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     MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JILEMNICE
          Odbor územního plánování a stavebního řádu
        	                       Masarykovo nám. 81, tel. 481 565 111, fax 481 565 222

Č.j:	ÚPSŘ/285/2007 - 7/Fi/Rozh	Jilemnice, dne: 19.6.2007
Vyřizuje:	Renata Fišerová 
E-mail:	fiserova@mesto.jilemnice.cz 
Telefon:	481 565 142


Žadatel:
Jaroslav Munzar (nar. 1.3.1975), Horka u Staré Paky 46, 512 34  Horka u Staré Paky, prostřednictvím zástupce: Ing. Jaroslav Máslo, Hostivínská 147, 543 71  Hostinné


               veřejná vyhláška
územní ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, rozhodl dne 19.6.2007 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Rodinný dům, včetně vodovodní přípojky, elektropřípojky, kanalizační přípojky, domovní čistírny odpadních vod, vsakovacího systému, komunikačního napojení, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích: pozemkové parcely 1440/1, 1440/13, 1440/16, 1440/18, 1440/21, 1442/9, 3039/1 a 3039/2 v kat. území Horka u Staré Paky, kterou podal Jaroslav Munzar (nar. 1.3.1975), Horka u Staré Paky 46, 512 34  Horka u Staré Paky takto:
Podle § 79  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: Rodinný dům, včetně vodovodní přípojky, elektropřípojky, kanalizační přípojky, domovní čistírny odpadních vod, vsakovacího systému, komunikačního napojení, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích: pozemkové parcely 1440/1, 1440/13, 1440/16, 1440/18, 1440/21, 1442/9, 3039/1 a 3039/2 v kat. území Horka u Staré Paky.


Pro umístění a projektovou přípravu  stavby se stanoví tyto podmínky:
Projekt bude zpracován v souladu s předloženou dokumentací k územnímu rozhodnutí a s podmínkami tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude zpracována ve smyslu  příslušných ustanovení vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.Projektová dokumentace stavby bude obsahovat mj. i návrh zvláštních ochranných opatření proti pronikání radonu z podloží.
	Stavba  rodinného domu  nepravidelného půdorysu o základních  půdorysných rozměrech  18,3 x 15,2 m s bude umístěna na pozemku ppč.  1440/21 v kat. území Horka u Staré Paky.
	Rodinný dům bude umístěný na výše uvedeném pozemku tak, že  východní roh objektu  bude vzdálený 40 m od hranice ppč. 1440/21 a 1436, západní roh objektu bude vzdálen cca 6,3 m od hranice ppč. 1440/21 a 1440/1, západní stěna objektu bude umístěna na hranici ppč. 1440/21 a 1440/18, severní stěna objektu bude vzdálená 19,7 m od hranice ppč. 1440/21 a 1440/1  v kat. území Horka u Staré Paky.  Výše popsaným situováním je vymezen stavební pozemek.
Rodinný dům bude přízemní, částečně na severní straně podsklepený s využitým   podkrovím. Střecha  RD bude  valbová   se sklonem střešních rovin 30o,   výška RD do hřebene  bude 6,1 m  od ± 0,00m  podlahy v přízemí.  Orientace hřebenů  S-J, V-Z.
Napojení rodinného domu na elektrickou energii bude řešeno zemní kabelovou přípojkou ze stávajícího sloupu  vrchního vedení NN umístěného na pozemku stavby ppč. 1442/9. Odtud bude provedený svod do pojistkové skříňky na sloupu a odtud bude  elektropřípojka v délce cca  60 m  vedena přes pozemky ppč. 1442/9, 3039/2, 1440/16, 1440/13, 1440/1  na pozemek ppč. 1440/18 do zděného pilíře, odtud bude přípojka vedena přes ppč. 1440/18 k objektu do rozvodné skříně umístěné v zádveří objektu RD.
Napojení rodinného domu na pitnou vodu bude řešeno vodovodní přípojkou  napojenou na  vodovodní řad   vedený po pozemku ppč. 3039/2.  Vodovodní přípojka bude v délce cca 120 m  vedena přes ppč. 3039/2, 1440/16, 1440/13, 1440/1 k objektu na ppč. 1440/21 v kat. území Horka u Staré Paky.
Odpadní vody budou svedeny kanalizační přípojkou do nově vybudované čistírny odpadních vod, která bude umístěna cca 13 m od JV rohu objektu. Přečištěné odpadní vody bude odvedeny do vsakovacího drenážního systému umístěného na ppč. 1440/21 v kat. území Horka u Staré Paky.  
Dešťové vody budou likvidovány vsakem do terénu na  pozemku stavby.
	Vytápění  objektu bude řešeno jako ústřední teplovodní   s kotlem na tuhá paliva s přitápěním krbovými kamny.
Komunikační napojení rodinného domu  bude  řešeno vybudováním nového sjezdu z ppč. 3039/1  a dále zpevněným přístupem v šířce 4,2  vedeného přes ppč. 1440/1, 1440/18  až na ppč. 1440/21 k objektu v délce 49 m.
Stavba bude navržena s ohledem na ochranu stávajících vedení a zařízení nacházejících se v daném prostoru, která na požádání investora vytýčí správci jednotlivých inž. sítí.
	Veškeré pozemky dotčené stavbou budou po dokončení prací  uvedeny do původního stavu. Případné škody budou nahrazeny  dle platných předpisů.
	Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku, které vydal: 
       Městský úřad  Jilemnice - odbor životního prostředí: pod zn.:  MUJI 1404/2007/ŽP-ZPF  dne 4.5.2007 -            
       Závazné stanovisko - Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu: 
	Stavebník je povinen vytýčit hranice odsouhlaseného záboru a přijmout opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru. 

Před uskutečněním nezemědělské činnosti povolené rozhodnutím příslušného stavebního úřadu je investor povinen zabezpečit na vlastní náklady provedení skrývky kulturních vrstev půdy o mocnosti 0,25 m a hlouběji uložené zúrodnitelné vrstvy půdy na celé ploše dotčené stavebními pracemi.  Podle předběžného odhadu bude na celé ploše skryto cca 220 m3 kulturních vrstev půdy. Zemina bude deponována na pozemcích ppč. 1440/18 (cca 130 m3), ppč. 1440/1 (cca 90 m3). Nesmí dojít k znehodnocení ornice podorniční vrstvou, odpady, apod.  
	Po dobu uložení kulturních vrstev na pozemku musí ten, v jehož zájmu se souhlas vydává (investor), postupovat v souladu s ustanovením § 10, odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Zejména se jedná o zajištění ochrany kulturních vrstev půdy před jejich znehodnocením a ztrátami, řádné ošetřování a každá manipulace s nimi bude zaznamenána do protokolu (pracovní deník). 
	Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond.
Po dokončení stavby se ukládá neprodleně použít kulturní vrstvy ke konečným terénním úpravám okolí domu, přípravám ploch k ozelenění a k provedení sadových úprav okolí předmětné stavby. Zbylé množství je možné použít ke kultivaci pozemku ppč. 1440/1. Tyto práce musí být provedeny do kolaudace stavby. Deponovaná zemina nesmí být ponechána na hromadách (valech). Ve smyslu §7, odst. 3 zákona jsou při výstavbě  sítí nadzemních a podzemních vedení provozovatelé prací na zemědělském půdním fondu jsou povinni dodržovat povinnosti uvedené v §8, odst. 1 zákona, zejména je nutno zabezpečit, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Pokud si práce spojené zejména s budováním nadzemních a podzemních vedení mimo odsouhlasený trvalý zábor vyžádají odnětí ze zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok, je třeba si opatřit souhlas s dočasným odnětím půdy ze ZPF.
        Městský úřad Jilemnice: koordinované závazné stanovisko  pod zn.:  MUJI/2086/2007/ROZ  dne 22.5.2007: 
        ŽP - Odpadové hospodářství:
	Upozorňujeme, že odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být vytříděny a jednotlivé druhy využity, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, že odpady nelze využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.     



                                  
        ORMH - Oddělení památkové péče:
        Při provádění zemních a výkopových prací souvisejících s výše uvedenou akcí, je nutné respektovat 
        následující:
	Stavební činnost se bude provádět na území s archeologickými nálezy, za které je považováno celé území ČR kromě míst v minulosti vytěžených. Dle ustanovení § 22 odst. 2 památkového zákona je proto stavebník povinen oznámit záměr stavby již v době jeho příprav Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (ARÚ AVČR) (Letenská 4, 11801 Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci dle § 21 odst. 2 památkového zákona provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

Objev archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí být oznámen ARÚ A V ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obecního úřadu. Nálezce musí oznámení učinit nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu, přičemž nález i naleziště musí být ponechány beze změn do prohlídky Archeologickým ústavem AV ČR nebo muzeem.Dále je nutné postupovat podle § 23, § 23a a § 24 památkového zákona.



Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.



Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Jaroslav Munzar (nar. 1.3.1975), Horka u Staré Paky 46, 512 34  Horka u Staré Paky

   
Odůvodnění
	Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel dne 18.4.2007 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Žádost byla předepsaným způsobem doložena.
	Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu opatřením ze dne 11.5.2007 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 15.6.2007 (pátek) konané v místě: Horka u Staré Paky - na místě stavby (ppč. 1440/18). Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.
	V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.
	Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
	V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.
	Návrh na vydání územního rozhodnutí byl ze strany navrhovatele doložen následujícími podklady: dokumentací stavby pro potřeby územního řízení, doklady o vlastnictví pozemků , kopii katastrální mapy, souhlasy se stavbou od vlastníků stavbou dotčených  pozemků
	Vyjádření k předloženému projektu vydala Obec Horka u Staré Paky dne 21.2.2007 pod zn.: 69/2007.
	Rozhodnutí - povolení k vybudování nového sjezdu vydal Obecní úřad Horka u Staré Paky dne 8.3.2007 pod zn.: 69/2007.
	Rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace vydal Obecní úřad Horka u Staré Paky dne 9.5.2007 pod zn.: 148/2007.
	Koordinované  závazné stanovisko vydal Městský úřad Jilemnice dne 22.5.2007 pod čj.: MUJI/2086/2007/ROZ.
	Souhrnné vyjádření ke stavbě vydal Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí dne 11.4.2007 pod zn.: MUJI 1406/07.
	Závazné stanovisko - souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydal Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí dne 4.5.2007 pod zn.: MUJI 1404/2007/ŽP-ZPF.
	Závazné stanovisko -souhlas s umístěním stavby ve vzdálenosti nejméně 40 m od kraje lesního pozemku vydal Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí dne 2.4.2007 pod zn.: MUJI 1398/07/ŽP.
	Stanovisko k žádosti o připojení nového odběru vydal ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Oddělení poskytování sítí, pracoviště Jičín dne 3.5.2007 pod číslem stanoviska: 4120157559.
	Vyjádření o poloze podzemních zařízení distribuční soustavy vydal ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Oddělení dokumentace region Východ, pracoviště Jičín dne 22.5.2006 pod zn.: 109271.
	Vyjádření o existenci podzemních vedení komunikační sítě vydala Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha, pracoviště Liberec dne 24.10.2006 pod čj.: 186616/06/LIB/000.
	Vyjádření o existenci plynárenského zařízení vydala Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové, Oddělení operativní správy plynárenského majetku, pracoviště Dvůr Králové nad Labem dne 17.10.2006 pod zn.: VY/06/06146/6.
	Posudek hodnocení radonového indexu plochy zástavby s výsledkem středního stupně pronikání radonu z podloží stavby vypracoval Radonový servis Jarmila Marková pod číslem posudku: 07PR0405.
	Hydrogeologický posudek pro likvidaci předčištěných odpadních vod vypracoval Jiří Kočí, geologické práce, Liberec v květnu 2007.
	Závazné stanovisko k navrhovanému umístění stavby vydala ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj, pracoviště Liberec dne 21.5.2007 pod zn.: 1423/07/51.104/Vo.
	
	Odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Jilemnice posuzoval soulad předloženého návrhu s platnou ÚPD a dalšími ÚPP: výše uvedený stavební záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací   -  ÚPSÚ Horka u Staré Paky.

   
	Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby.   
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec.

Mgr. Vladimír Mečíř
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu










Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.


Datum vyvěšení: ....................					Datum sejmutí: ....................


		  ....................							....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 			Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:							Razítko:

 

Obdrží:
Účastníci řízení (na doručenku):
Jaroslav Munzar, Horka u Staré Paky 46, 512 34  Horka u Staré Paky, prostřednictvím zástupce: Ing. Jaroslav Máslo, Hostivínská 147, 543 71  Hostinné
Obec Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky , 512 34  Horka u Staré Paky 
- ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou


Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:   
Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice 
Obec Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky , 512 34  Horka u Staré Paky 


Dotčené orgány:
Městský úřad  Jilemnice - odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
Městský úřad Jilemnice - odbor rozvoje a místního hosp., odd. památkové péče, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj, nám Dr. E. Beneše 584/24, poštovní schránka 43, 460 01  Liberec 1  


Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 a) sazebníku 1 000,00 Kč byl zaplacen složenkou dne 18.5.2007.  


