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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad ve Stodě, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. ) písmo fl 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
29.11.2010 podal

František Pamula, nar. 30.1.1967, Líšina 86,33301 Stod, zastoupen firmou
Vodovrty s.r.o., IČ 26364883, Hlavní 267, 35301 Mariánské Lázně

(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

rozhodnutí o umístění stavby

vrtaná studna
Hradec

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 83/2 v katastrálním území Hradec u Stoda.

Druh a účel umisťované stavby:
Trvalá stavba - vrtaná studna o průměru 220 mm, hloubky 30 m sloužící k zásobování rodinného
domu č.p. 75 v Hradci pitnou vodou.

Umístění stavby na pozemku:
Vrtaná studna bude umístěna na pozemku parc. Č. st. 83/2 v kat. území Hradec u Stoda dle situace
1:1000.

n. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

2. Po umístění stavby v území se provedení stavby bude realizovat na základě vodoprávního povolení
podáním žádosti u odboru životního prostředí MěÚ Stod.
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. I stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Hradec a MěÚ Stod ..
v '/ ci. r . oL t?7j?

Vyvěseno .

Petra Belinová
referent odboru výstavby

Sejmuto ..... :-:5 . .2. eiOf"1...

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: od .

do .

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši
1000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:
účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
František Pamula, Líšina č.p. 86,333 01 Stod
v zastoupení:
Vodovrty s.r.o., JDDS: t4da5wv

Obec Hradec, IDDS: 5xebhui

účastníci dle§ 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška)
Zdeněk Kupec, Dělnická č.p. 708, 333 01 Stod
Martina Kupcová, Soběkury č.p. 121, 334 01 Přeštice
Pavlína Plassová, Dobřanská č.p. 9,332 14 Chotěšov

dotčené správní úřady
Městský úřad Stod, odbor životního prostředí - osobně


