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obecní úřad Milín, stavební úřad
11. května zz, Milín

Milín' dne 20.2.201.2
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ÚzEMNÍ Ro LHoDNUTI

obecní úřad Milín, stavební uřad, jako stavební úřad příslušný d|e $. 
'3-odst. 

1 písm. g) ákona č.

183/2006 Sb., o územním planovaní " {i;;J;.řádu, 
u" 

^c"i 
p"loc.isi"t' pr"api'ů (dá'e jen ''stavebni

zákon,,), rozhodl '";!;T;il;;iil 
woi"ř"u""."'t'" ,""r,9a'"ti-o umístcni stavbv' domovní čistírna

odpadních vod na p"";;"ďň p";+l":-i":iřffi*::'"*-l*ť Ít't;""*fji"r'lJ:"trJj.";
kterou podal Anna Saxlová (nar. t.7.1983), Fůgnerovo names

takto:

podle$79a$92odst.1;taveb1íhozétkolaa$9vyhláškyě.503/2006Sb.,opodrobnějšíúpravě
územního iizeni,veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

ízemní ro zhodnutí o umístění stavby
l lú9rrr

pro stavbu: domovní čistírna odpadních vod na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 484 a 498 v

[at. území ostrov u Tochovic. Vyčištěnéu;:,##,,:;n:#::x:;";"j",ryí:,!:í!:::.:::,;:;:;x,:;:;:;,,rh,íÍ:;;ťt,;#:ť
::,;#:?,:ť;;;#:,:try;ffii:;#,;;;;i;;;,;éh;,i,ii,eii,,dního 

toku Hródecký potok.

ffiEK-s4oprůměru1,30m;
-nótokové potrubí v délce 5 m;

-oit,t,o,a.potrubí v délce 48,60 m;

-přípojkn elektro v délce 4 m.

Pro umístění a prgig.ktovou přÍpr.?y.E.:tgybY se stanovl lYlY l,v:l:L.i..'i:';slo 
484 a 498 v kat. území ostrov

1' Stavba bude uml$e-na na poze--mku(.r"n) ry:*"."""l1T'J'o- 15 m a od navrhovňjr'" no _ 5J. m d'e.vnapozemku(cích)pozemKovePo'.,:?-P..;#;;..".,rhovanéhoRD_5,5mdle
1. Stavba bude umistt
u Tochovic ve vzdálenosti od hrani* '"9:i.:i:r^í *;j|i,;'.i'a; i*íTffi a příslušná 9T":. ,)r;xlT#lÍilHiJ$$#;i;,''"'ói*:éx[l*';;i**'#;x1il:il:.*ffi i.lTffi :fr ;
íT*T'J"#hffi1"..i,fi:Íilry"T:Tř;"#Ji#íLT:,ii." 

p'".i"áT".pripua"e nizóni a práci v jejich

í"i"*'yJt' pá.'n""t' ." |p]1'.'.P.h." Ť':t"HffiTŠffiffi:ffi $1J."JňT:""::?:i::??l';3?l'"i:i:1i!3l3'::},:,Tr
ť"1J.iffi;".T: ; ;; 11.. i. zotr pba e;. : |53 53 t20|1 -PvL.

Námitky nebyly vzneseny.
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jen ''správní řád''):
AnnaSaxlová(nar. 1.7.1983)'Fiignerovonáměstí 1808/3' 12000 Praha2-NovéMěsto.

odůvodnění

obecní úřad Milín, stavební úřad obdrže| dne21.|2.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby.

Žádostbyla předepsaným způsobem doložena.
obecní úřad Milín, stavební úřad opatřením ze dne 4.1.2012 oznrámil podle $ 87 odst. 1 stavebního

zákona zahá$eni územního Íízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na
místě na den: 16.2.2012 (čtvrtek) konané v místě: na stavebním úřadě v Milíně. Námitky účastníků řizeni a
zátvanÁstanoviska dotčených orgánů mohly bý uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

Vypořádání s námitkami úěastníků ffzení:
V pruběhu řízení nebyly vzneseny Žádné námitlry.

Vvhodnocení nřipomínek veřei nosti:
V pruběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Stanovení okruhu úěastníků řízení:

Při vymezovrání okruhu účastníků řízení dospěl obecní úřad Milín, stavební úřad k záxěru,Že práxní
postavení účastnfta řízenív souladu s ust. $ 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadate|e a
obce, na jejímž území má byt požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na
nich), na kteých má bý požadovaný zátmér uskuteěněn, a dále osobiím, které mají vlastnické nebo jiné
věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům strívajících toků
vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k
dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou bý tímto rozlrodnutím přímo dotěena.

obecní úřad Milín, stavební úřad v pruběhu územního řizení o umístění stavby posoudil žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v $ 90 stavebního zákona, projednal ji
s účastníky Íízení a s dotěenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

obecní uřad Milín, stavební úřad v pruběhu územního řizení o umístění stavby neshledal důvody
bránící vydání tohoto rozhodnutí, roáodl proto způsobem uvedeným ve qýroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí
pozbývát platnosti' nebyla-li ve lhůtě platnosti podránaúplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo byloJi stavební nebo jiné
p'ovolovací Íizeni zastaveno anebo byla.li podaná žádostzamitnlúa po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.
Uzemní rozhodnutí pozbyvá platnosti téŽ dnem, kdy stavební úřad obdrŽel sdělení Žadate|e, že upustil od
záměru, ke kterému se roáodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru jiŽzahájena.

Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací'

Seznam všech účastníků řízení:
obec ostrov' Anna Saxlová.
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Poučení
Proti tomuto roáodnutí mohou úěastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho

oznrímení; prvním dnem lhůty je den nrísledující po dni ozniímení rozhodnutí. odvolaní se podává u zdejšího

úřadu a roáoduje o něm Ikajslcý úřad Sťedočeského kraje, Praha.

razítka

Renata Melicharová ,

vedoucího stavebního uřadu

Tento dokument musí
umožiujícím dálkoý
oznámení.

bý vyvěšen na úřední desce po a souěasně zveřejněn způsobem
řádu. 15. den je posledním dnem

15 dnů
přístup podle věty druhé $ 25 odst.2 správního

Datum vyvěšení: .....'./.
t, ;c lL_

Podpis oprávněné oso
Razítko:

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno do :

Podpis oprávněné osoby, potvrzuj ící zveřejnění
Razítko:

?r

Rozdělovník

Účastníci Ylzení
Doruěení jednotlivě:

Anna Saxlovri Fůgnerovo nráměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město
obec ostrov, ostrov 24,262 72 Březrice

Doručení veřejnou vyhlaškou ostatní účastníci řízení dle $ 85, odst. 2 stovebního zókona
Úřaay pro vyvěšení a podánízprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

obecní uřad ostrov, ostrov 24,26272 Březnice
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Městshý úřad Příbram, územního plánování, Tyršova 108, Příbram I'26I |9 Příbram
spis

Správní poplatek, vyměřený podle zrákona č,. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky l8 sazebníku 1000,- Kč byl zap|acen hotově dne 16.2.2012, číslo dokladu 580.

Přílohy
pro navrhovatele a obec (po právní moci)
- ověřená dokumentace k UR


