném.247.517 73 OpoÒno. Odvoléní mé odkladny úÒinek.

Podle $ 82 odst.l spróvního iódu se lze odvolat proti vyrokové òósti rozhodnutí òi
jednotliqfm v;frokùm. Odvolóní proti odùvodnèní rozhodnutí je nepÌípustné.

Podle $ 82 odst.2 spróvního Íódu musí byt z odvoléní patrno, kdo je Òiní a které vèci
se tykó. Odvolàní se podévó s potÍebnym poètem stejnopisù tak, aby jeden stejnopis zùstal
spróvnímu orgénu a aby kaùdy úòastník iízení mohl obdrZet jeden stejnopis.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne , kdy nabude próvní moci.

PÍíloha pro Zadatele (obdrZí po nabytí próvní moci tohoto rozhodnutí):

- ovéieny situaÒní vykres 1 :200

PÍíloha pro Obecní úÍad Òeské MeziÍíòí (obdrÍí po nabytí próvní moci tohoto
rozhodnutí):

- ovèieny situaÒní vykres | :200
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Toto rozhodnutí musí bft vyvè5eno na úÍední desce Méstského úÍadu Opoòno a
Obecního úÍadu Òeské MeziÍíòí po dobu 15 dnù a to i zpúsobem umoÍúujícím dólkovy
pÍístup.

Vyvéseno dne : ,/L '7 -!;;rz Sejmuto dne:

Razítko, podpis:

Doporuèené do vlastních rukou na doruòenku se doruòí úòastníkúm iízení uvedenym v

$ 85 odst. I stavebního zókona:
Jifí Chvólek, nar. 15.02.1983, Novoméstskó Òp. 205, 518 0l DobruSka (adresa pro
doruòovéní)
Obec ÒeskeMezriíé,í

Dóle obdrÍí doporuóenè na doruòenku dotòené orgóny:
Mèstsk;f úÍad DobruSka, odb. ZP,5l8 01 Dobru5ka
Méstsk;f úiad DobruSka, o.db. spróvy majetku mésta, 518 0l DobruSka
Mèstsky úiad Dobru5ka, Uiad územního plónovóní,518 01 Dobru5ka

Doporuòené ( k qvé5eni):
Obecní úiad Ceské MeziiíÒí


