MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Váš dopis ZN / ze dne

Naše značka
MeRo/3442-1/OŽP/19

Vyřizuje / linka
Procházková / 247

V Rokycanech
9.7.2019

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY
Petr Srp, naroz. 13.12.1965, bytem Bezová 1068/5, 147 00 Praha 4
(dále jen "žadatel") dne 27.6.2019 podali žádost o povolení výjimky z ustanovení § 24a odst. 2 písm.
a) a d) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů pro umístění stavby:
vrtané studny
na pozemku p.č. 70/46 v katastrálním území Čilá, v obci Čilá, okres Rokycany, kraj Plzeňský, která se
týká :
- Podle ust. § 24a odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů, musí být v málo propustném prostředí nejmenší vzdálenost studny
od veřejné komunikace min. 12 m. Z uvedeného ustanovení lze dle § 26 uvedené vyhlášky povolit
výjimku.
- Podle ust. § 24a odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů, musí být v málo propustném prostředí nejmenší vzdálenost studny
od žumpy 12 m. Z uvedeného ustanovení lze dle § 26 uvedené vyhlášky povolit výjimku.
Navrhovaná vrtaná studna je vzdálená od komunikace na p.p.č. 322/1 v k.ú. Čilá 6,80 m a 6,0 m od
jímky na splaškovou vodu na p.p.č. 70/46 v k.ú. Čilá. Důvodem tohoto umístění je nejperspektivnější
místo křížení oslabených pásem zvodnělých kolektorů, tak aby byla zajištěna potřebná vydatnost a
stabilita výkonu a aby nedošlo k podstatnému negativnímu ovlivnění stávajících zdrojů vody v okolí.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu
podle § 169 odst. 2 stavebního zákona ve věci výjimky z obecných požadavků na využívání území
podle § 169 odst. 3 stavebního zákona.
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, zahájení řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu a žádá účastníky
řízení, aby své námitky uplatnili do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
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Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí u Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí (I. patro, kancelář č. 127)
v úřední dny, tj. v pondělí a středu od 7:15 do 16:45 hodin (nebo v ostatní pracovní dny po telefonické
domluvě). K později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto.
otisk úředního razítka

Ing. Ladislav J a n í k
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží :
Petr Srp, Bezová 1068/5, Braník, 147 00 Praha 4
Obec Čilá
Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a ŽP
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