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žadatelé - úcastníci rízení
Jirí Lochman, Prívrat 73,
560 02 Ceská Trebová
Miluše Lochmanová, Prívrat 73,
560 02 Ceská Trebová,
které zastupuje
AQUA VIT A spol. s r. o., Dolní Újezd 14,
569 61 Dolní Újezd
úcastníci rízení
PaeDr. Jirí Lochman, Prívrat 73,
560 02 Ceská Trebová
Hana Pávková, Retová 29,
561 41 Retová
Obec Prívrat, 560 02 Ceská Trebová

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková cást:
Odbor výstavby Mestského úradu v Ceské Trebové, jako stavební úrad príslušný podle § 13 odst. I písmo
1) zákona C. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších
predpisu (dále jen "stavební zákon"), v územním rízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístení stavby nebo zarízení (dále jen "rozhodnutí o umístení stavby"),
kterou dne 12.01.2009 podali

Jirí Lochman, Prívrat 73, 560 02 Ceská Trebová,
Miluše Lochmanová, Prívrat 73, 560 02 Ceská Trebová,
které zastupuje
AQUA VIT A spol. s r. o., IC 45539227, Dolní Újezd 14,56961

Dolní Újezd,

(dále jen "žadatelé"), a na základe tohoto posouzení:

I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky C. 503/2006 Sb., o podrobnejší úprave
územního rízení, verejnoprávní smlouvy a územního opatrení

cistírna odpadních

vod k rodinnému

domu, Prívrat

c.p. 73,

(dále jen "stavba") na pozemku parcelní císlo 444/4 v katastrálním území Prívrat.
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Druh a úcel umistované stavby:
a)

domovní cistírna odpadních vod (dále jen COV),

b) na COV bude napojen rodinný dum c.p. 73, který je umístený na pozemku st. p. c. 156 v katastrálním
území Prívrat,
c)

rodinný dum bude napojen na COV odpadní kanalizací, COV je napojena na zásak s proplachovací
šachtou,

d) COV nebude osazena pod hladinou spodní vody.
Umístení stavby na pozemku:
1. Odpadní kanalizace, COV, zásak a proplachovací
444/4 v katastrálním území Prívrat.

šachta budou umísteny na cásti pozemku parc. c.

Urcení prostorového rešení stavby:
I. Odpadní kanalizace, COV, zásak a proplachovací šachta budou umísteny na cásti pozemku parc. c.
444/4 v katastrálním území Prívrat - vpravo za rodinným domem který je umístený na pozemku st.
p. c. 156 v katastrálním území Prívrat, ve smeru pohledu z místní komunikace. Odpadní kanalizace
z rodinného domu se skládá ze dvou vetví, kdy jedna cást bude vedena vpravo a druhá cást vlevo ve
smeru pohledu z místní komunikace.

II.

Stanoví podmínky pro umístení stavby:

1. Stavba bude umístena na pozemku parc. c. 444/4 v katastrálním území Prívrat, jak je zakresleno v
situacním výkresu soucasného stavu území v merítku I :250 se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístením stavby, s vyznacením vazeb a vlivu na okolí.
2.
3.

Stavebník pred zahájením stavby zajistí vytycení prostorové polohy stavby subjektem k tomu
oprávncným.
Pro uskutecnení umístované stavby se jako stavební pozemek vymezuje cást na pozemku parc. c.
444/4 v katastrálním území Prívrat.

4.
5.

Príjezd na stavenište bude zajišten po místní komunikaci.
Zrízení stavenište bude umísteno pouze na pozemku parc. c. 444/4 v katastrálním území Prívrat.

6.

Žadatel viditelne oznací hranici zájmového území a zajistí její neprekrocení v prubehu stavebních a
dokoncovacích prací.

7.

Budou splneny podmínky jednotlivých správcu inženýrských
uloženy stávající podzemní nebo nadzemní zarízení:
a)

sítí, kterí mají v zájmovém

území

pri cinnostech v blízkosti stávajícího vedení inženýrských sítí (dále jen sít) je investor povinen
respektovat pravidla stanovená právními predpisy pro ochranná pásma podzemního a nadzemního
vedení, tak aby nedošlo k poškození nebo zamezení prístupu k vedení,

b) pred zahájením stavebních prací projednat s príslušnými správci inženýrských sítí stavební
cinnost, která bude provádena v míste (ochranném pásmu) stávajícího podzemního nebo
nadzemního zarízení,
c)

pri krížení nebo soubehu dodržovat príslušné normy,

d) pred zapocetím zemních prací zajistit vyznacení trasy na terénu podle obdržené polohopisné
dokumentace,
e)

s vyznacenou trasou stávající síte prokazatelne
provádet,

seznámit pracovníky, kterí budou stavební práce

f)

pracovníky, kterí budou provádet zemní práce na staveništi upozornit, aby v prípade potreby
zjistili hloubkové uložení síte prícnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku mezi
skutecným uložením síte a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci,

g) pri provádení zemních prací v blízkosti síte postupovat tak, aby nedošlo ke zmene hloubky
uložení nebo prostorového usporádaní síte. Odkryté vedení zabezpecit proti poškození, odcizení a
provešení,
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h) dojde-Ii pri provádení zemních prací k odkrytí síte, vyzvat správce príslušné síte ke kontrole
vedení pred zakrytím. Teprve pakje možno provést zához,
i)
8.

pomocná zarízení (patníky, oznacníky apod.), které jsou soucástí trasy, nesmejí být bez vedomí
správce síte dotcena ani premístena.

Budou splneny podmínky Mestského úradu Ceská Trebová odboru životního prostredí, Staré námestí
78, 560 02 Ceská Trebová, souhlas k trvalému odnetí pudy ze zemedelského pudního fondu ze dne
02.10.2008, c.j.: 23248/2008/ZPR/V AL/2549:
•

Pred zahájením stavebních prací zajistí investor, ve smyslu § 8 odst. 1 písmo a) zákona o ochrane
ZPF, skrývku kulturních ornicních vrstev zeminy podle zpracované bilance skrývky o mocnosti
20 cm v celkovém množství kulturních vrstev pudy 0,8 m3 . Skrytá zemina bude rozprostrena na
zbývající cásti pozemku parc. c. 444/4 v katastrálním území Prívrat a použita na úpravu okolí
stavby.

•

Kulturní vrstva zeminy bude zabezpecena proti zcizení a zaplevelenÍ.

•

O cinnostech souvisejících se skrývkou zeminy, premístením, rozprostrením, uložením,
ochranou a ošetrením skrývaných kulturních vrstev bude veden protokol (pracovní deník),
v nemž se uvedou skutecnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a úcelnosti využívání
techto zemin. Zapocetím skrývky kulturních zem in bude investorem stavby predem oznámeno
orgánu ZPF.

Úcastníci rízení dle § 27 odst. 1 písmo a) zákona
rozhodnutí správního orgánu:

C.

500/2004 Sb., správní rád, na nehož se vztahuje

Jirí Lochman, Prívrat 73,56002 Ceská Trebová,
Miluše Lochmanová, Prívrat 73, 560 02 Ceská Trebová,

Oduvodnení:
Dne 12.01.2009 podali žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístení stavby. Stavební úrad oznámil
zahájení územního rízení známým úcastníkum rízení a dotceným orgánum. K projednání žádosti soucasne
narídil verejné ústní jednání na den 02.04.2009. Umístení stavby je v souladu se schválenou územne
plánovací dokumentacÍ. Umístení stavby vyhovuje obecným požadavkum na využívání územÍ.
Stanoviska sdelili:
•

Mestský úrad Ceská Trebová odbor životního prostredí, Staré námestí 78, 560 02 Ceská Trebová,
souhrnné stanovisko c,j. 23249/2008/ZPR/VHA/2548
ze dne 13.10.2008 .

•

Mestský úrad Ceská Trebová odbor životního prostredí, Staré námestí 78, 560 02 Ceská Trebová,
souhlas k trvalému odnetí pudy ze zemedelského pudního fondu ze dne 02.10.2008, c.j.:
23248/2008/ZPR/V AL/2549.

Stavební úrad zajistil vzájemný soulad predložených závazných
vyžadovaných zvláštními predpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutÍ.

stanovisek

dotcených

orgánu

Stavební úrad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních predpisu ve
výroku uvedených.
Úcastníci rízení dle § 27 odst. 2 zákona C. 500/2004 Sb., správní rád, který muže být rozhodnutím prímo
dotcený ve svých právech nebo povinnostech:
PaeDr. Jirí Lochman, Prívrat 73, 560 02 Ceská Trebová)
Hana Pávková, Retová 29, 561 41 Retová
Obec Prívrat, 560 02 Ceská Trebová
Vyporádání s návrhy a námitkami úcastníku: Úcastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení pripomínek verejnosti: Verejnost se k podkladum rozhodnutí nevyjádrila.
Vyporádání s vyjádreními úcastníku k podkladum rozhodnutí: Úcastníci se k podkladum rozhodnutí
nevyjádrili.
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Poucení úcastníku:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznámení k odboru majetkového a
stavebního rádu Krajského úradu Pardubického kraje v Pardubicích podáním u zdejšího správního
orgánu. Odvolání se podává s potrebným poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal správnímu
orgánu a aby každý úcastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii úcastník potrebný pocet stejnopisu,
vyhotoví je správní orgán na náklady úcastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou cást rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti oduvodnení rozhodnutí je neprípustné.
Stavební úrad po právní moci rozhodnutí predá overenou dokumentaci žadateli, prípadne obecnímu
úradu, jehož územního obvodu se umístení stavby týká, není-Ii sám stavebním úradem, poprípade též
speciálnímu stavebnímu úradu. Rozhodnutí má podle § 93 odst. I stavebního zákona platnost 2 roky.
Podmínky rozhodnutí o umístení stavby platí po dobu trvání stavby ci zarízení, nedošlo-li z povahy veci k
jejich konzumaci.

O šan Mihalovic

ha

Poplatek:
právnost
vxhotovení
Správní
poplatek
podle zákona c. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a/ ve výši
1000,- Kc byl zaplacen.

Podle § 25 zákona c. 500/2004 Sb., musí být tato písemnost vyvešena po dobu 15 dnu na úrední
desce. Písemnost se považuje za dorucenou patnáctým dnem po dni vyvešení.
Vyvešeno na úrední desce dne: //..
Sejmuto z úrední desky dne:
//.

Ý. ~c1

J

b. ,aJ??'}

Podpis a razítko osoby odpovedné za vyvešení a sejmutí písemnosti:

Obdrží:
žadatelé - úcastníci rízení - doruceno adresne
Jirí Lochman, Prívrat 73, 56002 Ceská Trebová
Miluše Lochmanová, Prívrat 73,56002
Ceská Trebová,
které zastupuje
AQUA VITA spol. s r. o., Dolní Újezd 14,56961

Dolní Újezd

úcastníci rízení - doruceno verejnou vyhláškou
PaeDr. Jirí Lochman, Prívrat 73,56002
Ceská Trebová
Hana Pávková, Retová 29, 561 41 Retová
úcastník rízení - doruceno adresne
Obec Prívrat, 560 02 Ceská Trebová
dotcený orgán - doruceno adresne
Mestský úrad Ceská Trebová odbor životního prostredí, Staré námestí 78, 560 02 Ceská Trebová
Mestský úrad Ceská Trebová odbor rozvoje mesta a investic, Staré námestí 78, 560 02 Ceská Trebová

