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7.2.2019
ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil
podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne
28.1.2019 oznámil
Obec Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního
zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu

vydává územní souhlas
s umístěním stavby

odstranění zápachu v kan. systému ČSOV II
Petrohrad
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 637/1 (trvalý travní porost), parc. č. 638/28
(ostatní plocha) v katastrálním území Petrohrad.
Druh a účel umisťované stavby:
- Jedná se o opatření k odstranění zápachu z kanalizačního systému v daném úseku
1 na ČS 2, kdy do železobetonové šachty bude umístěn kompresor, který bude
sloužit k dávkování vzdušného kyslíku v množství cca 15l/min.
Umístění stavby na pozemku:
- na pozemku parc. č. 637/1 (trvalý travní porost), parc. č. 638/28 (ostatní plocha) v
katastrálním území Petrohrad – vlastníkem je obec Petrohrad
Určení prostorového řešení stavby:
- nová ŽB šachta bude umístěna vedle stávající ČS,
- délka úseku aktivního působení O2 bude 266,13 m,
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
- Obec Petrohrad
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Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.
Upozornění:
1. Stavebník bude respektovat požadavky dotčených orgánu MěÚ Podbořany odboru investic a památkové péče a odboru životního prostředí.
2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
3. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu
nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za
dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich
narušení nebo poškození.
4. Žadatel zajistí dodržení podmínek, která jsou citována ve vyjádřeních a
stanoviskách k umístění dané stavby. Předmětná vyjádření a stanoviska jsou
součástí dokumentace stavby.
5. Dle § 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
Stanoviska sdělili:
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení ze dne 7.9.2017, nz.:
0100801346,
 Telko Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha – sdělení ze dne 7.9.2017,
nz.: 0200647141,
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha –
vyjádření ze dne 7.9.2017, čj.: 710413/17,
 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice –
vyjádření ze dne 17.1.2019, nz.: O19610011939/TPČMO/Kp,
 Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 17 Podbořany
– souhrnné stanovisko ze dne 23.4.2018, čj.: OŽP-Stan-064/18-Sla,
 Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Mírová 615,
441 17 Podbořany – závazné stanovisko ze dne 23.1.2019, čj.: ŽP/1773/2019/Bla,
 Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí – orgán státní správy lesů,
Mírová 615, 441 17 Podbořany – závazné stanovisko ze dne 6.2.2019, čj.:
ŽP3187/2019/Jur,
 Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí - odpadové hospodářství,
Mírová 615, 441 17 Podbořany – závazné stanovisko ze dne 20.4.2018, čj.: OŽPStan-064/18/ZSOd-Sla,
 MěÚ Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová 615, 441 17 Podbořany
– vyjádření ze dne 9.4.2018, čj.: INV/6885/2018/Šik,
 Vodafone Czech Republic, a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 ze dne
7.9.2017 pod zn. Mw000006865055039
 MO – SEM Praha, Oddělení ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 110 05 Praha
ze dne 11.9.2017 pod zn. ÚP 497/20-109-2017,
 T Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha - vyjádření ze dne
7.9.2017 pod zn.: E31440/17,

Č.j. SÚ/3147/2019/Cim




str. 3

Obec Petrohrad ze dne 11.9.2017, čj.: OUPE-944/2017,
ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, stanovisko ze dne
7.9.2017, čj.: 1201714050,

Poučení:
Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále
se doručuje vlastníkovi pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám,
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo
dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona,
také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu
nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním
rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9
stavebního zákona.

Ing. Milan Cimr
vedoucí Stavebního úřadu
otisk úředního razítka

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17
odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
Účastníci (do vlastních rukou)
Obec Petrohrad, IDDS: y5qa333
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Dotčené orgány státní správy(doporučeně)
MěÚ Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615, 441 17
Podbořany
MěÚ Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
vlastní

