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Mnichovo Hradiště, 29.6.2010

Žadatelé:
Mgr. Jaroslav Procházka (nar. 21.9.1960), Italská 3, 120 00 Praha 2
Mgr. Jitka Procházková (nar. 5.4.1964), Italská 3, 120 00 Praha 2

NÁVRH VÝROKU
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: vrtaná studna s přípojkou u domu
č.p.101 v Loukově na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 742/7 v kat. území Loukov u Mnichova Hradiště,
kterou podal Mgr. Jaroslav Procházka (nar. 21.9.1960), Italská 3, 120 00 Praha 2 a Mgr. Jitka Procházková (nar.
5.4.1964), Italská 3, 120 00 Praha 2 takto:
Podle § 95 odst. 1 stavebního zákona ve zjednodušeném územním řízení vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: vrtaná studna s přípojkou u domu č.p.101 v Loukově na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 742/7
v kat. území Loukov u Mnichova Hradiště.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba vrtané studny, hloubky 30 m bude umístěna na pozemku ve výroku uvedeném. Nová vodovodní přípojka
bude v délce 11,4 m.
2. Projektová dokumentace bude vypracována oprávněnou osobou nebo organizací a musí splňovat požadavky
vyhlášky č. 502/2006 Sb. kterou se mění vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o technických požadavcích na
výstavbu.
3. O povolení stavby domovní studny požádejte odbor výstavby a ŽP, odd. speciálních činností MěÚ Mnichovo
Hradiště – vodoprávní úřad.
Stavba je ve smyslu § 117 odst. 1 stavebního zákona nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád"):
Mgr. Jaroslav Procházka (nar. 21.9.1960), Italská 3, 120 00 Praha 2
Mgr. Jitka Procházková (nar. 5.4.1964), Italská 3, 120 00 Praha 2
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Upozornění:
Dle ustanovení § 95 odst. 3 stavebního zákona 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. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o
architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí, obsahující obdobné náležitosti uvedené v
ustanovení § 9 odst. 5, § 10 odst. 5, § 11 odst. 5 nebo § 12 odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Dle ustanovení § 95 odst. 4 stavebního zákona výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti
zjednodušenému územnímu řízení lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu; prvním dnem lhůty je
den následující po dni zveřejnění návrhu. Připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by
mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu. Výhrada, námitka nebo připomínka se podává u zdejšího stavebního úřadu.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u Městského úřadu Mnichovo
Hradiště, odboru výstavby a ŽP (návštěvní dny: pondělí, středa 8 - 17 hodin).
Seznam všech účastníků řízení:
Ing. Miloš Grieszl, Mgr. Jaroslav Procházka, Mgr. Jitka Procházková.

Za správnost: Marta Studničná

Rozdělovník
Žadatel
Doručení jednotlivě:
Mgr. Jaroslav Procházka, Italská 3, 120 00 Praha 2, prostřednictvím zástupce: Ing. Miloš Grieszl, Vlnařská 693,
460 01 Liberec 6
Mgr. Jitka Procházková, Italská 3, 120 00 Praha 2, prostřednictvím zástupce: Ing. Miloš Grieszl, Vlnařská 693,
460 01 Liberec 6

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Obecní úřad Loukov, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
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