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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 
Irena Pravcová, nar. 28.01.1963, Smrček č.p. 26, 538 51  Chrast u Chrudimě 

(dále jen "žadatel") podala dne 06.04.2017 žádost o územní souhlas a ohlášení stavby pod názvem: 

„novostavba RD včetně přípojek na inženýrské sítě“ 
 

(dále jen "stavba"), která obsahuje rodinný dům, zpevněné plochy, oplocení na pozemku parc. č. 190/17, 
191/2, vodovodní přípojku na pozemku parc. č. 190/3, 190/2, 190/17, splašková kanalizace a čistírna 
odpadních vod s akumulační plastovou nádrží na pozemku parc. č. 191/2 vše v katastrálním území (dále 
jen k.ú.) Smrček u Žumberku a obec Smrček. Po posouzení žádosti stavební úřad rozhodl o provedení 
územního řízení dle § 96 odst. 5 stavebního zákona.  
 

Stavba obsahuje: 

- Výrobek (mobilheim) plnící funkci stavby rodinného domu bude umístěn na pozemku parc. č. 
190/17 a 191/2 v k.ú. Smrček u Žumberku a obci Smrček, min. 4 m a 6 m (v přední části) od 
společné hranice se sousedním pozemkem parc. č. 190/2 k.ú. Smrček u Žumberku a obec Smrček, 
cca 13 m od společné hranice se sousedním pozemkem parc. č. 74 k.ú. Smrček u Žumberku a obec 
Smrček a min. 35 m (v zadní části) od společné hranice se sousedním pozemkem 179/4 k.ú. Smrček 
u Žumberku a obec Smrček.  

- Jedná se o výrobek plnící funkci rodinného domu o základních rozměrech 11,35 x 4,28 m, o 
zastavěné ploše 48,6 m2 a celkové výšce cca 3,7 m od úrovně podlahy 1.NP. Obestavěná prostor 165 
m3.  Světlá výška místností je 2,52 m. Vnitřní dispoziční uspořádání: zádveří, WC s koupelnou, 
pokoj, kuchyňský kout s obývacím pokojem. Stavba je provedena jako mobilní dům, která bude 
přivezena na pozemek žadatele a osazena na betonové prefabrikované patky. Obvodové stěny budou 
dřevěné s kovovou nosnou konstrukcí. Střecha sedlová, střešní krytina plechová či šindelová. Okna a 
vstupní dveře budou plastová. Stavba bude užívána jako rodinný dům. Rodinný dům bude vytápěn 
elektrickými přímotopy. Ohřev TUV bude zajištěn v elektrickém bojleru o objemu 120 l. Ochrana 
před bleskem bude zajištěna hromosvody, které budou provedeny dle ČSN EN 62305 a ČSN 341390 
pomocí jímacího vedení. Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii je B - 
velmi úsporná. 

- Zpevněné plochy (plocha cca 50 m2) pro parkování vozidel, příchod k RD budou provedeny ze 
zámkové dlažby. Pozemek bude napojen na místní komunikaci na pozemku parc. č. 190/3 k.ú. 
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Smrček u Žumberku a obec Smrček, přes pozemek parc. č. 190/2 k.ú. Smrček u Žumberku a obec 
Smrček. 

- Vodovodní přípojka - bude napojena na stávající vodovodní řad DN 90 na pozemku parc. č. 190/3 
k.ú. Smrček u Žumberku a obec Smrček a bude provedena z trub PE 32 o délce cca 15 m, dále přes 
pozemek parc. č. 190/2 k.ú. Smrček u Žumberku do rodinného domu, kde bude v technické místnosti 
RD zakončena vodoměrnou soupravou.  

- Kanalizace, čistírna odpadních vod (dále jen ČOV), akumulační plastová jímka - odpadní vody 
budou svedeny potrubím PVC 150 kanalizací do ČOV typu Blanka pro 4 EO, která bude umístěna 
na pozemku parc. č. 191/2 k.ú. Smrček u Žumberku a obec Smrček, ve vzdálenosti cca 9 m od 
společné hranice se sousedním pozemkem parc. č. 179/4 k.ú. Smrček u Žumberku a obec Smrček.  
Předčištěné odpadní vody budou dále svedeny do plastové akumulační jímky o objemu 3,0 m3, která 
bude umístěna na pozemku parc. č. 191/2 k.ú. Smrček u Žumberku a obec Smrček, ve vzdálenosti 
min. 9 m od společné hranice se sousedním pozemkem parc. č. 179/4 k.ú. Smrček u Žumberku a 
obec Smrček a z této plastové akumulační jímky budou rozstřikovány po pozemku stavebníka a za 
nepříznivých klimatických podmínek budou odváženy na centrální ČOV. Srážkové vody budou 
zasakovány na pozemku stavebníka. 

- Napojení novostavby na elektrickou energii - je podmíněno provedením podmiňující investice 
společností ČEZ Distribuce a.s. dle smlouvy sepsané mezi žadatelem - stavebníkem a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. (Smlouva o připojení k distribuční soustavě pod č. 17_SOBS01_4121276307).  

- Oplocení - bude celým svým objemem na pozemcích parc. č. 190/17 a 191/2 k.ú. Smrček u 
Žumberku a obec Smrček -  v přední části bude proveden dřevěný plot s podezdívkou výšky cca 160 
cm. Oplocení na ostatních stranách bude drátěné pletivo se sloupky výšky 160 cm.  

 

Stavba je umístěna v nezastavěném území obce, která hraničí s pozemky v zastavěném území, které je 
tvořeno více než jedním zastavěným stavebním pozemkem (dle § 188a písm. 1 odst. c) stavebního 
zákona). 

 

Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast, jako stavební úřad věcně a místně 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 2 
stavebního zákona zahájení územního řízení a současně, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve 
kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním 
na místě na den 

10. října (úterý) 2017 v 9:00 hodin 

se schůzkou pozvaných v kanceláři Obecního úřadu ve Smrčku.  

 

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena 
nejméně 30 dnů předem.  

Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Odbor 
výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast, úřední dny: pondělí a středa od 8:00-11:00 a 
11:30-16:30 hodin; v ostatní dny po telefonické dohodě). 

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení 
a o veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na 
místě: 

na pozemku parc. č. 190/2, 190/3, 190/17 v k.ú. Smrček u Žumberku  a obci Smrček. 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a 
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. 
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. 
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Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený 
rozsah, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50.000 Kč tomu, 
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
 
 
 
 

Ing. Jiřina Šmejdová 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

oprávněná úřední osoba 
  
 
Tato veřejná vyhláška (oznámení) bude vyvěšena na úřední desce v městě Chrast a obci Smrček po 
dobu 15 dnů a občané budou vyrozuměni o tomto opatření způsobem obvyklým (tímto žádáme 
Městský úřad Chrast a Obecní úřad Smrček o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce a o 
zveřejnění na internetu dle § 26 zákona č. 500/2004 Sb.) a zároveň žádáme o zpětné zaslání 
stavebnímu úřadu.  
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží 
účastníci (dodejky) 
účastník podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona 
žadatel 
Irena Pravcová, Smrček č.p. 26, 538 51  Chrast u Chrudimě 
 
účastník podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky) 
Obec Smrček, IDDS: 62xb3hx 
 sídlo: Smrček č.p. 61, 538 51  Chrast u Chrudimě 
 
účastník podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (dodejky) 
Josef Bakrlík, Smrček č.p. 23, 538 51  Chrast u Chrudimě 
Milan Bakrlík, Smrček č.p. 23, 538 51  Chrast u Chrudimě 
Irena Víziová, Smrček č.p. 65, 538 51  Chrast u Chrudimě 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Obec Smrček, IDDS: 62xb3hx 
 sídlo: Smrček č.p. 61, 538 51  Chrast u Chrudimě 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh 
 sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01  Chrudim 1 
 
dotčené orgány 
Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, odd. VH, EP, PP, IDDS: 3y8b2pi 
 sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01  Chrudim 1 
 
k vyvěšení veřejné vyhlášky 
Městský úřad Chrast, Náměstí č.p. 1, 538 51  Chrast u Chrudimě 
Obecní úřad Smrček, IDDS: 62xb3hx 
 sídlo: Smrček č.p. 61, 538 51  Chrast u Chrudimě 
 
Příloha 
Situace D.1.1. s umístěním stavby  
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