
Obecní úřad Petrovice - stavební úřad
262 55 Petrovice

č.j.: 169/12/St.
Petrovice, dne 6.2.2012
Vyřizuje: Jan Studený, tel.: 318 856306, 603 112695, e-mail: staveb.petrovice@gmail.com

Územní souhlas

Obecní úřad Petrovice - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení
§ 13 odst. 1 písmo g) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
"stavební zákon") posoudil ohlášení stavby "vedlejších tlakových stok a sběrných jímek
na pozemcích parc. č. st. 117, st. 103, st. 81, st. 79, st. 80, st. 1, st. 102, st. 105, st. 101, st.
112, st. 31/3, st. 31/1, st. 76, st. 62/1, st. 29, st. 27, st. 26, st. 25, st. 23/2, st. 23/1, st. 6, st.
7/1, st. 8, st. 9, st. 10, st. 11, st. 13, st. 19/1, st. 19/2, st. 21, st. 22, st. 12, st. 14, st. 16/3, st.
1611, st. 16/2, st. 34, st. 48, st. 35/2, st. 3511, st. 36, st. 37/1, st. 37/3, st. 38/1, st. 46/, st. 47 a
st. 80 v k.ú. a obci Nedrahovice", který dne 6.2.2012 podala Obec Nedrahovice, sídlem
Nedrahovice 49, 264 01 Sedlčany, IČ: 00242802 zastoupená panem starostou Mgr.
Čestmírem Sosnovcem na základě plné moci v zastoupení stavebníků, tj. vlastníků
nemovitostí na shora uvedených pozemcích (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto
posouzení vydává pro výše uvedený záměr podle § 96 odst. 4 stavebního zákona územní
souhlas.

Popis stavby:
Jedná se o připojení rodinných domů a ostatních nemovitosti na kanalizační řad obce

vedlejšími tlakovými stokami a sběrnými jímkami, rozsah připojovaných nemovitostí a
účastníků je přesně specifikován v přiložených seznamech doplněných plnou mocí a současně
je graficky vyznačen na přiloženém snímku katastrální mapy.

Jedná se o vedlejší tlakové stoky (VTS) provedené z rour PE 100, SDR 11 v profilech D
40 a 50mm uložených do zemní rýhy, součástí stavby je domovní sběrná čerpací jímka
s technologickým vybavením pro odvádění splaškových vod a související elektroinsta1ace.
Rozsah záměru je přesně specifikován v dokumentaci zpracované v listopadu 2011 Ing.
Václavem Urešem, Č. zakázky 34/2011, která je přílohou žádosti.

Územní souhlas má podle § 96 odst. 7 stavebního zákona platnost po dobu 12 měsíců.

Upozornění pro žadatele:
Stavebník zajistí, aby informace o jeho záměru, bezodkladně poté, co jej oznámil,

byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr
uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytyčení
veškerých podzemních sítí v trase realizované přeložky a zajistí jejich ochranu dle
souvisejících předpisů.

Současně stavební úřad sděluje, že tento územní souhlas nenahrazuje stavební
povolení vyžadované zvláštním právním předpisem, tzn., pro provedení výše uvedené stavby
požádá stavebník věcně a místně příslušný speciální stavební úřad o vydání stavebního
povolení.
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Jan Studený
vedou s ebního úřadu
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Příloha: situační snímek katastrální mapy se zákresem vedlejších tlakových stok

Obdrží:
Žadatel:

Obec Nedrahovice, Nedrahovice 49, 264 01 Sedlčany, zastoupená panem starostou Mgr.
Čestmírem Sosnovcem

Spis SÚ
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Obecní úřad Petrovice - stavební úřad
262 55 Petrovice

Č.j.: 169-2/12/St.
Petrovice, dne 6.2.2012
Vyřizuje: Jan Studený, tel.: 318 856306, 603 112695, e-mail: staveb.petrovice@gmail.com

Souhlas

Obecní úřad Petrovice - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení
§ 13 odst. I písmo g) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) souhlasí v souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním
vodoprávního rozhodnutí ke stavbě "vedlejších tlakových stok a sběrných jímek na
pozemcích parc. č. st. 117, st. 103, st. 81, st. 79, st. 80, st. 1, st. 102, st. 105, st. 101, st. 112,
st. 31/3, st. 31/1, st. 76, st. 62/1, st. 29, st. 27, st. 26, st. 25, st. 2312, st. 23/1, st. 6, st. 7/1, st.
8, st. 9, st. 10, st. 11, st. 13, st. 19/1, st. 19/2, st. 21, st. 22, st. 12, st. 14, st. 16/3, st. 16/1, st.
16/2, st. 34, st. 48, st. 3512, st. 35/1, st. 36, st. 37/1, st. 37/3, st. 38/1, st. 46/, st. 47 a st. 80
v k.ú. a obci Nedrahovice pro stavebníka Obec Nedrahovice, sídlem Nedrahovice 49, 264
01 Sedlčany, IČ: 00242802 zastoupenou panem starostou Mgr. Čestmírem Sosnovcem.
Stavební úřad Petrovice vydal pro výše uvedenou stavbu dne 6.2.2012 územní souhlas
č.j. 169/12/St.

Pro předmětnou stavbu zpracoval dokumentaci v listopadu 2011 pan Ing. Václav Ureš,
č. zakázky 3412011 a Č. zakázky 35/2011, zadávací dokumentace odpovídá vydanému
územnímu souhlasu.

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných
dotčených orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

otisk hranatého razítka

Obdrží: (do vlastních rukou)

Obec Nedrahovice, Nedrahovice 49, 26401 Sedlčany, zastoupená panem starostou
Mgr. Čestmírem Sosnovcern

Dotčené orgány:
MěÚ Sedlčany, OŽP, 26480 Sedlčany OBECNÍ ÚPJ\iJ ;\!:.L .Z.AHOVICE

26294 Jesenice. okres Přlbr \ n
Spis SÚ
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