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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §13  odst. 1 písm. g) 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 
11.12.2012 podala 

Obec Struhařov, IČO 240800, Mnichovická č.p. 179, 251 64  Struhařov, 
kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Jiří Šír - VISTA, Alešova 60, 400 01  Ústí nad 
Labem 

(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 

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 

Přípojka NN pro areál komplexních recyklačních služeb Struhařov 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 762/1 v katastrálním území Struhařov u Mnichovic, parc. č. 
1736/2 v katastrálním území Třemblat, parc. č. 967/5, 1736/1 v katastrálním území Zvánovice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Zajištění rozvodu elektrického proudu v areálu kompostárny ve struhařově a elektrické instalace  
v objektu dispečinku .  

Stavba obsahuje :  

- Elektrická  přípojka a elektroměrový rozvaděč RE v pilíři bude nový. Před elektroměrem budou 
pojistky 3x 32A. V této pojistkové skříni bude ukončena elektrická přípojka z trafostanice , 
z kabelové skříně SR 402, která bud provedena kabelem CYKY 4x10 mm² v délce cca 465m. 
Přípojková skříň bude uzemněna. Ve volném terénu bude kabel uložen v pískovém loži v kabelové 
rýze v hloubce 70 cm pod povrchem. Zakrytí kabelů bude betonovými deskami. Pod vozovkou a 
zpevněnými plochami bude kabel uložen v PVC rouře na betonovém podkladu v hloubce 120cm. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací umístění, která je nedílnou součástí předložené projektové 
dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od 
hranic pozemku. 

2. Při akci nebude narušen povrch silnice II/113.Křížení silnice bude provedeno protlakem nebo 
podvrtem. Potrubí bude uloženo v chráničce v min. hloubce 140cm pod povrchem silnice. Podélné 
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uložení bude provedeno výkopem v zeleném pásu v min. vzdálenosti 1m od kraje vozovky a v min. 
hloubce 100cm. Bude-li tato vzdálenost menší jak 1m, bude výkop zasypán hutněným štěrkopískem 
po vrstvách.  Zemina z výkopu nebude ukládána na vozovku a nebude zužovat její jízdní profil. 
Záruka  na provedené práce je požadována v délce 60 měsíců. Dopravní řešení musí být před 
započetím prací odsouhlaseno DI Policie ČR. Nebude porušeno ustanovení zákona č. 13/97 Sb.,  a 
vyhlášky č. 104/97 Sb.Před zahájením stavebních prací bude s KSÚS SK – oblast Kutná Hora 
sepsaná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Před zahájením stavebních prací 
požádá investor MěÚ Říčany- odbor dopravy o vydání povolení zvláštního užívání silnice. Po 
ukončení prací bude protokolem o předání a převzetí prokázáno, že dodržení podmínek zvláštního 
užívání silnice 

3. Po stavebních  pracích  související se zřízením a servisem elektrické přípojky pro kompostárnu 
Struhařov, které budou probíhat na trafostanici TS PY6657 umístěné na pozemku parc.č. 967/5 
v k.ú. Zvánovice, bude dotčená část předmětného pozemku uvedena do původního stavu do 7 dnů. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Struhařov, Mnichovická č.p. 179, 251 64  Struhařov 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 11.12.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 
31.1.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Jako poklad  pro vydání územního rozhodnutí  byl 
předložen souhlas manželů Jiřího a Miloslavy Zderčíkové, oba bytem Nová 207, Mukařov, vlastníků 
pozemku parc.č. 967/5 v k.ú. Zvánovice. Na tomto pozemku je umístěna trafostanice, která je součástí 
projektové dokumentace pro předmětnou stavbu. Připomínce manželů Zderčíkových týkající se  
stavebních  prací  na výše uvedené stavbě, probíhajících na této trafostanici bylo vyhověno podmínkou 
č.3 tohoto územního rozhodnutí. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. 

Stanoviska sdělili: 

- SÚS Kutná Hora 

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: 

Obec Ondřejov, Obec Zvánovice, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, Jiří Zderčík, Miloslava Zderčíková 

 

 

 

Poučení účastníků: 

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

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

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. 
 
 
 
 
 

Ing. Táňa Vladyková 
vedoucí stavebního úřadu 

  
 
 
  
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích  ve výši 1000,-Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Obec Struhařov, IDDS: jdkaum9 
Ing. Jiří Šír - VISTA, Alešova 60, 400 01  Ústí nad Labem 1 
Obec Ondřejov, IDDS: 74wb52n 
Obec Zvánovice, IDDS: c2jakzm 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Jiří Zderčík, Nová č.p. 207, 251 62  Mukařov 
Miloslava Zderčíková, Nová č.p. 207, 251 62  Mukařov 
 
ostatní účastníci veřejnou vyhláškou 
  
dotčené správní úřady 
Město Říčany, MěÚ - územní plánování a regionální rozvoj, IDDS: skjbfwd 
MěÚ Říčany, životní prostředí, IDDS: skjbfwd 
Město Říčany, MěÚ - DSA a SH, IDDS: skjbfwd 
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