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Výroková část:
Městský úřadSlaný, stavebníúřad,jako stavebníúřadpříslušnýpodle $ 13 odst. l písm.f) zákona č'
|8312006 Sb., o územnímplánování a stavebnímřádu (stavebnízákon), ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále jen ''stavebnízákon''), v územnímřízení posoudil podle $ 84 až 9l stavebníhozákona žádost
o vydání rozhodnutío dělení pozemků'kterou dne30.7 '2009podal
Property Enterprise, spol. s r.o., Veronika Jirásková, Ing. Pavel Jirásek, U Templu č.p.378/8,
680 01 Boskovice,
kteréhozastupuje Ing.arch. Ludvík Pivoňka architektonický atelier PAAR, nar. 18.6.1954,
okoř 32' 252 64 Ve|ké Přílepy
(dále jen ,'Žadate|,,),ana zák|adě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle $ 82 a92 stavebníhozákonaa $ 12 r,yhláškyě.50312006Sb., o podrobnějšíúpravě
územníhořizeni, veřejnoprávní smlouvy a územníhoopatření
rozhodnutí

o dělení

pozemků

parc. ě. |43311,I433l2 v katastrálnímúzemíSlaný, z důvodu:
''Dělení pozemků parc.č.|433|1 a143312v k.ú.Slaný v lokalitě Nový Ráj''
(dálejen ''dělenípozemků'').
Urěení nových hranic pozemků s vyznačenímpřístupu z veřejně přístupnépozemní komunikace ke
každémupozemku:investičnízáměr počítás výstavbou 8 rodinných domůna parcelách o qýměře 850m2
do 965m2' Parcela pod označeníI(400m) bude přiěleněna k parcele RD (parc.ě' |434l|5) na sousední
stavbě, která je jiŽ v rea|izaci. Dopravní napojení bude ze stávající komunikace novou dvousměrnou
asfaltovou silnicí š. 6'0m s jednostranným chodníkem šířky2,25m a s bezpečnostním
pásem 0'5m.
Uprostřed zástavby bude vyťvořen spoleěný prostor _ otočkavozidel o vnitřním poloměru 10m.
n.

Stanoví podmínky pro dělení pozemků:

1. Dělení pozemkůbude provedeno v sou|adus grafickou přílohou rozhodnutí,která obsahuje situační
qýkres současnéhostavu územív měřítku katastrální mapy s lyznačením nových hranic pozemků a
přístupu z veřejně přístupnépozemníkomunikace nakaždý nově vytvořený pozemek.
2. Stavba bude zajištěnatak, aby byla vyloučenamožnostnegativníhoovlivnění životníchpodmínek
okolí.
3. Stavba musí bý prováděna v souladu se zásadami ochrany dřevin dle ust' $7 zák.č:.||411992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny
4'
5.

6.
7.

8.

Se smyslu zákona č).2ol|g87 Sb.' o státní památkové péčí,v p|atném zněni,je stavebník povinen
ohlásit ArcheologickémuústavuAV ČR případnéarcheologickéná|ezy,učiněné
v průběhustavby.
Dělení shora uvedených pozemků v terénu bude provedeno osobou oprávněnou k provádění
zeměměřických prací podle zákona č. 20011994 Sb',o zeměměřictví a vyhlášky vydané kjeho
provedeníč.3 1/l995Sb.
Jednotlivépozemkovédí|ybudou označenysamostatnýmparcelníměíslem.
Nejpozději 7 dnů před započetímuzavírání kupních smluv o prodeji a koupi nově vývořených
pozemků /event. před podáním Žádosti o povolení vkladu do katastru nemovitostíl před|oží
navrhovatel jedno vyhotovení geometrickéhoplánu o dělení předmětných pozemků zdejšímu
stavebnímuúřaduk odsouhlaseníak za|ožení
do archivu.
Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.
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Učastníciřizenína něžse vztahujerozhodnutísprávníhoorgánu:
PropertyEnterprise,spol' s r.o.' U Templu č.p.378/8,680 0l Boskovice
odůvodnění:
Dne 30.7.2009podal Žadatelžádosto vydání rozhodnutío dělenípozemků'
Stavební úřad oznámi| zahájeníúzemníhořízení dotčenýmorgánům,účastníkům
řízení a veřejnosti.
jednání
žádosti
Kprojednání
současněnařídil ústní
spojenésohledánímna místěna den l5.10.2009,
ojehož qýsledku byl sepsán protokol.Dělení pozemkůje vsouladu se schválenou územně plánovací
dokumentací.
Stanoviskasdělili:
kraje - odbor životníhoprostředíze dne 2.7.2009ěj.9828212009
- Krajský úřadStředočeského
Krajský úřad Středočeského
kraje _ odbor Životníhoprostředíze dne 27 .7.2009 čj.
1r7',|88/2009/KUSK
kraje _ odbor doprar,y ze ďne 2z.7 .2009 čj. 03 |94zl2009lKUsK
- Krajský úřad Středočeského
- Městský úřadSlaný odbor životníhoprostředi ze dne |7 ,6.2009,25 .6.2009a 10,7.2009
Českágeologická Služba. Geofond ze dne 9.6,2009
- obvodní báňský úřadv Kladně, pracovištěPraha ze dne3.7.2009
- Palivoý kombinát Ustí nad Labem stř. Kladenskédoly ze dne 10.8.2009
.
TechnickéslužbySlaný a.s. ze dne 3.7.2009
- Městský úřad Slaný odbor správy majetku ze dne 2.6.2009
- Městský úřadSlaný odbor dopravy a silničníhohospodářstvíze dne23.6.2009
- Hasičský záchranný sbor Středočeského
kraje, krajskéředitelství Kladno ze dne |6.7.2009
Krajská
hygienická
staniceStředočeského
kraje, územnípracovištěKladno ze dne 10'6.2009
.
Policie Českérepub|iky,xŘ str. kraje DI Kladno ze dne 9.7.zO09
- CEZ Distribucea.s.,Teplickáě'p.874l8, DěěínlV-Podmokly, 405 02 Děčín4 ze dne |5.6.2009
- RwE Distribučníslužby,s.r.o.,Plynárenská ě.p. 499lI,657 02 Brno 12 ze dne 10'7.2009
- Telefónica02 Czech. Republic a.s. ze dne9.6.2009
- Archeologic\ý ústavAV ČR, Praha ze dne 23.6,2009
- Povodí Vltaly státnípodnik, Praha ze dne 16.7.2009
- VUSS Litoměřice ze dne20.8.2009
.
Veo|ia - Slavos spol. s r.o. Slaný ze dne 27.7 '2009
Stavební úřad zajisti| vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zabrnul je do podmínek rozhodnutí.Stavebníúřad rozhodl, jak je
urredenove výroku rozhodnutí,zapoužitíustanoveníprávních předpisůve ýroku uvedených.
UčastníciÍizení. dalšídotčenéosoby:
Městský úřad Slaný, odbor správy majetku, Radek Bláha, Ivan Jelínek,Mgr. Vladislava Jelínková' Pavel
Jirásek, Veronika Jirásková
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastnícineuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocenípřipomínekveřejnosti:nebyly Vzneseny
Vypořádání s vyjádřenímiúčastníků
k podkladůmrozhodnutí:Učastníci
se k podkladům
rozhodnutínevyjádřili.
Poučeníúčastníků:
Proti tomuto rozhodnutíse lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámeníkeKrajskému úřadu
Středočeského
kraje podánímu zdejšíhosprávníhoorgánu.
odvo|ání se podává s potřebným počtemstejnopisůtak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby kaŽdý účastníkdostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný poěet stejnopisů'
vyhotovíje správníorgán na náklady účastníka.
odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,jednotliqý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení.odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutíje nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situaění ýkres žadate|i, případně
obecnímuúřadu'jehoŽinemníhoobvodu se dělenípozemkůýká' není-lisám stavebnímúřadem.
Za správnost :
Anna Husníková
vedoucístavebního

Věra Mufová
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Poplatek
Správnípoplatekpodle zákonač.63412004
Sb., o správníchpoplatcíchpoložky18 písm.b/ ve lyši500'Kč byl zap|acen.

obdrží:
(dodejky)
účastníci
PropertyEnterprisespol. s r.o.,U Templu č,p.37818,680
01 Boskovice
Ing.arch.Ludvík Pivoňka architektonickýatelier PAAR, okoř 32, 252 64 Velké Přílepy
Městský úřadSlaný odbor správy majetku,Velvarská č.p.136' 274 01 Slaný l
Radek Bláha, Kreibichovač.p.8l3/8, 274 01 S|aný
Ivan Jelínek,K Chabůmč.p.t69' Třebonice,l55 00 Praha5l5
Mgr. VladislavaJelínková,K Chabůmč.p.l69, Třebonice,155 00 Praha515
Pavel Jirásek,U Temp|uč.p.378/8,680 01 Boskovice
Veronika Jirásková,U Templu č.p.37818,680
01 Boskovice
dotčenésprávní úřady
Městský úřadSlaný odbor životníhoprostředí,Velvarská ěp. l36' 274 0| Slaný l
Městský úřadSlaný odbor dopravy a silničníhohospodářsfuí,Velvarská č.p.l36, 274 53 S|aný
spis SU

