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Ing. Pavel Cepelák (nar. 6.2.|967),Pražs
Rokvcanv

337 03

NAVRH vÝRoKU uzEMNÍHo
Ro ZIďioDNUTÍ
Městský úřad Rokycany, odbor stavební,jako stavebníúřadvěcně a místrrěpříslušnýdle 13 odst. l
$
písm.f,1zákona č. 18312006Sb., o územnímplánovánía stavebnímřádu, ve znenípoždějších
předpisů(dá1ejen
''stavební
zákon'')' rozhodl ve věci žádosti o vydání územníhorozhodnutío umístěnístavby: Stavební
ÚpravY a přístavb4 rodinného domu č.p. 7 na pozemku stavebníparce|ap'č.60 v kat. území
Cheznovice. kterou podal Ing.Pavel Čepelák 1nu.. o
- Ňoue vrc.to;:z o:
Rokycany takto:
Podle $ 95 odst. 1 stavebníhozákona ve zjednodušeném
územnímÍízenívydává

u zemní rozhodnutí

o umístění stavby

pro stavbu::Stavebníúpraw a přístavba rodinného domu č.p. 7 na pozemku stavební
porcgl'g p. ě. í0.v kat. llzemí Cheznovice, včetně:
vniřníchrozvodů
instalací
a ústředního
výápění
se zplyňovacím kotlem ne dřevo a peletky umístěnéhov technickémístnosti ve stávajícístodole./dálejen
stavbď
Jedná se o rekonstrukci stávajícíhorodinnéhodomu, půdnívestavbu, zbourání stávajícíverandy
a
nahrazenínovou přístavbou.Příčkyv podkrovíbudou provedenyz cihel plných.

2.
3.
Á.
Ť

5.
6.
7.

Stavba o zastavěnéploše200 m2 bude umístěnana stavebníparcelep.č.60 v k.ú.Cheznovice,v
souladu
se situací,kteráje součástídokumentacestavby.Přípojky inženýrsých sítízůstanoustávající'
odpadní
vody budou svedeny splaškovou kana|izací do stávající
.jím!v na vyváženi. Za správnost, úplnosta
proveditelnostodpovídáprojektantkaIng. Helena Zemanová,Čretr 0200668.
Případnézměny v umístěnípřístavby musí bý znovu projednány se zdejšímstavebnímúřadem.
Stavba bude řešenav souladu s vyhláškou ě. |37/|gg8 Sb.' o obecn;7chtechnických požadavcích
na
výstavbu, ve znění pozdějšíchpředpisů, a svyhláškou č,' 50|1200-6Sb., o obecn;ictrtechnických
poŽadavcíchnavyužitíuzemí,a budou dodrženazávaznáustanovenípříslušnýchtechnických
no,.n1'
Projektová dokumentacepro stavebnířízeníbude obsahovatnáležitostistanóvenévyhláškou,49912006
Sb., o dokumentacistaveb.
Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.
stavebnípovolení..iq\ud bude podána. musí obsahovat náležitosti stanovenév},hláškou
?499|l.o'
č.
52612006Sb.. kte.ou .e p.ovádějíněkt"rá ustanovenístavebníhqzákona ve věcech sta
V projektové
rvJsNLUvn uur1.uilltrilraer
dokumentacibudou
oueou UVeOeny
uvedeny naSleOUJlcl
následujícíUdaje:
údáj

a) kódy, názlry, kategorie (podle vyhlášlry MŽP č. 38IlzO0| Sb., Katalog odpadů)
a
předpokládané
množství
všechdruhůodpadů,
kterévzniknoupři realizaciakce'
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b) Způsobydalšíhovyužiti, popř. odstraněníodpadů
8. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na územís předpokladem archeologických ná|ezi,
vztahuji se na stavebníky povinnosti vyplýající z ust. $ 22-23 zákona č' 2011987 Sb.' o státní
památkové péči. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu Akademie věd Českérepubliky' oddělení archeologicképamátkovépéče,
Letenská4' ll8 01 Praha1.

Učastníciřízenípodle $ 27 odst. l zákona ě. 500/2004Sb.. správnířád. ve znění pozděišíchpředpisů(dále jen
''správnířád''):
Ing. Pavel Cepelák (nar. 6.2.I967),kaŽská 718' Rokycany - Nové Město, 337 03 Rokycany
Tento dokument musí být ryvěšen na úřednídesce po dobu 15 dnů.

Datum
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Datum sejmutí:
Datum sejmutív elektronicképodobě:
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podobě: ío, ru . u
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Podpis oprávněnéosoby,'potvrzljici vyvěšení
R a z í t k o : í ' ; . ; ' : ] *.' . .
' . ! . ;" . ' l
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Podpisoprávněné
osoby,potvrzující
sejmutí
Razítko:

Upozornění:
Dle ustanovení$ 95 odst. 3 stavebníhozákona žadatel zaiistí" abv bvl návrh rrýroku bezoďkladně
wvěšen na vhodnémveřejně přístupnémmístěu stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit,po
celou dobu zveřejněnínávrhu výroku. Souěástíinformaceie erafickévyiádření záměru. popřípadějiný podklad,
zněhož lze usuzovat o architektonickénebo urbanisticképodobě záměru a o jeho vlivu na oko|í' obsahující
obdobnénáležitostiuvedenévustanovení$9odst.5,$10odst.5,$llodst.5nebo$12odst.3vyhláškyč
5a3l2a06 Sb., o podrobnějšíúpravěúzemníhořízení,vesnopnívní smlouly aÚzemrrího opatře'ní.
Do podkladůrozhodnutímohou účastníci
řízeníve shora uvedenélhůtěnahlédnoutu Městskéhoúřadu
Rokycany' odborustavebního
(návštěvní
dny: Pondělía sďeda od 8'00 do l7.00 hod.).
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Ing.oldřich Dienstbier
vedoucíodborustavebního

Rozdělovník
Účastníci řízení - uzemníŤízeni o umístění stavby
jednotlivě:
Doručení
Ing. Pavel Cepelák, Pražská718, Rokycany - Nové Město, 337 03 Rokycany
Obec Cheznovice, Cheznovice 16. 338 06 Cheznovice
.i-

Uřady pro vyvěšenía podánízprávy o datu vyvěšenía sejmutí (doručení
jednottivě)
obecníúřadCheznovice,
Cheznovice16,,33806 Cheznovice
MěstskýúřadRokycany,Masarykovonáměstí1, Střed,33101 Rokycany 1

jednotlivě)
Dotčenéorgány (doručení
obecníúřadCheznovice,
Cheznovice16,33806 Chemovice
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