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

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

Žadate|:
Pavel Suchý (nar. 13.2.1973), Cheznovice 208, 338 06 Cheznovice

VEREJNA VYHLASKA

vzEMNÍ Ro ZIJODNUTÍ
Městský úřad Rok-vcanv, odbor stavební. jako stavební úřad věcně a místně příslušnÝ dle $ 13 odst. l

písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.. o územním planovaní a stavebním řádu. ve zněnipozdějších předpisu (dále
jen..stavební zákon..) rozhodl dne 6.9.2007 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavb1'.
Oplocení částí pozemků ppč. PK 1415 a ppč. PK 14I6|t pro zemědělské úče|y na 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 stavebního zákona a $ 9 v1.hlášk1. č. 50312006 Sb.. o podrobnější úpravě územniho tízení.
veřejnoprávní smloury. a územního opatření v.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. území Cheznovice.

Stavba bude obsahovat:
Bude r'vbudováno oplocení částí pozemků. které jsou vlastnictvím žadatele. pro zemědělské účel1'' - ohrazení
budoucí plochy pro pastr,u. oplocení o výšce 180 cm bude z lehkého pletiva' bez podezdívkr,.. neseno
dřevěnÝmi ku11,'. V oplocení budou umístěna dvoje vrátka.

Pro umístění a provedení stavbv se stanoví tvto podmínkv:

1. Stavba ner'1'žaduje stavební povolení ani ohlášerrí. Star,ba bude r, k.ú. Cheznovice unrístěna a provedena na
pozemcích ppč. PK 1415 a ppč. PK 1416/l podle dokumentace ověřené v územním řízení. která je přílohoLr
tohoto rozhodnutí. Případné změnv nesmí bí.t proveden-y bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při stavbě budou dodržena ustanovení v-vhlášk1'' č. 13711998 Sb.. ve zněni pozdějších předpisu, upravrr1ící
požadavk1,na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízeni staveb. a příslušné technické předpis.".-

3. Při provádění stavby'je nutno dodržovat předpis-v týka1ící se bezpečnosti práce a technických zařízeni,
zejména Nařízení vládv č. 36212006 Sb.o bližších požadavcích rra bezpečnost a ochranu-zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky' nebo do hloubk1'. Nařízení vládi'. č. 59|12006 Sb.. o bližších
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mininrálních požadavcich na bezpečnost a ochranu zdravi při práci na staveniŠtích a zákona č. 309/2006 Sb..
kter1.m se uprawjí další požadavky bezpečnosti a ochranr, zdraví při práci v pracovně právních vrtazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi při čirrrrosti nebo posk1tování služeb mimo praco\,něprá\,ní vztah-v (zákon
o zajištění dalšíclr podrr,rínek bezpečnosti a oclrranr. zdraví při práci).

4. Vr.tr.čení prostorové polohy stavb.v. bude provedeno odborně zpusobilými osobami.

5. Před započetím stavebních prací je nutno požádat správce dotčenÝch inŽerrí'rskÝch sití o přesné vr,tÝčení tras
podzemních vedení. Podmínkl. stanovené jednotlivi'mi správci musí bít respektoválrr.. Pokud b1.při prováděrrí
prací bvl zjištěn výsk1.t neznánrého podzemního vedení. musí o tom b(t bez zbr,tečného prodlení informován
vlastník tohoto vedení. ktery stanoví další podmínkv pro provádění prací.

6. Dojde.li při provádění stavb1'k nepředvídanému náIezu kulturně cenrrj.ch předrnětu rrebo k archeologickí-m
ná|ezum,je investor Stavb\.povinen nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu sťátní památkové péče. popřípadě
archeologickému ústaw. Zároveňje povinen učinit nezbr-tná opatření. abr' nález nebr'l poškozen nebo zničen.
dokud o něm nerozhodne orgán státní panrátkové péče.

7. Pro stavbu budou použit1'pouze takové ví'robkv. materiálv a konstrukce, které jsou vsouladu s $ 156
stavebního zákona.

8. Při provádění stavby nesmí docházet k nepovolenému omezování provozu na komunikacích a k uživání
veřejného prostranství bez předchozího povolení příslušného úřadu. Nesmí bít nadměrně znečisťováno okolí
stavbr.. ničena zeleň nebo jiným způsobem zhoršováno životní prostředí a neodůvodněně omezována práva a
právem chráněné zájm1l vlastníků sousedních pozemků a staveb.

9. Dokorrčenou stavbu |ze užívatbez oznámení stavebnímu úřadu i bez kolaudačního souhlasu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitkr' arri připomínkr. nebvlv vznesenv.

''sprármí řád''):
Pavel SuchÝ (nar. 13.2.1973)^ Cheznovice 208. 338 06 Cheznovice

odůvodnění
Městský úřad Rokycanv" odbor stavební obdržel dne 9.7.2007 žáďost o vr.dání ťrzemního rozlrodnutí o

umistění stavby. Žádost b-vla předepsaný.m způsobem doložena.
Městský írřad Rokvcany. odbor stavební opatřením ze dne 27.7 '2007 oznámil podle $ 87 odst. l

stavebního zákona zahájeni územního řizeni o umístění stavbv a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místnínl
šetřením na den: 31.8.2007 (pátek) konané v místě: Cheznovice . před vchodem na pozemek rodinného dorrru
č.p. 208. Námitk-'* a připomínk-v účastníků řízeni a závazná stanoviska dotčený'ch organú mohh.bí.t uplatrrěnr'
rrejpozději při ústrrím jednání.

V řízení b1.lo zkoumáno^ zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníkú pozemku a
staveb na nich. včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě ','ýsledku bvl stanoven okruh účastníkrr
řízeníve smt.slu $ 85 stavebního zákorra.

Městský úřad Rokycanl'. odbor stavební v pruběhu ťrzemního Ťizeni o umístění stavb}'posoudil žádost o
v1,'dání územního rozhodnutí o urrrístění stavb1. z hledisek ur'edenÝclr v $ 90 stavebního zákona. projednalji s
účastlríkv řizeni a s dotčenými orgánv a posoudil shrornážděná stanoviska.

Městský úřad Rokyc&ny, odbor stavební v pruběhu územního řízeni o rrmístění stavby neshledal důvod1'
bráníci v1.dání tohoto rozhodnutí. rozhodl proto způsobem uvedení.m ve výroku.

V pruběhu řízení nebyh' Vzneseny žádné námitk1,' a připomínk'v. Rovněž v pruběňir řízení se dotčené
pozemkv staly vÝlučným vlastnictvím žadatele.
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