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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Hostivice, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 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 90 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
26.8.2019 podal 

Milan Hrebíček, nar. 20.4.1959, V Chaloupkách 20, 252 68  Středokluky, 
Eva Hrebíčková, nar. 5.11.1962, V Chaloupkách 20, 252 68  Středokluky 

(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 rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

Vodovodní přípojka  
Středokluky, V Chaloupkách č.p. 20 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 9 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Středokluky. 

 

 
Druh a účel umisťované stavby: 

- Vodovodní přípojka k RD č.p. 20 délky cca 4 m (HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 DN32) 

 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 9, parc. č. 601/6 v katastrálním území Středokluky jak je 
výše popsána a zakreslena v situačním výkresu 1:200, který vypracoval Ing. Michal Dufek ČKAIT 
0300897 v 6/2019. 

2.  Investor stavby je povinen umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu podle zákona  
č.20/1987 Sb. v  platném znění. 

3. Stavebník zajistí vytyčení a ochranu stávajících inženýrských sítí a přebírá odpovědnost za jejich 
případné poškození. 

4. Výkopová zemina a stavební suť může být uložena pouze na úředně povolenou skládku.  



Č.j. 18540/19/SÚ/JŠp str. 2 

 
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

6. souvislosti s prováděním stavby nesmí docházet ke znečišťování veřejných komunikací. V případě 
jejich znečištění zajistí stavebník jejich okamžitou očistu. 

7. V případě, že stavba bude prováděna v době nočního klidu, o státních svátcích a ve dnech pracovního 
klidu a pracovního volna, nesmí být její okolí obtěžováno hlukem, prachem a ani jinými nepříznivými 
vlivy. V ostatních případech nesmí být okolí stavby stavebními pracemi obtěžováno zbytečně, nebo 
nad přípustnou míru. 

8. Pro projektovou přípravu jsou závazné podmínky: 
• vyjádření obce Středokluky č.j. OUST-593/2019 z 30.6.2019 
• vyjádření Petr Kožený s.r.o.   z 22.8.2019 
• vyjádření Pražská plynárenská Distribuce a.s., č.j. ES_2019_20317 z 21.5.2019 
• vyjádření ČEZ Distribuce a.s. č.j. 0101115172 z 21.5.2019 
• vyjádření CETIN a.s. č.j. 639132/19 z 21.5.2019 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Milan Hrebíček, nar. 20.4.1959, V Chaloupkách 20, 252 68  Středokluky 
Eva Hrebíčková, nar. 5.11.1962, V Chaloupkách 20, 252 68  Středokluky 

 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 26.8.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 22.10.2019, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- Obec Středokluky č.j. OUST-593/2019 z 30.6.2019 

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: 

 Jindřich Šícha, Eva Šíchová, Karel Šabacký (zemřel), Jindřiška Šabacká, Obec Středokluky 

  

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu 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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

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. 
 
 
 
 
 
 

Jakub Špička 
referent stavebního úřadu 

  
 
 
 
 

       schválil: Ing.Vojtěch Budil v.r.  
       vedoucí stavebního úřadu 

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

 
 
Toto oznámení bude doručeno účastníkům řízení tj. všem dědicům po zesnulém Karlu Šabackém, 
posledním bytem V Chaloupkách 87, 25268 Středokluky veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce 
Městského úřadu Hostivice a Obecního úřadu Střdokluky po dobu 15 dnů. Za den doručení se považuje 
15.den vyvěšení. 
 
Vyvěšeno: ...................................... 
Sejmuto: ........................................ Razítko a podpis: ............................................. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 
500 Kč bude zaplacen. 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Milan Hrebíček, V Chaloupkách č.p. 20, 252 68  Středokluky 
Eva Hrebíčková, V Chaloupkách č.p. 20, 252 68  Středokluky 
Jindřich Šícha, Lidická č.p. 191, 252 68  Středokluky 
Eva Šíchová, Lidická č.p. 191, 252 68  Středokluky 
Jindřiška Šabacká, V Chaloupkách č.p. 87, 252 68  Středokluky 
Obec Středokluky, IDDS: xr8bmsb 
 sídlo: Lidická č.p. 61, 252 68  Středokluky 
  
dotčené správní úřady 
Obecní úřad Středokluky, IDDS: xr8bmsb 
 sídlo: Lidická č.p. 61, 252 68  Středokluky 
  
ostatní 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc 
 sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt 
 sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle 
Petr Kožený s.r.o., IDDS: f9ss3gg 
 sídlo: Švermovská č.p. 32, Olšany, 273 41  Brandýsek 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
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