MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
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Sp.zn.:
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Číslo jednací:
Číslo spisu:
Oprávněná úřední osoba:
Tel.:
E-mail:
Datum:

Ing. Lenka Vančurová
+420313039482
lenka.vancurova@mesto-vlasim.cz
9. září 2020

Stavebník:
František Škvor, nar. 10.03.1992
Psáře č. p. 9
258 01 Vlašim
zastoupen Tomáš Černý, IČ 62471333, Okružní č. p. 1846, 258 01 Vlašim

Oznámení
o zahájení společného územního a stavebního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
Dne 30.12.2019 podal pan František Škvor, nar. 10.03.1992, bytem Psáře č. p. 9, 258 01 Vlašim, zastoupen
panem Tomášem Černým, IČ 62471333, Okružní č. p. 1846, 258 01 Vlašim (dále jen „stavebník“) žádost o
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu
pod názvem:
„Novostavba rodinného domu, Psáře“ (dále jen „stavba“)
na pozemku: pozemková parcela číslo 252 v katastrálním území Psáře.
Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) ve výše
uvedené věci.
Popis stavby:
Stavba rodinného domu včetně domovní čističky odpadních vod a komunikace bude umístěna na pozemku
parc.č. 252 v k.ú. Psáře. Půdorys rodinného domu bude ve tvaru obdélníku o rozměrech 15,40 x 10,40 m a
výšce od úrovně podlahy ±0,000 po hřeben střechy +5,934 m. Stavba bude obsahovat jedno nadzemní
podlaží s neobytným podkrovím, bude částečně podsklepená. Zastřešení stavby bude valbovou střechou se
střešní betonovou krytinou. Přívod elektro bude zajištěn z pilíře umístěného na severovýchodní hranici
pozemku stavebníka. Stavba bude vytápěna kombinací dřevozplynovacího kotle a krbu na kusové dřevo.
Pitná voda bude zajištěna ze stávající vodovodní přípojky, která je napojena z veřejného vodovodu na
pozemku parc.č. 543/3 v k.ú. Psáře. Splaškové vody budou svedeny do nové čističky odpadních vod
s napojením do jímky a bezpečnostním přepadem do vsakovacího pole. Dešťové vody ze stavby budou
svedeny do samonosné plastové jímky s bezpečnostním přepadem do vsakovacího pole umístěné na
pozemku stavebníka. Pro přístup a příjezd ke stavbě bude zřízena komunikace. Další podrobnosti viz
projektová dokumentace.

Telefonní ústředna: +420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení
§13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona
zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. Současně nařizuje
v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona, k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
15. října 2020 (čtvrtek) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři č. 206C Městského úřadu Vlašim.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 206C Městského úřadu Vlašim,
Odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: Po a St 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod.
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim v souladu s § 94n odst. 1 stavebního
zákona nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se v souladu s ustanovením §94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky
proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné
právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k
ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám,
které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je v souladu s § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků, při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo při opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.

Ing. Lenka Vančurová v.r.
oprávněná úřední osoba
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Vlašim, úřadu obce
Psáře a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ....................................

Sejmuto dne: .......................................

(Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.)
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Rozdělovník:
Doporučeně do vlastních rukou, dodejkou, datovou schránkou, interním vypravením:
Stavebník:
Tomáš Černý, Okružní č. p. 1846, 258 01 Vlašim
Ostatní účastníci:
Jiří Peroutka, Psáře č. p. 1, 258 01 Vlašim
Václav Peroutka, Kladruby č. p. 66, 258 01 Vlašim
Obec Psáře, Psáře č. p. 19, 258 01 Vlašim, DS: OVM, mzebxkz
Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
Dotčené orgány:
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování - orgán ÚP, Jana Masaryka č. p. 302, 258 14
Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, Jana Masaryka č. p. 302, 258 01
Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, Jana Masaryka č. p. 302, 258 01 Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana vod-vodoprávní úřad, Jana Masaryka č. p. 302,
258 01 Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, Jana Masaryka č. p.
302, 258 01 Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a SH - speciální stavební úřad, Jana Masaryka č. p. 302, 258 14 Vlašim
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště Benešov, Černoleská č. p. 2053, 256 55
Benešov, DS: OVM, hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Benešov, Pod Lihovarem č. p. 1816, 256 01
Benešov u Prahy, DS: OVM_R, xuwhp68
Spis „SÚ“
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