
obecní
il

Č.j .  l04l/ l04212009
Vyřizuje: Soňa Po|áková
E-rnail: sumil irr@vohty.cz
Tel ./fax: 318691 173

úřad Milín, stavební úřad
.  května 27.262 3 l  Mi lín

Milín. dne: 29.9.200C)

obecní úřad
OSTROV

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODI{UTI
obecrrí úřad Mi lín, stavebrrí úřad, ' ja|<o stavebrrí úřad přísILrŠný dIe s I j  oc|st.  I  písrn. g)zá-

kona ť1. l83/2006 Sb' ,  o ťtzerrrr lírn p|árrovánía stavebttírrr řádrr '  ve zt lět lí pozclčjŠích předpisů (dá|e. jer l
' 'stavební zákon' ') .  rozhodI dne 29.9'2009 ve včci Žáclost i  o vydáníťtzelrrrrí lro rozlrodrrLrtí o Ltrnístění
stavbv: ' 'ostrov, kVN, TS, kNN pro 502 změna' '  na pozetncíc|r: pozernkové parcely parcelrríčís|o
48 (osltatníplocha).549 (ostatní plocha).532 (orná půda),534 (ostatrrípIocha).535 (ostatní pIocha) '
52ó (ostatrríplocha) a 502 (orná půda) v kat. ťrzemíostrov u Toc|rovic a Žádost i  o vyclárrístavebního
povole:ní pro stavbu: ' 'ostrov, kVN, TS, kNN pro 502 změna. '  na pozemcích: pozemkové parce|y
parcelníčísIo 48'  549,532,534. 535. 526 a 502 v kat.  územíostrov Lr Tochovic.  kterou poda|: ČEZ
Distribuce a.s. (|C -21232425).1-epIic|<á 87418,405 49 DěČín 7lrr,r.rtřat]nic'|vím:ti'srt,t1'lc,e. AZ
E|ektrostav, a.s.  ( lČ.45|49909). Bobnická 2020' 288 0| Nynrbr-rrk I takto:

I.
Pod|e t i  79 stavebního zákona a t i  9 vy|r láŠk-v č. 503/2006 Sb.. o pocirolrrrč.jŠí úpravě ťtzetrr.

ního řízení. veře.1rroprávní st lrIouvy a ťtzenln í|to opatřen í vydává

rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: ' 'ostrovo kVN, TS, kNN pro 502 změna' '  na pozetncích: pozemkové parce|y parcelní
čísIo,x8 (ostatnípIocha),549 (ostatní pIocha).532 (orná půda).534 (ostatní pIocha) '  535 (ostatnípIo-
cha) '  1 i26 (ostatnípIocha) a 502 (orrrá půda) v kat.  ťtzerníostrov u.I-oclrovic '

ErqJpístění stavbY se s
|. Stavba bude umístěna | la pozemcích: pozenrkové parce|y parceIníčísIo 48. 549.532,534.535.526

a502v kat. územíOstrov u Toc|rovic, jak je zakresleno v s ituačním výkresr-r v rněř. |:500. který je
sorrčástíověřené projektové dokumentace' která je graf ickoLr pří lolrou tohoto rozhodnutí a obdrŽíj i
star,ebník a příslt lšná obec.

2. Před započetínr zetr l tríc|r pracíie nutno poŽádat správce dotčených irrŽerrýrských sítío pt.esne{ vy-
týčení tras podzemrrích vedení. [,oclnrínky stat lovené.1ednotI ivýrni správci rntrsí bÝt respektovárry.
Pok'Lrd by př i  provádění prací by'I z. j iŠtěrr výskyt neznzitné|to podzetttního vec|et lí '  nrrrsí být o ton] ne.
prodIeně uvědotnelt  lna. i i teI tohoto vedertí. kte|ý Sta|roVída|Ší podrnínkv pro prováděrríprací.



Rozhodryutí o námitkách účastníků řízení:
Nárnitky nebyly Vznesel ly.

Účastnic i  řízení pod|e 8 27 oclst.  l  zákona č. 500/2004 Sb.. sorávni řád. ve znění pozděišich
předpisů (dá|e ien ' 'správní řád' '):
AZ EIektrostav '  a.s '  (IČ.45l49909). Bobnická 2020.288 0l  Nyrrrburk l

II.
Podle$| l5stavebníhozákorraa$5a$6vyhláškyč.52612006Sb..kterousepror,ádějí

některá ustanovení stavební|ro zákona ve věcech stavebního řádu

povoluje
stavbu: ' 'Ostrov, kVN, Ts, kI\N pro 502 změna'. tra pozentcích: pozemkové parcel.r parcelníčís|o
48' 549' 532.534.535. 526 a 502 v kat. územíostror u Tochoric l  rozsahu projektoré dokumentace.
ověřené př istavebním řízení. ze které vyp|ývaj i  h la lnítechnické detai ly.proredenía unrístěníS(avby.
č|enění na objekty. uŽíváníjednot| ivých prostor. a|e irozsa|t záboru staveniště. organizace v1stavbr.
sp|nění poŽadavkťr daných zvláštrtírni předpisr. atd.

Stavba-bude obsahovat :
So 0l .  Kabelov-é veden!NN I kV I 

]A-YKY 
3xl20+70 rnrn2 375 rn

Pro provedení stavbv se stanovÍ tvto Íroc|mínkv:
l .  Stav,ba bude provedena poc|le projektové dokumentace ověřerré ve stavebnítn řízení. kterott vy-

pracova| Ing. Roman Klorrbec, AZ Elektrostav, a. S.. Bobnická 2020' 288 0 | Ny,nrbrrrk: případrré
změny nesmí být provedeny bez předchozího povo|ení stavebního úřadrr.

2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové po|ohy stavby subjektem k tomu oprávněnÝm.
3. Při prováděrrístavby je nutno dodrŽovat předpisy ýkající se bezpečnosti práce a technických za-

řízení a zajistit oc|rranu zdraví a Života osob na staveništi.
4. Př i  stavbě budou dodrŽena ustanovení vyhl.  č. |37/|998 Sb.. která upravuje poŽadavky na prová-

dění staveb, a přísILršrré tec|rnické l1or|Tly '
5. Poz.:rnky, popř. stavby. dotčené shora ttvedelrou stavbotl .  bttdou po.je. jírn dokončení uvedeny do

pův.cdní|ro stavu; př.ípadné škody bttdoLt vIastníkůrn uhrazet l 'v iIrvestorern StaVb}.
6' DodrŽet podnrínky:

a/ N|ěstského úřaclLr Příbram - odbortt  správy s iIrr ic ze drre 22. 5.2008 pod č. j . :  Mel jPB 42636l
2008/0SS/KZ:
- k provederrístavby poŽádejte o Stanovisko správce siIrr ice - Správrr a úc|rŽbu siInic BeneŠov:
. omezenídopravy v místě stavby rnLrsí být projednáno v časovérn předst i|rLr s Pol ic iíCR. oŘ -
Dl Příbram;

.o případné zv|áŠtrrí uŽivánísi ln ice lII .  t řídy je nrrtné poŽádat odbor správy s iInic MěÚ Příbrarn;
- během prací nesmídocházet ke znečiŠt'ovánípř i lehlé s i ln ice a k nepovolenýnr sk|ádkám ma-
ter iá lrr .

b/Archeologickélro ústavu AV ČR. Pralra, v. v. i .  ze dne 25.2.2009 pod č. i '2278lO9,
c/ lJstavu archeo|ogické památkové péče stř. Čech ze dne l7. 8. 2009 pod zrr. 248812009.
d/SpoIečnost i  TeIefórr ica02Czech Republ ic '  a.s.  ze dne 9.3.2009 pod č. j .2 l385/09/CSC/

MMO.
etČaz Distr ibrrce. a '  s,  ze dne 26. 2,2009 pod zn. l02l  l25828 lJ .K.-0299,



f/ Správy a ÍrdrŽby si l rr ic Berrešov ze dne
s/ Obce Ostrov ze dne 5. 8. 2009:

. vlastní bagrovárrí rýhy pro kabeI provádět
- poŽadrrjeme.aby veškeré pi|íře by|y zděné

Stavba bude dokorrčena do 3 l  .  l  2. 20 l  0.
Stavba bude prováděrra dodavatelsky stavebním podnikateletn. vybranýrn na zákIadě výběrového
Íízení. Název, síd|o a oprávněr-rí k předmětné činnost i  brrc|e předloŽeno stavebnímu ťtřadLt před za-
háje rrírn stavebn íc|r prac í.

9. Před zahájerrím stavby r.rmístístavebník na viditeIrrérn místě t l  vstt lpL| na staveniště štítek o poVo-
|enistavby a porrechá jej  tam aŽ do dokončerrístavby, případně do vydání kolarrdačního soult|astt '

obecníúřad Mi|írr.  stavebrrí ťrřad v souladu S t lsta|. lovenírrr $ l|5 odst.  l  stavební|ro zákona
stanoví, Že mu stavebník oznárníza ťrče|ern provedení kontroIrríc|r prohlídek stavby tyto fáze výstav.
b!
l '  vytt,čení Stavby oprávrrěrrýrn geodetetn'
2. před záhozem po|oŽeného kabelového vedení.

UkončerríkaŽdé etapy oznámístavebník stavebnímu ťrřadtt v c lostatečnérn předst i l t tt .  Bez
prove<|ení kontroIní prolr|ídky neIze ve stavbě dáIe pokračovat!

obecrríúřad Mi lín'  stavební úřad v sou|adu s ustanovenínr { i  l l5 odst.  l  stavebního zákona
stanoví, Že stavbu |ze uŽívat ien na základě kolar"rclačrrího souh|astt.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Účastník řízerrí' Obec ostrov. vztresI dne 5. 8.2009 tvto nárnitkv. cit.:

al buole provctlert prtliekt 1i,íf e :tltlvé ('(,.s/]'..!ť :ttkre sle nÝnt ktlbele m a 'svotlent rucliorctČní ,\'()Lr.\l0v'\,,
kterávsluptlje do uvadeného po:cmku, (prolekt mu,sí b1)t projeclntÍn,s maliteli .stltt'setlnÍc,h po:emktt
p, tr/ondrášekaap, Hostouše) - tato rrámitka se zamitá,

bl  investoremprojektupříje:dovéceslybut lep.Svblík. tatonárrr i tka se zamítái

cl vla,stní bagrovóní rýh.v pro kabe l, prováclě t až po skli:ni - této nánl itce s e v y h o v u j e ;

dl požadu.jeme aby ve,škeró pilíře b.y-l.l,:clěné : tlttvocl, budoltc,Í:a'stctvbt,. této nárnitce s e
vyhovuje.

Učastpíci řízeni ood|e 8 27 odst. l zákona č. 500/2004 Sb.. snrávní řád. ve znění pozděiších
přednisů (dá|e ien t 'správní řád' '):
AZ E|ektrostav. a.s '  ( lČ - 45|49909). Bobnická 2020' 288 0l  NynrbLrrk l

Vzh|edem k tomu, Že výroky tohoto roz|roclnutívydaného ve spojenérn řízeníse vzájernně
podmiňují. stavební ťrřad ve smyslu ustatrovení 8 74 správního řádrrstanoví. Že výroková část l|(vzta-
hujícíse k povolenístavby) nabude vykonatelrrost i  nejdříve dnem. kdy se Stane pravo|nocnou výro-
ková část I (vztahu' iící se k umístěrrí stavby).

3. 2009 pod zn. 211002-205-9912009

aŽ po skl izni l
z důvocl. br-rdor-rcí zástavby'

7.
8.
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odůvodnění
obecrrí úřad Mi|ín. stavebr lí ťl řad obdrŽeIdr le21,7.2009 Žádost o vvdáníťtzetnního rozhod-

nutí r:r umístění stavby a stavebního povo|ení.
Žádost by Ia přec|epsanýt-n způsobetn doIoŽena.

obecní úřad Mi lín' stavební ťrřad dne 5.8.2009 rozhodl ttstresetrím v souIadu S t lSta| love|lí l11
$ 78 odst. I stavebního zákona a $ |40 odst. l  správního řádLr o spojeníúzerlrrí lro řízetrío Lrtnístění
stavby se stavebrrím řízenírn a projednání Žádost i  ve spo|ečnétn řízení.

obecní úřad Mi|ín, stavebrrí ťrřad opatřením ze dne 5.8.2009 ozrrárniI  pod|e $ 87 odst.  l  a
$ l l2 odst. l  stavební|ro zákona za|rájeníspojeného ťtzemního řízeni o unrístění stavby a Stavebního
řízenía nařídi l  veřejné ústní. iedr iárrí na den: l0 '9.2009 (čtvrtek) konané na Stavebnírn úřadě r lV l i líně
Námitky účastníkťr íízení azávazr lá stattoviska dotčenýc|r orgánů rnohl l  být trpIatr lěnr ne. ipozděj i  př i
ústním jednání'

obecrríúr'ad Mi|ín. stavební ťrřad v průběhu spojeného ťrzemního řízenío urnístěnístarbr a
stavebního řízeníposoudi| Žádost o l ,ydání.územního rozhodntrtí o umístění sta\b\ a starebttílto pt-r.
voleníz|r|edisekuvedenýchv{90a\$l l lstar.ebníhozákona.pro. iednaI i isúČastníkrřízenías
dotčerrýrni orgány a posoudiI shrornáŽděná stanor iska.

Záměr Žadate|eje v sotr ladu se schr.á|enou územně p|ánoracídokumentací.

obecní úřad Mi lín, Stavebníťrřad v prťrběhu spojeného územního řízenío umístěnístavby a
stavebního řízeníneslr ledaldťrvody bránícívyc|ánítohoto rozh.odnutí, rozltodl proto Zpťtsobem uvede-
nýrn ve výrokrr.

odůvodnění výroku I
Vvnořádání s námitkami účastníků řizení:
V průběhu řízení rrebyly Vzneseny Žádné námitky.

Vyhodnocení rrřirromínek veře i nosti :
V průběhu řízerrí rrebyly vzneseny Žádné př ipornínky.

Seznam všech účastníků řízení:
-CEZ Distr ibuce a.s. . . l -epI ická874l8.405 49 Děčírr.  proStřecln ictvínt zástLtpce: AZ F, lektrosta\ ' .  a.S..

Bobnická 2020,288 0l NyrlbLrrk l
-  AZ IjIektrostav , a.S., Bobnická 2020.288 0l Nyrnburk l
. obec ostrov, ostrov 24,262 72 Březnice
. pro účastrríky řízenídle $ 85 odst '  2 stavebního zákona veře. iná vyh|áška

Stanovení okruhu účastníků řízeni:
Př i  vyrnezováníokrLrhu účastrríků řízenídospě| obecní úřad Mi lín. stavebníúřad k závěrtr .  Že

právrrípostavení ťrčastrríka íízerlív sou|adu s Llst.  $ 85 stavebního zákotta v danénr případě přísluší
(ved|e Žadate|e aobce, na jejírnŽ ítzemí rná být poŽadovarrý záněr uskrrtečněn) pouze vlasttríkťrnr po.
zemků (a stavbám na nich), na kterých rná být poŽadovarrý záměr uskutečněn, a dále osobárn' které
majívlastnické nebo j iné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbárn na nich): a v|astníkůnt atte.
bo správcům stávajícíclr tokťt, vedení technické a dopravní inf iastrrrktury'  dotčených předrnětnoLr
stavbou. Vlastrr ictvíanij iná práva k da|šírn (vzdá|enějším) nemovitostem tretnolroLr být tínrto rozhod-
nutírn přírno dotčerra.



-)-

Toto územnírozlrodnr'rtí platídva roky ode dne kdy nabude právní moci. L lzemní rozhodltutí
pozbýváp|atnost i .  neby|a-| i  ve |hůtě platnost i  podána úp|ná Žádost o stavebrrípovo|ení. o|r|áŠerrí nebo
j iné ob,Jobné rozhoc|rrutí podle tohoto zákona rrebo zv|áštních právních předpisťr. nebo by|o-| istaveb-
nínebtl  j iné povolovací řízeníZaStaveno atrebo byla-| i  podaná Žáclost zan, lít l- lLtta po Ihůtě platnost i
ťtzemní|ro roz|toc|nLrtí. [Jzerrrnírozlrodnutí pozbývá platrrost i  téŽclrrem. kcly stavební úřad obdržel sdě-

leníŽadateIe, Že rrpLrst iI ocl  záměrtr. ke k(erénru se rozhocltrtttí vztalrLrje; to neplatí. byIa-| i  reaIizace
záměru jiŽ zahá.iena.

odůvodnění výroku II

VvpořÉdání s námitkami účastníků řízení:
Námitky'  obce ostrov'  t lvedetré pod písnlerry a)a b) ve vy. jádřeníze dne 5.8.2009 by|y

zamítnuty, je l ikoŽ jej ic lr  řešení není předrnětem této stavby.
Námitkárn, obce ostrov, uvecleným pod písrnerry c) a d) ve vyjádřerrí ze dne 5. 8. 2009 byIo

vyhověno podminkou č. 6 g) výroku ||.

.  CEZ Distr ibuce a.s.,  Tep|ická 874l8, 405 49 Děčín' prostřednictvínt zástupce: AZ E|ektrostav . a.S.,
Bobnická 2020.288 0l Nyrnburk l

-  AZ Elektrostav . a.S.. Bobnická 2020,288 0| NymbLrrk l
-  obec ostrov. ostrov 24.262 72 Březnice
- Archeo|ogický ústav AV CR. Pra|ra. v.  v.  i . .  Letenská 4. I l8 0l  Praha l  .  Ma|á Strana
- Ustav arc|r 'památkové péče st ř .  Cech. Nad o|šinami3l448' l00 00 Praha l0
. Správa aúdrŽba s iInic Ber leŠov. Kř iŽíkova |35l .256 l8 fJenešov
- Teletěnica 02 Czech RepubIic. a.s..  O|Šarrská 268 | ió.  l30 84 Pra|ra 3
- Eva Koňasová. Ostrov 2|.262 72 Březnice
. Richard Syb|ík' Leopo|dova |682125, Praha - Chodov, |49 00 Praha
- J i ří Sýkora, ostrov |5.262 72 Březnice
- Petr Vondrášek' ostrov 25,262 J2 BÍealice

Stanoveni okruhu účastníků řízení:
Př i  stanoveníokrrr lru účastníků řízení vycházel obecrrí úřad Mi|ín, stavební úÍad z ustanovení

$ l09 stavebního zákona.

Rozltodtttttí o umístěnístavby a stavebnípovolení.|e dIe $ 73 odst. 2 správního táduzávaznéi
pro prrivrrí nástupce ťrčastrríků íízení,

Poučeni

Poučení k výroku I
Prot itomuto výrokLr nrohou ťrčastníci řízení poclat odvo|árrí ve Ihťrtě l5 drrů oc|e c1ne. ieho

oznámení, prvním dnem lhťrty. je den nás|edující po dni oznántení rozhoclnLttí.  odvo|áníse podává u
zdejšího úřadrr a rozhodLrje o něnr Krajský úřac| Stredoeeskélro kraje' Praha.
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Poučení k výroku II
Prot itonruto výrokr-r nloholt ťrčastníci řízení podat odvolárríve l l růtě |5 dnů ode drre jeho

oznámení; prvním dnern lhůty je derr násleclujícípo dnioznámení rozhodnutí. odvo|áníse podává u
zdejšíhrr úřadu a roz|roduje o něm Kraiský úřad Středočeského kraje' Pralra.

Stavba nesmí býtzahájena, dokud stavební povolení nenabude právrrí moci.

Stavebrrípovolerrí pozbývá platnost i ,  jest| iŽe stavba nebr"rde za|^lájena do 2 |et ode dne. kdy
naby|o právní rnoci.

O lr.#, u--'
Soňa Po|áková

referent stavebrr ílro ťrřacl Lr

Tento dokurnent musí být vyvěšen rra úřední desce po dobu l5 dnů. l5. den je posIednírn dnem
oznámení.

Datum sejrnutí:

Současně úřad pro vyvěšerrí a podání zprávy o vyvěšení potvrzrrje. Že tato písernnost by|a
zveřejněna způsobem umoŽriujícím dálkový přístup. pod|e věty druhé Q 25 odst. 2zákona 500/2004
Sb. (správní řád).

Podpis oprávněrré osobv. potvrzuj ící sejrnutí
Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení - - ťtzemní řízení o umístění stavby
Doručeníjednotl ivě:

. Čpz Distribuce a.s', Teplická 874l8,405 49 Děčín, prostřednictvím zástupce:
AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020,288 0| Nymburk I
- AZ E|ektrostav , a.s., Bobnická 2020,288 0l NyrnbLrrk l
. obec ostrov, ostrov 24,262 72 Březnice
- pro účastníky řízení dIe $ 85 odst.2 stavebního zákona veřejná vyhláška

r ' r .Uřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doruČeníjednot|ivě)
. obecní ťrřad ostrov' ostrov 24.262 72 BÍeznice

r-\
\)rr*-_L
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;;";y. pn,u,",u1 i.i
Razítko: /


