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VEŘENÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ  č. 8/2013 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

 

Výroková část: 

Městský úřad Dobrovice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 

4.12.2012 podali 

Irena Chrenková, nar. 5.12.1970, tř. Václava Klementa č.p. 1236,  293 01  Mladá Boleslav 1, 

Libor Chrenko, nar. 3.10.1961, tř. Václava Klementa č.p. 1236, 293 01  Mladá Boleslav 1, 

které zastupuje společnost Ekonomické stavby s.r.o., IČO 25224476, Ke Křižovatce č.p. 466, 

330 08  Zruč Senec, 

kterou zastupuje Josef Černý, nar. 24.5.1968, Havlíčkova č.p. 696, Klatovy I, 339 01  Klatovy 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y: 

Vrtaná studna 

Pěčice 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 60 (ostatní plocha) v katastrálním území Pěčice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

 vrtaná studna  průměru 185/150 mm, hloubky 30 m, studna bude složit pro zásobování vodou 

budoucího rodinného domu, bude proveden vodovod ze studna pro napojení budoucího RD. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Studna bude umístěna  na pozemku parc.č. 60  ve vzdálenosti 10,95 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 62/3 a ve vzdálenosti 14,12 m od hranice s pozemkem st. 11/2. 

2. Dokumentaci vrtané studna vypracoval Ing. Václav Boubele, AI, hydrogeologické posouzení vrtu 

vypracoval RNDr. Miloš Čeleda, Odborně způsobilý v oboru hydrogeologie. 

3. Studna je vodní dílo, k jehož povolení je příslušný vodoprávní úřad, odbor ŽP Magistrátu města 

Mladá Boleslav. 
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4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 

5.7.2012, č.j. 115702/12. 

5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce,a.s. zn. 0100073440 ze dne 

9.7.2012.  

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Libor Chrenko, nar. 3.10.1961, tř. Václava Klementa č.p. 1236, 293 01  Mladá Boleslav 1 

Irena Chrenková, nar. 5.12.1970, tř. Václava Klementa č.p. 1236, 293 01  Mladá Boleslav 1 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 4.12.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 6.12.2012 zahájení územního řízení známým 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání  na 

den 11.1.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Pozemek p.č. 60 vlastní Libor Chrenko, nar. 3.10.1961. Byla doložena smlouva o zřízení práva umístit 

stavbu na cizím pozemku mezi Liborem Chrenkem a Irenou Chrenkovou ze dne 27.9.2012. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Pěčice. Ve schváleném 

územním plánu obce je pozemek dotčený stavbou zařazen do ploch BV bydlení v rodinných domech 

venkovské. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 

Stanoviska sdělili:  

 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města ze dne 12.12.2012 zn. 

29063/2012/OStRM 

 ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100073440 ze dne 9.7.2012 

 ČEZ ITC Services, a.s. zn. 0200041026 ze dne 5.7.2012 

 RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5000654421 ze dne 17.7.2012 

 Telefónica Czech Republic, a.s. č.j. 115702/12 ze dne 5.7.2012 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Obec Pěčice, Milan Košvanec, Leona Košvancová 

 

Ostatní účastníci neuplatnili návrhy a námitky a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili. 

Veřejnost nevznesla připomínky. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. 
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 

úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 

speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Augustinová 
referent odboru výstavby 

  

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Dobrovice a ObÚ Pěčice a po 

sejmutí vráceno zpět odboru výstavby MěÚ Dobrovice. 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ...14.ledna 2013......          Sejmuto dne: .................................... 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup v souladu s § 25 odst. 2 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 

Kč byl zaplacen dne 11.1.2013. 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Libor Chrenko, Čapkova č.p. 1096, 294 01  Bakov nad Jizerou 

Ekonomické stavby s.r.o., IDDS: hy43czq 

Josef Černý, Havlíčkova č.p. 696, Klatovy I, 339 01  Klatovy 1 

Irena Chrenková, Čapkova č.p. 1096, 294 01  Bakov nad Jizerou 

Obec Pěčice, Pěčice č.p. 1, 294 46  Semčice  - 2x s žádostí o vyvěšení 

  

dotčené správní úřady 

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfi 

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, IDDS: 82sbpfi 

 

pro spis 

 

 

 

 

 

 


