Městský ffad Rokycany, odbor stavební
Masarykovo nám. t,33,7 20 Rokycany

2641103T107-5
CJ
Vl řizuje: RiclrardKasal
E-mail: richard.kasal@rokvcanv.cz
Telefon: 37I 706 ll7

Rokvcanv. dne 6.9.2007

Žadate|:
Pavel Suchý(nar. 13.2.1973),
Cheznovice208,33806 Cheznovice

VEREJNA

vzEMNÍ

VYHLASKA

Ro ZIJODNUTÍ

Městský úřad Rok-vcanv,odbor stavební.jako stavebníúřad věcně a místněpříslušnÝdle $ 13 odst. l
písm. f) zákona č. 183/2006Sb.. o územnímplanovaní a stavebnímřádu. ve zněnipozdějšíchpředpisu (dále
jen..stavebnízákon..) rozhodl dne 6.9.2007 ve věci žádosti o vydání územníhorozhodnutío umístěnístavb1'.
Oplocení částípozemkůppč.PK 1415 a ppč.PK 14I6|t pro zemědělskéúče|yna pozemcích:pozemkové
parce|y PK 1415 a PK 14Í6lI v kat. území Cheznovice. kerou podal Pavel Suchý (nar. 13.2.1973).
Cheznovice 208. 338 06 Cheznovice, takto:
Podle $ 79 stavebníhozákona a $ 9 v1.hlášk1.
č. 50312006Sb.. o podrobnějšíúpravěúzemnihotízení.
veřejnoprávní smloury. a územníhoopatřenív.vdává

rozhodnutí

o umístění stavbv

pro stavbu: oplocení částí nozemků ppč. PK 1415 a pnč. PK 1416/1 pro zemědě|ské účelv na
pozemcích: pozemkové parcelv PK 1415 a PK 141ó11 v kat. územíCheznovice.
Stavba bude obsahovat:
- ohrazení
Bude r'vbudováno oplocení částípozemků. kteréjsou vlastnictvím žadatele.pro zemědělské účel1''
budoucí plochy pro pastr,u. oplocení o výšce 180 cm bude z lehkého pletiva' bez podezdívkr,..neseno
dřevěnÝmi ku11,'.
V oploceníbudou umístěnadvoje vrátka.
Pro umístění a provedení stavbv se stanoví tvto podmínkv:
1. Stavba ner'1'žaduje
stavebnípovolení ani ohlášerrí.Star,babude r, k.ú.Cheznovice unrístěnaa provedenana
pozemcíchppč.PK 1415 a ppč. PK 1416/l podle dokumentaceověřenév územnímřízení.která je přílohoLr
tohoto rozhodnutí.Případnézměnv nesmíbí.tproveden-ybez předchozíhopovolenístavebníhoúřadu.
2. Při stavbě budou dodrženaustanovenív-vhlášk1''
č. 13711998Sb.. ve zněni pozdějšíchpředpisu, upravrr1ící
požadavk1,naprováděnístavebníchkonstrukcía technických zařízeni staveb.a příslušné
technicképředpis.".3. Při provádění stavby'je nutno dodržovatpředpis-vtýka1ícíse bezpečnostipráce a technických zařízeni,
zejménaNařízení vládv č. 36212006Sb.o bližšíchpožadavcíchrra bezpečnosta ochranu-zdravípři práci na
pracovištíchs nebezpečímpádu z výšky' nebo do hloubk1'. Nařízení vládi'. č. 59|12006 Sb.. o bližších
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mininrálníchpožadavcichna bezpečnosta ochranu zdravi při práci na staveniŠtích
a zákona č. 309/2006Sb..
kter1.m se uprawjí dalšípožadavky bezpečnostia ochranr, zdraví při práci v pracovně právních vrtazích a o
zajištěníbezpečnostia ochrany zdravi při čirrrrostinebo posk1tování služebmimo praco\,něprá\,nívztah-v(zákon
o zajištěnídalšíclrpodrr,rínek
bezpečnostia oclrranr. zdravípři práci).
4. Vr.tr.čení
prostorovépolohy stavb.v.
bude provedenoodborně zpusobilými osobami.
5. Před započetímstavebníchpracíje nutno požádatsprávce dotčenÝchinŽerrí'rskÝch
sití o přesnévr,tÝčení
tras
podzemníchvedení.Podmínkl. stanovenéjednotlivi'mi správci musíbít respektoválrr..Pokud b1.při prováděrrí
prací bvl zjištěn výsk1.tneznánréhopodzemníhovedení.musí o tom b(t bez zbr,tečného
prodleníinformován
vlastníktohoto vedení.ktery stanovídalšípodmínkvpro prováděníprací.
6. Dojde.li při prováděnístavb1'k nepředvídanému
náIezu kulturně cenrrj.chpředrněturrebok archeologickí-m
ná|ezum,je investor Stavb\.povinennález ohlásit stavebnímuúřadua orgánu sťátnípamátkovépéče.popřípadě
archeologickémuústaw. Zároveňje povinen učinitnezbr-tnáopatření.abr' nález nebr'l poškozennebo zničen.
dokud o něm nerozhodne orgán státnípanrátkovépéče.
7. Pro stavbu budou použit1'pouze takové ví'robkv. materiálv a konstrukce, kteréjsou vsouladu s $ 156
stavebníhozákona.
8. Při provádění stavby nesmí docházet k nepovolenémuomezováníprovozu na komunikacích a k uživání
veřejnéhoprostranstvíbez předchozíhopovolení příslušnéhoúřadu.Nesmí bít nadměrně znečisťovánookolí
stavbr..ničenazeleň nebo jiným způsobemzhoršovánoživotníprostředía neodůvodněněomezována práva a
právem chráněnézájm1lvlastníkůsousedníchpozemků a staveb.
9. Dokorrčenoustavbu |ze užívatbezoznámenístavebnímuúřadui bez kolaudačního
souhlasu.
Rozhodnutí o námitkách účastníků
řízení:
Námitkr' arri připomínkr.nebvlv vznesenv.

''sprármí
řád''):
PavelSuchÝ(nar.13.2.1973)^
Cheznovice208.33806 Cheznovice

odůvodnění
Městský úřad Rokycanv" odbor stavebníobdržel dne 9.7.2007 žáďosto vr.dáníťrzemního
rozlrodnutío
umistěnístavby. Žádost b-vlapředepsaný.mzpůsobemdoložena.
Městský írřad Rokvcany. odbor stavební opatřením ze dne 27.7 '2007 oznámil podle $ 87 odst. l
stavebního zákona zahájeni územníhořizeni o umístěnístavbv a nařídil veřejnéústníjednání spojenés místnínl
šetřenímna den: 31.8.2007 (pátek) konanév místě:Cheznovice . před vchodem na pozemek rodinnéhodorrru
č.p.208. Námitk-'*a připomínk-vúčastníků
řízeni a závazná stanoviska dotčený'ch
organúmohh.bí.t uplatrrěnr'
jednání.
rrejpozdějipři ústrrím
V řízeníb1.lozkoumáno^zda mohou být přímo dotčenavlastnická nebo jiná práva vlastníkúpozemku a
stavebna nich. včetněpozemkůsousednícha stavebna nich. Na základě ','ýsledkubvl stanovenokruh účastníkrr
řízenívesmt.slu $ 85 stavebníhozákorra.
Městský úřad Rokycanl'. odbor stavebnív pruběhu ťrzemního
Ťizenio umístěnístavb}'posoudilžádosto
v1,'dáníúzemníhorozhodnutío urrrístění
stavb1.z hledisek ur'edenÝclrv $ 90 stavebníhozákona. projednalji s
účastlríkvřizeni a s dotčenýmiorgánv a posoudil shrornážděnástanoviska.
Městský úřadRokyc&ny, odbor stavebnív pruběhu územníhořízenio rrmístěnístavby neshledaldůvod1'
bráníci v1.dánítohoto rozhodnutí.rozhodl proto způsobemuvedení.mve výroku.
V pruběhu řízení nebyh' Vzneseny žádnénámitk1,'a připomínk'v. Rovněž v pruběňir řízení se dotčené
pozemkv staly vÝlučnýmvlastnictvímžadatele.
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