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EJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
M stský ú ad,stavební ú ad Kostelec nad ernými lesy, jako stavební ú ad p íslušný dle § 13 odst. 1 písm.
f) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "stavební
zákon"), rozhodl ve v ci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umíst ní stavby: rodinného domu, zpevn né
plochy, vsakovací jímky deš ových vod a oplocení na pozemku p. . 867/14 a staveb vodovodní p ípojky a p ípojky
splaškové kanalizace na pozemcích 867/8 a 867/14 v k.ú. Kozojedy., kterou podal Petr Šolín (nar. 18.3.1978),
Anežky Malé 770/9, 149 00 Praha 4 takto:
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky . 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav
územního ízení, ve ejnoprávní smlouvy a územního opat ení vydává

územní rozhodnutí o umíst ní stavby
pro stavbu: rodinného domu, zpevn né plochy, vsakovací jímky deš ových vod a oplocení na pozemku p. .
867/14 a staveb vodovodní p ípojky a p ípojky splaškové kanalizace na pozemcích 867/8 a 867/14 v k.ú.
Kozojedy. .
Pro umíst ní a projektovou p ípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba rodinného domu bude umíst na na pozemku p. . 867/14 v k.ú. Kozojedy ve vzdálenosti 4m od spole né
hranice s pozemkem p. . 867/15 a ve vzdálenosti cca 6,5m od spole né hranice s pozemkem p. . 867/8 v k.ú.
Kozojedy. Umíst ní rodinného domu, vsakovací jímky deš ových vod, oplocení a zpevn ných ploch i sm rové
vedení p ípojek vody a splaškové kanalizace je rovn ž zakresleno v situaci v m ítku 1:500.
2. Rodinný d m bude zast ešen valbovou st echou. Výška rodinného domu od upraveného terénu nep esáhne 6m.
3. Rodinný d m bude ešen jako objekt samostatn stojící, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, který
bude obsahovat : jednu bytovou jednotku.
4. P ístup na stavební pozemek bude zajišt n z budoucí obslužné komunikace na pozemku p. . 867/8 v k.ú.
Kozojedy.
5. Doprava v klidu je ešena parkovacím stáním, které je sou ástí zpevn ných ploch.
6. Odpadní vody z rodiného domu budou svedeny novou kanaliza ní p ípojkou, umíst nou na na pozemcích p. .
867/14 a 867/8 v k.ú. Kozojedy, do adu splaškové kanalizace.
7. Veškeré povrchové vody budou likvidovány vsakem na pozemku navrhovatele.
8. Zásobování RD el. energií bude zajišt no novou el. p ípojkou dle smlouvy o z ízení nového odb rného za ízení,
uzav ené s distributorem el. energie spole ností EZ Distribuce a.s..
9. Zdrojem pitné a užitkové vody pro budoucí rodinný d m bude nová vodovodní p ípojka, která bude umíst na na
pozemcích p. . 867/14 a 867/8 v k.ú. Kozojedy.
10. Oplocení bude umíst no na pozemku p. . 867/14 v k.ú. Kozojedy p i spole né hranici se všemi sousedními
pozemky. Oplocení bude v provedení drát né pletivo na ocelových sloupcích s podezdívkou a z elní strany
sm rem do ulice v provedení podezdívka, betonové nebo zd né sloupky a d ev né výpln . Sou ástí elní strany
oplocení bude vstupní branka a vjezdová vrata. Vjezdová vrata budou provedena tak, aby nebyla narušena
bezpe nost a plynulost silni ního provozu na p ilehlé obslužné komunikaci. Celková výška oplocení nep esáhne
1,8m od ÚT.
11. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby bude vypracována oprávn nou osobou.
12. Budou dodrženy podmínky M stské ú adu, odbor životního prost edí, Komenského nám. 1619, í any ze dne
17.4.2012 pod .j.17088/2012-MURI/OŽP-00151 souhlas s odn tím pozemku ze ZPF: 1.Za odn tí p dy ze ZPF
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nebude podle § 11 odst.6 zákona .334/92 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis stanoven odvod, nebo se jedná o
stavbu pro bydlení na plochách ur ených k tomu ú elu schváleným územním plánem. 2. Termín zahájení a
rozsah skrývky ornice bude oznámen 14 dní p ed zahájením stavby orgánu ochrany ZPF. Sejmuté kulturní
vrstvy p dy budou použity na výše uvedeném pozemku pro následnou rekultivaci ploch dot ených stavbou. 3.
Podle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP . 13/94 Sb., o podrobnostech ochrany zem d lského p dního fondu bude
veden protokol o innostech souvisejících se skrývkou, p emíst ním, rozprost ením i jiným využitím,
uložením, ochranou a ošet ováním skrývaných kulturních vrstev p dy, v n mž se uvedou všechny skute nosti,
rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a ú elnosti využívání t chto zemin. 4. Za vedení deníku ru í osoba
pov ená stavebním dozorem, nebo odborným vedením stavby, pop . zhotovitel. 5. Do vydání stavebního
povolení je tento souhlas vázán na uvedený ú el výstavby. V p ípad zm ny ú elu do doby nabytí právní moci
stavebního povolení, pozbývá tento souhlas platnosti a musí být provedeno nové ízení. 6. Zábory zem d lské
p dy, nevyžadující souhlasu orgánu ochrany zem d lského p dního fondu (zábor kratší než 1 rok) budou
ohlášeny pov enému orgánu ochrany ZPF p ed zahájením skrývkových prací. 7. Podmínky stanovené v tomto
souhlasu v zájmu ochrany zem d lského p dního fondu musí být obsaženy v územním rozhodnutí nebo
stavebním povolení, které bude v této v ci vydáno. 8. Tento souhlas k odn tí p dy ze ZPF ne iní výše uvedený
pozemek stavebním a nenahrazuje stanoviska ostatních orgán státní správy.
13. Budou dodrženy podmínky stanoviska obce Kozojedy: Obec Kozojedy jako vlastník vodovodu a kanalizace
souhlasí s napojením novostavby na ve ejné ady vodovodu a kanalizace s tím, že napojení vodovodu bude
provedeno dle podmínek provozovatele - Vodos Kolín s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín /informace na tel. ísle
321697036/ a napojení tlak kanalizace bude provedeno jednotným zp sobem v obci , používaným dle podmínek
provozovatele kanalizace – BVS agua s.r.o., s. Armády Jílové u Prahy /informace na tel. ísle 241950177/.
14. P ed dokon ením stavby rodinného domu budou dokon eny a zkolaudovány sít technické a dopravní
infrastruktury, které jsou nezbytné k jeho provozu.
15. Za dodržení výše uvedených podmínek a podmínek daných rozhodnutími je zodpov dný navrhovatelé.
Rozhodnutí o námitkách ú astník
Námitky nebyly vzneseny.

ízení:

Ú astníci ízení podle § 27 odst. 1 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen
"správní ád"):
Petr Šolín (nar. 18.3.1978), Anežky Malé 770/9, 149 00 Praha 4

Od vodn ní
M stský ú ad,stavební ú ad Kostelec nad ernými lesy obdržel dne 25.6.2012 žádost o vydání územního
rozhodnutí o umíst ní stavby. Žádost byla p edepsaným zp sobem doložena.
M stský ú ad,stavební ú ad Kostelec nad ernými lesy opat ením ze dne 11.7.2012 oznámil podle § 87
odst. 1 stavebního zákona zahájení územního ízení o umíst ní stavby a na ídil ve ejné ústní jednání na den:
20.8.2012 (pond lí) konané v kancelá i stavebního ú adu v Kostelci n. .l.. Námitky ú astník ízení a závazná
stanoviska dot ených orgán mohly být uplatn ny nejpozd ji p i ve ejném ústním jednání.
P i vymezování okruhu ú astník ízení dosp l M stský ú ad,stavební ú ad Kostelec nad ernými lesy k
záv ru, že právní postavení ú astníka ízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném p ípad p ísluší
(vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný zám r uskute n n) pouze vlastník m pozemk (a
stavbám na nich), na kterých má být požadovaný zám r uskute n n, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné
v cné právo k sousedním pozemk m (a stavbám na nich) a vlastník m anebo správc m stávajících vedení
technické a dopravní infrastruktury, dot ených p edm tnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším
(vzdálen jším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím p ímo dot ena.
M stský ú ad,stavební ú ad Kostelec nad ernými lesy v pr b hu územního ízení o umíst ní stavby
posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umíst ní stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona,
projednal ji s ú astníky ízení a s dot enými orgány a posoudil shromážd ná stanoviska.
M stský ú ad,stavební ú ad Kostelec nad ernými lesy v pr b hu územního ízení o umíst ní stavby
neshledal d vody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto zp sobem uvedeným ve výroku.
V pr b hu ízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá
platnosti, nebyla-li ve lh t platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné
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rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních p edpis , nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací
ízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lh t platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí
pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební ú ad obdržel sd lení žadatele, že upustil od zám ru, ke kterému se
rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace zám ru již zahájena.

Pou ení
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 správního ádu odvolat do 15 dn ode dne jeho oznámení ke
Krajskému ú adu St edo eského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním u M stského ú adu Kostelec nad ernými
lesy, stavebního ú adu. První den lh ty je následující po dni oznámení. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v §
37 odst. 2) S a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí sm uje, v jakém rozsahu ho napadá a v
em je spat ován rozpor s právními p edpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo ízení, jež mu p edcházelo. Není-li
v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.
Odvolání se podává s pot ebným po tem stejnopis tak, aby jeden stejnopis z stal správnímu orgánu a aby každý
ú astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú astník pot ebný po et stejnopis , vyhotoví je správní orgán na náklady
ú astníka.

Ji í Fortelka
oprávn ná ú ední osoba
vedoucí stavebního ú adu

Tento dokument musí být vyv šen na ú ední desce po dobu 15 dn , 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyv šení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

Sou asn ú ad pro vyv šení a podání zprávy o vyv šení potvrzuje, že tato písemnost byla zve ejn na
zp sobem umož ujícím dálkový p ístup, podle v ty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní ád).

………………………………….....................
Podpis oprávn né osoby, potvrzující vyv šení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávn né osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Rozd lovník
Ú astníci ízení Doru ení jednotliv :
Obec Kozojedy, Kostelec nad ernými Lesy , 281 63 Kostelec nad ernými Lesy
Petr Šolín, Anežky Malé 770/9, 149 00 Praha 4
Doru ení ve ejnou vyhláškou:
Ostatní ú astníci ízení

Ú ady pro vyv šení a podání zprávy o datu vyv šení a sejmutí (doru ení jednotliv )
ve ejná deska M stského ú adu Kostelec nad ernými lesy, Nám Smi ických 53, Kostelec nad ernými
Lesy
ve ejná deska OÚ Kozojedy, Kozojedy u Kostelce n. .l. , 281 63 Kozojedy u Kostelce n. .l.

Dot ené orgány (doru ení jednotliv )
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0 stský ú ad í any, odbor životního prost edí, Komenského nám. 1619, 251 01 í any u Prahy
M stský ú ad í any, odbor územ.plánování a reg.rozvoje, Komenského 1619, 251 01 í any u Prahy
Správní poplatek, vym ený podle zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis v
celkové výši 1000,- K byl zaplacen hotov .
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