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NÁVRH
VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Ing. Zdeněk Lacina, nar. 15.2.1957, Hradištko 70,25209 Hradišt'ko pod Medníkem,
(dále jen "žadatel") podal dne 4.82010 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním řízení o umístěni stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízenÍ.

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku
územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány
podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného
zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřední dny Po a St
7:30 - 16:30).

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

Vydává podle § 79,92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

dvougaráž a pergola Cheznovice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 63/1, 63/4 v katastrálním území Cheznovice.

Popis stavby:
Dvojgaráž bude cihlový objekt bez podsklepení s sedlovou střechou, stavba bude napojena na el.

energii. Konstrukce pergoly bude dřevěná, při stavěná ke stávajícímu zděnému objektu stodoly, ze dvou
stran otevřená, na straně západní bude cihelná zeď. Součástí pergoly bude krb. Stavba bude napojena na
eL energii.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba dvojgaráže o půdorysu 9x6,S a výšce 4,5m bude umístěna ve vzdálenosti 5,5m od hranice
s pozemkem 63/5 v k.ú. Cheznovice a 2,5m od hranice pozemku 1460/1 v k.ú. Cheznovice
(komunikace). Stavba pergoly o půdorysu 4x8,9m a výšce 4m bude přistavěna ke stávající stavbě
stodoly na pozemku 69/3 v k.ú Cheznovice na pozemku. Umístění staveb a směrové vedení
přívodů je zakresleno v situaci stavby v měř. 1 : 200, která je součástí ověřené dokumentace (po
nabytí právní moci obdrží stavebník a obec Cheznovice). Za správnost, úplnost a proveditelnost
odpovídá projektant Ing. Jiří Martínek, ČKAIT 0301265.

2. Případné změny v umístění stavby musí být znovu projednány se zdejším stavebním úřadem.
3. Proiektová dokumentace ro stavební řízení bude obsahovat náležitosti stanovené vyhláškou
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499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
4. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.
5. PD bude předložena dotčeným orgánům státní správy, dotčeným organizacím, správcům

inženýrských sítí, obci Cheznovice k vyjádřením, která budou přiložena k žádosti o povolení
stavby.

6. Stavba podléhá stavebnímu řízení. Žádost, pokud bude podána, musí obsahovat náležitosti
stanovené vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
ve věcech stavebního řádu.

Účastnící územního řízení:
Ing. Zdeněk Lacina, Hradištko č.p. 70, 252 09 Hradišťko pod Medníkem
Obec Cheznovice, Martin Šoltys, Vladimír Melichar, SÚS Rokycany.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě
u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:
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V elektronické podobě zveřejněno od!

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

V elektronické podobě zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:
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Sejmuto dne:
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podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.Razítka,

MĚSTSKÝ ÚV
OtiS]k'ředn'ho razítka ROKYCANY

/ odbor stavební
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Ing. dřich Dienstbier
vedoucí stavebního odboru

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ing. Zdeněk Lacina, Hradištko č.p. 70, 252 09 Hradišťko pod Medníkem
Obec Cheznovice, IDDS: bk8bnmj

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Rokycany, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 20 Rokycany 1
Obecní úřad Cheznovice, Cheznovice č.p. 16,33806 Cheznovice


