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RoZHoDNUTÍ

Výroková část:

obecní úřad v Líbeznicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g)
stavebního zákona ě' 18312006 Sb., ve znéní pozdějších předpisů (dále jen ',stavební zákon'') , ve
společném územním a stavebním Íizeni pŤezkoumal podle $ 90,9| a 111 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění a provedenistavby, kteróu dne ig.s.zol1 podala spoleěnost

FoRTIs STAVEBNÍ spor,nčNosT s.r.o.,9.května 100o 25073 Jenštejn

(dále jen ''stavebník'') , a na zák|adě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle $ 79 a92 stavebního zákonaa $ 9 vyhlášky ě. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního Íízeni, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

rodinný dvojdům na pozemcích parc.č. 8|/22 a81/23,každý s garáží, elektriclcým a p|ynovým
odběrným zařízením, vnější částí vnitřního vodovodu a kanalizace vše v kat.územÍ Bašt'

(dále jen ''stavba'').

il. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1) Stavba bude na předmětných pozemcích umístěna dle ověřené situace, která je součástí
projektové dokumentace, tzn. ve vzdálenosti min. 5m od severní hranice' ve vzdálenosti 3,9m
od ýchodní hranice, ve vzdálenosti 4,8m od záryadní hranice a ve vzdálenosti cca 13,8m od
jižní hranice.

2) Rodinné domy se provedou nepodsklepené, dvoupod|ažni v zrcadlovém provedení. KaŽdá éást
má půdorysný tvar písmene ,,L,, o max. rozrněrech 11,45 x 71,20m - qýška hřebene sedlové
střechy nad přilehlým terénem nepřesáhne 8,6m;

3) Připojení rodinných domů na inžen;i'rské sítě a kanalizaci bude provedeno novými domovními
přípojkapi na hlavní řady v přilehlé komunikaci.
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IIII. Výrok o námitkách účastníků územního Íízeníz

Úěastníci byli poučeni, Že podle $ 89 odst.2 stavebního zákonasekzávazným stanoviskům a
námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, nepřihlíží.
Dále byli pouěeni, že úěastník Íizeni ve sých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako úěastnika Íizeni, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.

Námitky účastníků územního řízení nebyly vzneseny.

Iv. Yydává podle $ 115 stavebniho zákona a $ 5 a 6 vyhlášky é, 52612006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákonave věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

rodinný dvojdům na pozemcích parc.č. 8|/22 a8ll23,k^ždÝ s garáží,elektriclcým a plynovým
odběrným zařizením, vnější částí vnitřního vodovodu a kanali?ace Bašt'

(dálejen ''

Popis stavby:

-každá polovina dvojdomu, která je vždy samostatnou stavbou, obsahuje:

l.NP - závětři,zádveři, WC, komora, garáž, kuchyň + ob;ývací pokoj + jídelna + schodiště' komora,
terasa

2.NP _ chodba, koupelna + Wc, 3x obytná místnost, 2x balkon

V. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

Stavebník před zahájením výkopových prací zajistí provedení vytýčení tras vedení stávajících
podzemních sítí. Tato vedení včetně ochranných pásem musí bý respektována. Budou
respektována ustanoveni ČsN 73 6005 _ prostorové uspořádání sÍtí teóhnickéno vybavení. Před
zahé|enim výkopových prací bude provedeno vy!ýčení prostorové plochy stavby oprávněnou
osobou. Doklad o vyt'ýěení bude stavebnímu úřadu předložen nejpozději s oznámením o užíváni
stavby.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízeni. Případné
změny nesmí bý provedenybezpředchozího povolení stavebního úřadu.

Při provádění stavbyje nutné dodržovat předpisy, které se tykají bezpečnosti práce a technických
zařízeni, zejména vyhlášku ě. 324/|990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zaÍizeni pÍi
stavebních pracích, a zqistit ochranu zdravi a Života osob na staveništi.

Při stavbě budou dodržena p|atná ustanovení vyhlášky ě. 268/2009 Sb' o technických
požadavcích na stavby'

Nezastavěné části veškeýh pozemků dotěených stavbou budou včetně povrchů uvedeny do
původního stavu'

1)

z)

3)

4)

s)
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Stavebník odpovídá za škody prokazatelně způsobené stavbou. Případné škody uhradí.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem _ jeho název a sídlo bude po jeho ýběru
oznámeno stavebnímu úřadu

Stavebník oználmístavebnímu úřadu a místnímu obecnímu úřadu termí n zahájenistavby.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu t5rto fáze ýstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) správnost vyýčení prostorové plochy stavby
b) provedení ležaých potrubí pro odvódění odpadních a sróžkových vod
c) prováděnínosnýchkonstrukcí
d) provádění kompletačních kanstrukcí (např.střešní plašť, dělící konstrukce, skladba podlah)

z hlediska požadavků na stavby stanovených obecnými požadavlcy na výstavbu

l0) Stavba bude dokoněena do 3 let od nabytí právní moci stavebního povolení, nebude-li
dodateěně rozhodnuto iinak.

t 1) Na viditelném místě
povětrnostními vlivy a
kolaudačního souhlasu.

bude umístěn štítek ..Stavba povolena.., ktelý bude chráněn před
ponechán na místě stavby až do dokončení

|2) ZaÍízeni staveniště bude organizováno podle $
požadavcích na využívétni uzemí. Provádění jiných
stavebního materiálu nebo odpadu na veřejných poze
souhlasu místního obecního úřadu.

13) Na stavbě musí bý k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním Íizeni,
všechny doklady ýkajíci se předmětné stavby a bude veden stavební deník.

14) Dešt'ové vody zkaždého rodinného domu budou svedeny na vlastní pozemek a likvidovríny
v s akem, p opř, zachytáv ány a p olžív ány j ako užitková vo da.

15) Sptaškové vody zkaždé budovy budou svedeny novou nepropustnou kanalizační přípojkou do
nově vybudované veřejné kanalizace v přilehlé ulici; přípojka bude uložena v nezámtzné hloubce
800mm, bude chriáněna proti zamrznutí, bude zapískována a zak\/ta ochranou folií; budou
splněny požadavky nakana|izační přípojku, které stanoví zátkon o vodovodech akana|izacích ě'
274/200| Sb. a jeho prováděcí vyhláška č,' 4281200| Sb. Realizace přípojky bude předem
dohodnuta s provozovatelem kanalizace v obci a budou splněnyjím stanovené technické pokyny.

16) Zásobováni každé stavby vodou bude provedeno novou přípojkou z vodovodního řadu
v přilehlé ulici; přípojka bude uložena v nezámrzné hloubce min. ]200mm, aby nemohlo dojít k
jejímu zamrznutí, bude zapískována a zak'rýa ochrannou folií; přípojka pitné vody z vodovodní
sítě nesmí bý propojena s jiným zdtojem; hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude osazen před
vodoměrem . musí bý přístupný a jeho umístění bude viditelně a trvanlivě označeno; budou
splněny požadavky na vodovodní přípojku, které stanoví zákon o vodovodech akana|izacích ě'
2741200| Sb. a jeho prováděcí vyhláška č,' 4281200| Sb' Realizace přípojky bude předem
dohodnuta s provozovatelem kanalizace v obci a budou splněnyjím stanovené technické pokyny.

17) Elektrické odběrné zaÍizení pro každou budovu bude napojeno z noqých kabeloých rozvodů NN
v lokalitě; pro měření spotřeby elektřiny bude v kaŽdém odběrném místě vybudován
elektroměrový rozvaděě (RE).

18) Vytápění bude zajištěno plynovým kotlem umístěným v komoře v 1.NP.

19) Výěžená zemina, která nebude vyuŽita v místě pro úpravu terénu, a ostatní stavební odpady
.budou úoženy na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka TKo, rekultivace
apod.), odpady využitelné jako druhotrré suroviny budou nabídnuty využiti.

6)

7)

8)

e)
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20) Při rea|izaci stavby budou provedena protiradonová opatření zabraňljicí pronikání radonu
z pod|oži do novostavby.

2|) Zahájení qýkopovych prací bude min. 2 ýdny předem oznámeno příslušnému archeologickému
pracovišti.

VI. Výrok o námitkách účastníků stavebního Íízení:
Úěastníci byli poučeni, že podle $ 114 odst. 1 stavebního zákonamohou uplatnitnámitkyproti

projektové dokumentaci, způsobu provádění auživání stavby nebo požadavkům dotěených orgánů,-póno
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo za|ožené smlouvou provést stavbu nebo opatřeni
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. e áate o tom, že k nrímitkám
účastníků Íízeni, které byly nebo mohly bý uplatněny při tnemnim řizeni' při pořizování regulačního
plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěÍe anebo územního opatření o asanaci území, se
podle $ 114 odst. 2 stavebního zákonanepřihlíží.

Námitky úěastníků stavebního řízení nebyly vzneseny.

FoRTIs STAVEBNÍ sPoLEČNoST s.r.o., 9. Lq Lvw) zJv tr  
""rPr"{ l l

uYil* te$ffiffi
odůvodnění:

Dne 18.5.20ll podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí oumístění a provedení stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájenotnemní a stavební řizení, které stavební úřad spojil podle $78 odst. 1
stavebního zákona v souladu s $ l40 odst. l správního řádu usnesením podle $ 140 odst. 4 správního
řádu.

Stavební úřad opatřením SZ: 25I9/|IlsU čj.: 2545l|1/SU/DPo ze dne: 18'5.2011
předepsanou formou oznámil zahájení spoleěného územního a stavebníh o tízení úěastníkům řizení,
dotěeným orgánům a veřejnosti. K projednrínížádosti souěasně nařídil ústní jednrínina29.6.2011, o jehoÍ
výsledku byl sepsrín protokol.

Stavební úřad.v provedeném spoleěném územním a stavebním iizení přezkoumal předloženou
žádost z hledisek uvedených v $ 90, 9I aIl1 stavebního zákona, projednal ji s úěastníky územního i
stavebního Íizeni a s dotěenými orgány a zjistil' že jejim umístěním, uskutečněním nebo uživáním nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními
předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na vyllŽíváni tvemi. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné tectrnictďp ožadaiý
na stavby. Stavební úřad v pruběhu řízení neshledal důvody, které ty branity povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl,jakje uvedeno ve výoku rozhodnutí, zapoužitiustanovení právních předpisů
ve výoku uvedených'

Účastníci řízení - datší dotčené osoby:
obec Bašť, Ing. Antonín Penk, ČBz oistribuce' a.s.' Pražská plynárenská Distribuce, a's'

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Učastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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Vypořódóní s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
. Úěastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgiínu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá.li účastník poťebný počet stejnopisů,
vyhotovíje správní orgán na náklady účastníka'

odvoláním |ze napadnout výrokovou ěást rozhodnutí, jednotliý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné'

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby
stavebníkovi' případně obecnímu úřadu, jehož inemního obvodu se umístění stavby t,ýká, nenlli sám
stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahá1ením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokoněení stavby, případně do vydání kolaudaěního ,o.ihlu.u;
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením idajů ze štítku'

Rozhodnutí má podle $93 odst. l stavebního zákona platnost 2roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby ěi zařizení, nedošlo-li zpovahy věci k jejich konzumaci'
Stavba nesmí bý zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbýuá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 |et ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavebník je zároveň v pŤí|oze pouěen o
provádění staveb.

povinnostech a odpovědnosti osob při přípravě a

Dita Pořádková' DiS.
vedoucí stavebního úřadu - oTIsK ÚŘBoNÍgo nez

$ŇíJí*Poplatek: / | '-**HJJ
Správní poplatek podle zákonaě.63412004 Sb., o správních poplatcích pdložky 18 písm. a) ve ýši 1000
Kě' poloŽky 17 odst. 1 písm' a) ve qýši 300 Kč, položky l7 odst. i písm' ýe ýsi}o0 Kč, položky 17
odst. 1 písm. f) ve výši 300 Kě, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 30o Kě, celkem 2200 Kéby|zap|acen'

obdrží účastníci územního řízení:
FoRTIs STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., IDDS : p3h6yec
obec Bašť, IDDS: krhbtu3 + vyhláška

ostatním úěastníkům územního řízení, tj.:
lng. Antonín Penk, Bubeníčkova č.p. 1808/14, |62 OO Praha616
ČBz oistribuce' a.s.' Teplická ě.p.874l8,Děěín rV.,405 02 Děč,ín2
Ptažská plynrárenská Distribuce, a.s.' IDDS: w9qfskt
bade rozhodnutí,dor učeno pro střednictvím veřejné vyhlóštcy.

*Áč)
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Uěastníci stavebního řízení:
obec Bašť, IDDS: krhbtu3

$8. Antonín Penk, Bubeníčkova ě'p. 1808/14,162 00 Praha 616
CEZ Distribuce' a.s.' Teplická ě'p,87418, Děčín [V., 405 02 Déěin2
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt

Tato listina musí být po dobu 15 dnů vyvěšena na úřední desce v místě obvyklé.

1
Vyvěšeno dne:

Razítko, podpis:

3.07, 2011
oBEcNÍ ÚŘno sagť Svěšeno dne:

obecní 126, Bašť' 25o 65

iiá''ffffil"já Razítko, podpis:
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