Úřad městyse Prosiměřice, stavební úřad I. stupně
671 61 Prosiměřice 197, tel. 515 271 432
V Prosiměřicích dne 12.3.2021
Č.j. STÚPROS 240/21 - Šj.
Číslo spisu: STÚPROS 126/21
Oprávněná osoba: Ing. Šprencl Josef
E-mail: stavebni@prosimerice.cz
Adresáti: dle rozdělovníku
SDĚLENÍ
Veřejná vyhláška
Úřad městyse Prosiměřice, stavební úřad I. stupně (dále jen stavební úřad), jako příslušný stavební úřad
podle § 13 odst. 1 písm e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků, posoudil oznámení o záměru v území, který dne 10.2.2021
podala Obec Výrovice, IČ: 00637131, Výrovice 63, v zastoupení ING. OLDŘICH DIVIŠ
ELEKTROSERVIS, Únanov 144 (dále jen žadatel).
Oznámeným záměrem v území je provedení stavby rozšíření veřejného osvětlení v obci Výrovice na
parc.č. 1213/1, 148/2, 1277/5, st. 92, 147/12, 147/1, 147/21, 147/22, 1276/27, st. 22, 147/16, 147/9,
147/2, 146/5, 145/7, 145/6, st. 24/1, st. 21, st. 14, st. 86, st. 33, st. 16, st. 17, st. 18, st. 32, st. 31, st. 29,
148/4, 59/2, st. 119, st. 20, st. 176, st. 115/1, st. 134 a st. 152 v k.ú. Výrovice.
Jedná se o vybudování nového veřejného osvětlení zemním kabelem včetně umístění lamp osvětlení,
kabelového rozvodu veřejného rozhlasu včetně reproduktorů a zemní kabelové chráničky datového
kabelu.
Při realizaci bude dodržena ČSN 736005.
S odpady vzniklými při stavbě musí být nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech bude
vedena průběžná evidence dle § 21 vyhl. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Kopie
evidence včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám bude předložena ke kolaudaci stavby.
Stavební úřad na základě posouzení záměru dle § 90 stavebního zákona vydává podle § 96 odst. 4
stavebního zákona

územní souhlas
se stavbou „Rozšíření veřejného osvětlení v obci Výrovice“
na parc.č. 1213/1, 148/2, 1277/5, st. 92, 147/12, 147/1, 147/21, 147/22, 1276/27, st. 22, 147/16, 147/9,
147/2, 146/5, 145/7, 145/6, st. 24/1, st. 21, st. 14, st. 86, st. 33, st. 16, st. 17, st. 18, st. 32, st. 31, st.
29, 148/4, 59/2, st. 119, st. 20, st. 176, st. 115/1, st. 134 a st. 152 v k.ú. Výrovice.
Odůvodnění:
Dne 10.2.2021 podal žadatel oznámení o záměru k vydání územního souhlasu s výše uvedenou stavbou
v k.ú. Výrovice.
K oznámení o záměru v území žadatel předložil doklad prokazující jeho vlastnické právo k pozemkům
vyznačeným na situačním výkresu (vlastníci pozemků parc.č. 147/12, 147/1, 147/21, 147/22, 1276/27,
st. 22, 147/16, 147/9, 147/2, 146/5, 145/7, 145/6, st. 24/1, st. 21, st. 14, st. 86, st. 33, st. 16, st. 17, st.
18, st. 32, st. 31, st. 29, 148/4, 59/2, st. 119, st. 20, st. 176, st. 115/1, st. 134 a st. 152), které jsou
předmětem řízení, projektovou dokumentaci stavby a situační výkres se zakreslením stavby a
vyznačením vazeb a účinků na okolí. Dále žadatel doložil souhlasy osob uvedených v § 96 odst. 3
písm.d) stavebního zákona (vlastníci pozemků parc.č. 1213/3, 34, st. 111, 56, 147/17, 147/7, 147/8,

147/6, 147/5, st. 30 a st. 24/3), vyjádření dotčených orgánu státní správy a správců inženýrských sítí.
Uvedený záměr je v souladu s obecnými požadavky na využívání území, veřejnou dopravní nebo
technickou infrastrukturu.

Upozornění:
Stavba spadá pod režim staveb uvedených v § 103 odst. 5 stavebního zákona a nevyžaduje stavební
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Podle § 152 odst. 1 stavebního zákona je stavebník staveb
nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí
mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku
i šetrnost k sousedství. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je stavebník povinen v
dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
Podle § 96 odst. 8 stavebního zákona platí územní souhlas 24 měsíců ode dne jeho vydání. Pokud v
této lhůtě nebude stavba zahájena, územní souhlas pozbývá platnosti. Dobu platnosti územního
souhlasu nelze prodloužit.
Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.
Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní
souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený
stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

Ing. Šprencl Josef
vedoucí stavebního úřadu

Toto sdělení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu městyse Prosiměřice, Obecního
úřadu Výrovice, 15 den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne: 19.3.2021

Sejmuto dne:

Oznámení bylo zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne:

19.3.2021

Obdrží oznamovatel s ověřeným situačním výkresem:
ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS, Únanov 144 – zástupce obce Výrovice

Obdrží vlastníci pozemků dotčených stavbou veřejnou vyhláškou:
parc.č. 147/12, 147/1, 147/21, 147/22, 1276/27, st. 22, 147/16, 147/9, 147/2, 146/5, 145/7, 145/6, st.
24/1, st. 21, st. 14, st. 86, st. 33, st. 16, st. 17, st. 18, st. 32, st. 31, st. 29, 148/4, 59/2, st. 119, st. 20, st.
176, st. 115/1, st. 134 a st. 152

Obdrží osoby dle § 96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
parc.č. 1213/3, 34, st. 111, 56, 147/17, 147/7, 147/8, 147/6, 147/5, st. 30 a st. 24/3

Dotčené orgány státní správy:

