
Obecní úřad, stavební úřad
Zámecké náměstí  67, Žleby

                                                                                                             
Č.J:  Výst. 118/16/Po                                                             ve  Žlebech, dne:2.1.2016
Vyřizuje:  Miloslava Poštová
Tel. :  327 398 225
E-mail: stavebni@ouzleby.cz

NÁVRH
VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Štěpánek Milan,  nar.  30.11.1986,  bytem  Chvalovická 466,  538 42 Ronov nad Doubravou  a
Štěpánková Monika, nar. 14.11.1984, bytem Sídliště Pod Nádražím 536, 538 42 Ronov nad Doubravou
(dále jen "žadatel") podali dne 1.2.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném  územním
řízení,  umístění stavby studny. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Stavební úřad  jako věcně i místně příslušný správní orgán podle § 13 odst. 1 písmeno  e), zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen “stavební zákon”),  zveřejňuje podle § 95
odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně  podle § 14 vyhlášky č.503/2006
Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti
němu mohou dotčené orgány  podat výhrady, účastníci  námitky  a veřejnost  připomínky, které se týkají
ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do 

15 – ti dnů  ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným  výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení 
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanc.č. 1.09 Obecního úřadu Žleby ve dnech pondělí a středa 
8.00-12.00, 12.30-16.30 hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:
Vydává podle § 79, 92 a  95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb.,  o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

ú z e m n í   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

vrtané domovní studny na pozemkové parcele č.   774/55   v katastrální území   Žleby  
 (dále jen stavba)

Popis stavby :
• Jedná se vrtanou studnu  hloubky 50 m – zátrubnice: PVC, o průměru 140 mm.
• Vstupní  objekt  studny  (manipulační  šachta)  bude  provedena  z  betonových skruží   o  průměru

1500mm a výšce 500 mm.
• Součástí  stavby  je  umístění  vodovodního  potrubí,  ve  společné  výkopové  rýze  s  elektrickým

kabelem pro napájení čerpadla. délka výtlačného řadu k objektu RD bude cca 38m.
• Stavba bude sloužit jako zdroj vody pro novostavbu rodinného domu.
• Max.potřeba za rok 180 m3/rok.

     2.  Pro umístění a projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky: 
• Umístění  stavby je  na  parcele  č.  774/55 v  katastrální  území  Žleby.  Vzdálenost  od  hranice  se

sousedními pozemky je 22,5– p.p.č. 774/57; 2,5 m -p.p.č. -774/1; 774/56 -37,5m .
• Stavba nebude mít vliv na okolní území.
• Stavba  bude  umístěna  v  souladu  s  projektovou  dokumentací  zpracovanou  firmou  ENVIREX,

spol.s.r.o., Petrovická 861, 562 31 Nové Město na Moravě, ověřenou Ing Janem Benešem – ČKAIT
1000853 a Ing. Ladislavem Pokorným – osvědčení v oboru hydrologie a sanační geologie.

• Stavba studny podléhá povolení -  vodoprávního úřadu,  v tomto případě  Městský úřad Čáslav,



odbor životního prostředí, o které požádá investor  po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
• Umístění a provedení stavby bude v souladu s ČSN 75 5115 „ Studna individuální zásobování

vodou“.
• Při stavbě budou  dodržena ustanovení vyhlášky  č.268/2009 Sb.  o  technických požadavcích na

stavby a č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 správního řádu:

Štěpánek Milan, Chvalovická 466, 538 42 Ronov nad Doubravou
Štěpánková Monika, Sídliště Pod Nádražím 536, 538 42 Ronov nad Doubravou

         Tento návrh výroku musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:..............................                                             Sejmuto dne:  ….......................... 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu výroku rozhodnutí:

Poučení: 
Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze 

podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě 
pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních 
předpisů.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanc.č. 1.09 Obecního úřadu Žleby ve dnech 
pondělí a středa 8.00-12.00, 12.30-16.30 hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.

Žadatel zabezpečí bezodkladné vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí včetně přílohy grafického 
vyjádření záměru na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo  pozemku  na nichž se má 
záměr uskutečnit po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. V případě nevyvěšení se žadatel dopustí 
přestupku dle §178 odst.1 písm.e) stavebního zákona.

 Miloslava Poštová
      Vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:
• Účastníci řízení podle § 85 odst.1, 2 stavebního zákona

Štěpánek Milan, Chvalovická 466, 538 42 Ronov nad Doubravou
Štěpánková Monika, Sídliště Pod Nádražím 536, 538 42 Ronov nad D. (doručovací adresa:Chvalovická 466, 
538 42 Ronov nad Doubravou)
Marek Dalešický, Havlíčkova 292, 285 61 Žleby
Obec Žleby  - s prosbou o vyvěšení na úřední desce  

• Dotčené orgány – doporučeně - DS
MěÚČáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 Čáslav – odb.život.prostř.
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