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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Milín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), rozhodl dne 9. 5. 2012 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: domovní
vegetační ČOV na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 315/2 v kat. území Ostrov u Tochovic,
kterou podali Mgr. Adam Navrátil (nar. 22.12.1971), Sudoměřská 1793/47, 130 00 Praha - Žižkov a
Adriana Navrátilová (nar. 4.4.1981), Jasmínová 2606/15, 106 00 Praha - Záběhlice takto:
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: domovní vegetační ČOV na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 315/2 v kat. území
Ostrov u Tochovic.
Navržená stavba domovní vegetační čistírny odpadních vod bude umístěna na zahradě u rodinného
domu.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 315/2 v kat. území Ostrov u
Tochovic tak, jak je zakresleno v ověřené situaci v měř. 1:250, která je grafickou přílohou tohoto rozhodnutí
a obdrží ji žadatel a příslušná obec.
2. Žadatel zodpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena. Z tohoto
důvodu zajistí jejich vytýčení v terénu.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "správní řád"):
Mgr. Adam Navrátil (nar. 22.12.1971), Sudoměřská 1793/47, 130 00 Praha - Žižkov
Adriana Navrátilová (nar. 4.4.1981), Jasmínová 2606/15, 106 00 Praha - Záběhlice

Odůvodnění
Obecní úřad Milín, stavební úřad obdržel dne 5.3.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

Obecní úřad Milín, stavební úřad opatřením ze dne 14.3.2012 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den: 26.4.2012 (čtvrtek)
konané na Stavebním úřadě v Milíně. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů
mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Obecní úřad Milín, stavební úřad z ustanovení § 85
stavebního zákona.
Obecní úřad Milín, stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji
s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací.
Obecní úřad Milín, stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody
bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí
pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné
povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Seznam všech účastníků řízení:
Mgr. Adam Navrátil, Adriana Navrátilová, Obec Ostrov.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího
úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Praha.

otisk úředního razítka

Soňa Poláková
referent stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

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

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

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do : ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
zveřejnění
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
- Mgr. Adam Navrátil, Sudoměřská 1793/47, 130 00 Praha – Žižkov
- Adriana Navrátilová, Jasmínová 2606/15, 106 00 Praha – Záběhlice
- Obec Ostrov, Ostrov 24, 262 72 Březnice
- Pro účastníky řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejná vyhláška

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
-

Obecní úřad Ostrov, Ostrov 24, 262 72 Březnice

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
-

Městský úřad Příbram, úřad územního plánování, Tyršova 108, Příbram I, 261 19 Příbram

spis
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, položky 18 sazebníku 1000,- Kč byl zaplacen hotově dne 7.5.2012, číslo dokladu 965.

Příloha
Pro žadatele a příslušnou obec (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
- ověřená situace

