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MESTSKY URAD JILEMNICE
odbor územního plánování a stavebního řádu

Masarykovo náměstí 81' 514 01 Jilemnice

Spis. zn.: MUJI 2973/2oIO rupsŘ
Čj. PDMUJI 9633l20|OlFiiRozh
Vyřizuje: Renata Fišerová
E-mail: fiserova@mestojilemnice.cz
Telefon: 48I 565 142

Žadate|:
Jan Macháček (nar. 24'8.|963), K Vejrychovsku 1074, 514 01 Jilemnice

.Radka Macháčková (nar. |9.12.1973)' K Vejrychovsku 1074,5I4 0l Jilemnice

Jilemnice. dne: 28.6.2010

uzEMNÍ Ro ZHoDNUTÍ
Městsky úřad Jilemnice, odbor územního planovríní a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle $

13 odst. 1 písm. f zákonaě' 183/2006 Sb., o územním plrínovaní a stavebním řádu (dále jen ''stavební zákon''),
rozhodl ve věci žádosti o vydaní územního roáodnutí o umístění stavby: Rodinný dům, věetně vodovodní
přípojky, vrtané studny, elektropřípojlry, kanalizaění přípojky, CoV, vsakovací jíml.y, příjezdové komunikace a
sjezdu z komunikace na pozemcích: pozemkové parcely parcelní ěíslo 851/1 (zahrada), 85|/2 (tva|ý travní porost)
a962 (ostaffií plocha) v kat. území Bukovina u Cisté, kterou podal Jan Macháěek (nar.24.8.1963), K Vejrychovsku
I074,514 0l Jilemnice a Radka Macháěková (nar. 19.|2,1973)' K Vejrychovsku |074,5I4 01 Jilemnice' takto:

Podle $ 79 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky ě. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního Íízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby
P-ro stavbu: Rodinný dům, věetně vodovodní přípojky' vrtané studny, elektropřípojky, kanalizační přípojky,
cov' vsakovací jímb' příjezdové komunikace a sjezdu z komunikace na pozemcích: pozemkové parcely
parcelní číslo 85I/| (zabrada),85I/2 (trvalý travní porost) a 962 (ostatní plocha) v kat. území Bukovina u Čisté.

Pro umístění a proiektovou přípravu stavbv se stanoví trrto podmínkv:
1. Projekt bude zpracován v souladu s předloženou dokumentací k územnímu roáodnutí a s podmínkami tohoto

rozhodnutí. Projektová dokumentace bude zpracována ve smyslu příslušných ustanovení vyhl. ě. 49912006
Sb., o dokumentaci staveb.

2. Stavba rodinného domu o základních půdorysných rozměrech 9,7 x 8,5 m bude umístěna na pozemku ppč.
851/1 v kat. území Bukovina u Čisté.

3. Rodinný dům bude umístěný na qýše uvedeném pozemku tak,Že SZ roh objektu bude vzdálený 11,6 m od
hranice ppě. 85IlI a962 azároveň 9,0 m od hranice ppě. 851/1 a85I/2, SV roh objektu bude vzdálený 4,4 m
od hranice ppč. 851/l a849, JV roh objektu bude vzdálený 9,2 m od hranice ppč. 851/1 a 849 azároveň i3,5
m od hranice ppě. 851/l a 851/3 v kat. území Bukovina u Čisté. Výše popsaným umístěním stavby je rovněž
vymezen stavební pozemek.

4. Rodinný dům je řešen jako přízemní, s využiým podkrovím. Střecha bude sedlová se sklonem střešních rovin
40o, ýška do hřebene bude 6,85 m od + 0,00 úrovně podlahy v přízemi.

5. Napojení objektu na elektrickou energii bude řešeno zemní kabelovou přípojkou. Ze stávajicího sloupu na
pozemku ppě' 851/1 bude provedený svod a pojistková skříňka sP l00, odkud bude vedena přípojka v délce
13 m pouze po pozemku stavby k objekfu .

6. Napojení objektu na pitnou vodu bude řešeno vodovodní přípojkou v délce 10,5 m z nově vybudované studny'
Studna bude umístěna na pozemku stavby, 3,3 m od hranice s ppě. 849 a zitroveťl 14 m od hranice s ppč. 85l/3
v kat. území Bukovina u Čisté.

7, odpadní vody z objektu budou svedeny kanalizaění přípojkou do ěistírny odpadních vod, která bude umístěna
na pozemku ppě. 85L/I - 5 m od západní stěny RD. Přečištěné odpadní vody budou svedeny do vsakovací
jímky umístěné 2 m za Čov na pozemcích ppě. 85l/l a 85Il2. Vsakovací jímka bude o vel. 5,0 x 2,0 m a
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8.
9.

10.

11.

hloubce 3,5 m.
Dešťové vody budou svedeny do vsakovacíjímky.
Komunikaění napojení rodinného domu bude řešeno vybudováním nového sjezdu na pozemek ppě. 85l/1 v
pozemku ppě.962 v kat. tnemí Bukovina u Čisté. Příjezdová komunikace v šířce 3 m a dé|ce 22 m bude
vedena k odstavné ploše u objektu pouze po ppě. 85l/l.
Stavba bude navržena s ohledem na ochranu stávajících vedení azaÍizeninacházejicích se v daném prostoru,
která na poŽáďáni investora vyt.ýěí správci jednotliých inž. sítí'
Veškeré pozemky dotěené stavbou budou po dokoněení prací uvedeny do původního stavu. Případné škody
budou nahrazeny dle platných předpisů.

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci energetického zaÍízení' které vyda| ČEZ Distribuce, a.s.
Děěín, oddělení dokumentace Trutnov' pracoviště Jiěín dne 30.6.2009 pod zn.: 001022618869:
Sdělujeme Yám, Že ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru se nachází podzemní energetické zařizení nn v
majetku ČBz oistribuce' as.' které je chráněno ochranným pásmem dle zákona ě. 458l2oo0 Sb. $ 46 nebo
technickými normami, zejména CSN 33 3301 a CSN 34 3l08. lnformativni záV'res Vám zasi|áme v příloze.
Stavebníkje povinen zajistit ochranu zaÍízení energetické spoleěnosti v rozsahu daném zákohem ě.458/2000
Sb., příslušnými CSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem
nedošlo kjeho poškození. Stavebník odpovídájak za škody na zaÍizení energetické spoleěnosti, tak za škody
vzniklé třetím osobám nazdravi a majetku.
Před zahájením ja\ýchkoli zemních prací požádejte na naši Zákaznické lince 840 840 840 o vytyěení trasy
podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínlqy pro práci v tomto ochranném pásmu.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte našiZákaznickou linku 840 840 840.

Pokud dojde k poškození energetického zaÍizení kontaktujte naši Poruchovou linku 840 850 860.
13. Musí byt dodrŽeny požadavky obsažené ve stanovisku, které vydal:

Městský ťtřad Jilemnice - odbor životního prostředí: pod zn.: MULI 4190/09/ŽP dne 4.11.2009:
Stavebník je povinen vytyěit hranice odsouhlaseného záboru a přijmout opatření vedoucí k respektování
hranic povoleného záboru'
Před uskuteěněním nezemědělské činnosti povolené rozhodnutím příslušného stavebního úřadu je
stavebník povinen zabezpeěit na vlastní nráklady provedení skrývky kulturních vrstev půdy o mocnosti
0,20 m a hlouběji uložené zurodnitelné vrstvy půdy na celé ploše dotčené stavebními pracemi.

_ Nesmí dojÍt k znehodnocení ornice podorniční vrstvou, odpady apod.
Podle předběžného odhadu bude na celé ploše skryto 42,6 m3 kulturních vrstev půdy. Zemina bude
deponována na předměbrém pozemku ppě. 85l/1, k.ú. Bukovina u Čisté v blízkosti stavby.
Po dobu uložení kulturních vrstev na pozemku postupovat v souladu s ustanovením $ l0, odst. 2 vy-
hlášky ě, |3/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
Zejména se jedná o zajištění ochrany kulturních vrstev půdy před jejich znehodnocením aztrátami,Ťádné
ošefrování akaŽdá manipulace s nimi bude zaznameniína do protokolu (pracovní deník).
Uěinit opatření k zabránění úniku pevných, kapaln;ých a plynných látek poškozujících zemědělsky půdní
fond.
Po dokoněení stavby se ukládá neprodleně použít kulturní vrstvy ke koneěným terénním úpravám,
přípravám ploch k ozelenění a k provedení sadoých úprav okolí předmětrré stavby. Tyto práce musí bý
dokoněeny před zapoěetím uŽív áni stavby.
Ve smyslu $7, odst. 3 zákonajsou při qýstavbě sítí nadzemních a podzemních vedení na zemědělském
půdním fondu provozovatelé prací povinni dodržovat povinnosti uvedené v $ 8, odst. l zákona, zejména
je nutno zabezpeěit, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetaěním krytu došlo k co nejmenším
škodám. Pokud si práce spojené zejména s budováním nadzemních a podzemních vedení mimo
odsouhlasený trva|ý zábor vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší než je-den rok, je
třeba si opatřit souhlas s doěasným odnětím pidy ze ZPF.
Finanění odvod za odnětí podle $ 11, odst. 3, písm c) a $ 11, odst' 6 zákona se pro stavbu rodinného
domu, zpevněných ploch a příjezdovou komunikaci nepředepisuje.

Rozhodnutí o námitkách úěastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Úěastníci řízení podle s 27 odst. l zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád. ve znění pozdějších předpisů (dále jen
''správní řád''):
Jan Macháěek (nar. 24.8'1963), K Vejrychovsku 1074, 514 01 Jilemnice
Radka Macháčková (nar. 19,|2.|973)' K Vejrychovsku 1074,5|4 01 Jilemnice
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odůvodnění
Městsky úřad Jilemnice, odbor územního plrínování a stavebního řádu obdržel dne 17.5'2010 žádost o

vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Žádostbyla předepsaným způsobem doložena.
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plránování a stavebního řádu opatřením ze dne 18'5.2010 oznámil

podle $ 87 odst. l stavebního ákona zahá$ení územního Íízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání
spojené s místním šetřením na den: 22,6.20|0 (úteý) konané v místě: Bukovina u Čisté - v místě stavby RD (ppč.
85l/1). Námitky úěastníků Íízení a závazná stanoviska dotěených orgánů mohly b;it uplaÍrěny nejpozději při
ústlrím jednání.

Při vymezování okruhu úěastníků Íizení dospěl Městs!ý úřad Jilemnice, odbor územního plánování a
stavebního řádu k závěru, Že právní postavení úěastníka íizení v souladu s ust. $ 85 stavebního zákona v daném
případě přísluší (vedle Žadate|e a obce' na jejimŽ inemí má bý požadovaný záměr uskuteěněn) pouze vlastníkům
pozemků (a stavbám na nich), na kteých má bý požadovaný zámér uskuteěněn, a dále osobám, které mají
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): a vlastníkům anebo správcům
stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotěených předmětnou stavbou. Vlaštnicťví ani jiná
práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou byt tímto rozhodnutím přímo dotčena'

Seznam všech účastníků řízení:
J*M"@á',ČEzDistribuce,a.s,JaroslavGrof,JiřinaGrofová,obecBukovinauČisté.

Městsky úřad Jilemnice, odbor územního plánovríní a stavebního řádu v pruběhu územního Íizení o
umístění stavby posoudil žádost o vydání územního roáodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v $ 90
stavebního zákona, projednal ji s účastníky Íizení a s dotěenými orgány a posoudil shromiážděná stanoviska.

Městsky úřad Jilemnice, odbor územního plránovríní a stavebního řádu v pruběhu územního řizeni o
umístění stavby neshledal důvody branící vydaní tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

V průběhu Íízení nebyly vzneseny Žádné nátnitky.
Návrh na vydání územního rozhodnutí by| ze strany navrhovatele doložen následujícími podklady: žádostí

o vydání rozhodnutí, dokumentací stavby pro pořeby územního řízeni, informacemi o parcele KN.
Koordinované stanovisko vydal Městslcý úřad Jilemnice dne 4.l1.2009 pod zn.: MUJI 4|9o/o9lŽP.
Souhlasné stanovisko k napojení inženýrs\ých sítí vydala obec Bukovina u Čisté dne I7.6.2009,
Souhlasné stanovisko k užívání místní komunikace vydala obec Bukovina u Čisté dne 8.6.2009.
Stanovisko k žádosti o připojení nového odběru vyda| ČEZ Distribuce, a.s. Děěín, oddělení poslcytování sítí

Trutnov dne23.6.2009 pod číslem stanoviska: 4|20460348,
Vyjádření k existenci energetického zaÍizení vyda| ČEZ Distribuce, a.s. Děěín, oddělení dokumentace

Trubrov, pracoviště Jiěín dne 30.6.2009 pod zr.: 001022618869.
Vyjádření o existenci sítě elektroniclcých komunikací vydala Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Praha,

pracoviště Liberec dne 10.6.2009 pod čj.: 69805/09/LIB/000.
Posudek - radonoý index pozemlan s uýsledkem nízkého stupně pronikání radonu z pod|oŽi stavby

vypracoval Radium spol. s r.o. Liberec pod evideněním číslem: 8592109.
Hydrogeologic{ý posudek pro povolení k odběru podzemní vody vypracoval Mgr. Jrán Krištiak, Příbram v

březnu 20l0.
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie k moŽnosti zasakovaní vyěištěných

odpadních vod z ČoV vypracoval Mgr. Jan Čepelík, Praha v ěervenci 2009. pod zakázkoým ěíslem: 03612009,
Požárně bezpečnostní řešení stavby vypracoval Ing. Lubomír Bauer v zaÍ'i 2009 '

odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Jilemnice posuzoval soulad předloženého návrhu s
platrrou Úpo a dalšími ull: vyse uvedený stavební záměr je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací . UPSU Bukovina u Cisté.

Pouěení
Proti tomuto rozhodnutí mohou úěastníci Íízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení;

prvním dnem lhůty je den následující po dni ozniímení rozhodnutí. odvolání se podává u zdejšího úřadu a
rozhoduje o něm Ikajslcý úřad Libereckého kraje, Liberec.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Uzemní rozhodnutí pozbyvá
platrrosti' nebyla-li ve lhůtě platnosti podrína úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné
rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo byloJi stavební nebo jiné povolovací
řizeni zastaveno anebo byla-li podaná Žádost zamítnutapo lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Uzemní rozhodnutí
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pozbývá platnosti též dnem' kdy stavební úřad obdržel sdělení Žadate|e, že upustil od záměru, ke kterému
rozhodnutí váahuje; to neplatí, byla-li rea|izace záméru jiŽzahájena.

Mgr. Vladimír Meěíř
Vedoucí odboru územního plránování a stavebního řádu

,a*>
/\-

l5. den je posledním dnem oznámení.

Uv ' '  -
Datum vyvěšení : ...',i'..., Í.....'4*',.?..'..'..'.'..... Datum sejmutí: ...' €-.9. :..ť....k.(?.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, Že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkovy přístup, podle věý druhé $ 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).
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Rozdělovník

Účastníci řízení:
doručeníjednotlivě:
Jan Macháěek, K Vejrychovsku |074,5I4 01 Jilemnice
Radka Macháěková, K Vejrychovsku |074,514 01 Jilemnice
obec Bukovina u Čisté, Bukovina u Čisté Ig,5|4 01 Jilemnice

dor uč e n í v e ř ej n ou vy hl áš kou:
CEZ Distribuce' a's' Teplická 874/8, Děěín 4,405 02 Děéin2
Jaroslav Grof, Bukovina u Čisté 71,5L4 0l Jilemnice
Jiřina Grofová, Bukovina u Čisté 7I, 5|4 0l Jilemnice

Úřady pro vyvěšení a podání zpráqv o datu vyvěšení a sejmutí (doručení iednotlivě)
Městshý úřad Jilemnice, Masarykovo náměsti 82, 51'4 01 Jilemnice
obecní úřad Bukovina u Čisté. Bukovina u Čisté Ig.514 0l Jilemnice

Dotěené orgány (doruěení jednotlivě)
Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82,5I4 01 Jilemnice

Správní poplatelg vyměřený podle zríkona ě. 634/2004 sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 18 a) sazebníku 1 000,00 Kě byl zap|acen hotově dne24,5.2010.
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