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Městslaý úřad Beroun
Odbor výstavby

Č,j.: MBEli7í74l2org/VÝsr-goíttl V Berouně dne 28.8.20í8
s§is. zn., rlrgďzorg/Výsr
Vyřizuje: lng. Marie Bozděchová, tel.: 311 654 255, e-mail:vystO@muberoun.cz

obec Mezouň, !Čo 233587,Mezouň 72,26718 Mezouň
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obec Mezouň, tČO 23g587, Mezouň 72,26718 Mezouň,
kterou zastupují Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., lČO 60í93689, Křižová 472t47, í50 00
Praha

(dále jen "žadatel") podali dne 22.8,2018 žádost o vydání změny územního rozhodnutí
vezjednodušeném územním řízení o umístění stavby, Uvedeným dnem bylo zahďjeno zjednodušené
územnířízení.

Městský úřad Beroun, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podie § 13 oejst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), zveřejňuje podle §95 odst.3 stavebníhozákona návrh výroku územního rozhodnutí. Vsouladu
s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat úěastníci písemně námitky a dotóené orgány
výhrady ve lhůtě

15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce.

K námitkám úcastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily
podklady pro jejich souhlas. Účastnici řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad
Beroun, odbor výstavby, úřední dny Po a St 8:00 - 17:00; v ostatních pracovních dnech po telefonické
domluvě).

Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí, včetně
grafického vyjádřenízáměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena po dobu 15 dnů na místě:

na pozemku parc. ě. 41111v katastrálním území Mezouň,

v místě původního umístění ěerpací stanice ČS 2,
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Adresa úřadu:
Husovo nám. 68

e-mail: posta@muberoun.cz
lČ: 00233129 lCc l266 01 Beroun-Centrum www.mesto-beroun.cz
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Poučení:

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na místě určeném stavebním úřadem. Pokud
žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce,
nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele
za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se zato, že
žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

Mě§tský
otlbot

Beroun

lng, Marie Bozděchová
samostatný odborný referent

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

l. Vydává podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o změně umístění stavby
"Mezouň splašková kanalizace"

posun čerpací stanice ČS 2
(dále jen "stavba") na pozemku parc. ě. 41111, 19714 v katastrálním územi Mezouň, parc. č. 100111
v katastrálním r]zemí Nučice u Rudné.

Druh a úěel umisťované stavby:

Předmětem změny je posunutí umístění objektu ěerpací stanice ČS z 1soueást SO 03 - ČS) oproti
pŮvodnímu projektu. Při realizaci bylo zjištěno, že původní místo objektu ŠC z p nevhodně umístěné
z důvodu výskytu mnoha podzemních sítí.

Umístění stavby na pozemku:

Čerpací stanice ČS Z buOe přesunuta na vhodnější pozemek parc. č. 1g7t4. Návrh stavební konstrukce
ČS 2 se nemění.

Změna umístěnívyvolá prodlouženírealizovaných sítí, které budou umístěné na pozemku parc. č. 41111,
19714v katastrálním území Mezouň, parc. č, 100111v katastrálním území Nučice u Rudné:
SO 01 - gravitační stoka ,,A" - původní délka 823,22 m - nová délka 883,32 m

SO 02 - výtlak ,,2" - původní délka 953,00 m - nová délka 1012,62 m

SO 04 - přípojka NN2 - původnídélka 20 m - nová délka 85,5 m

ll. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1, Čerpací stanice bude umístěna na pozemku parc, č. 197t4 v katastrálním území Mezouň, nové
prodloužené sítě budou umístěné na pozemku parc. ě. 41111, 19714 v katastrálním území Mezouň,
parc. č. 100111v katastrálním území Nučice u Rudné.

2. Před započetím prací požádá stavebník Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí o vydání
změny stavby před jejím dokončením.
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ObdĚí:
tJčastnici (dodejky):
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s,, lDDS: zjbgxwn

sídlo: Křížová é.p. a72l47, 150 00 Praha 5-Smíchov
zastoupení pro:Obec Mezouň, Mezouň 72,26718 Mezouň

Dotčené správní úřady:
Městský úřad Beroun - odbor životního prostředí, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun_Centrum
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Beroun, IDDS: 92dhqcp

sídlo: Pod Studánkou é.p.1258124, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1

Krajská hygienická stanice Středoěeského kraje se sídlem v Praze,lDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329117,120 00 Praha 2-Nové Město

Na vědomí:
Městský úřad Rudná, Stavební úřad, lDDS: yhybsn6

sídlo: Masarykova ě.p. 94153,252 19 Rudná u Prahy

K vyvěšení na úřední desku
Městský úřad Beroun - kancelář tajemníka, Husovo náměstí č.p, 68, 266 43 Beroun-Centrum
Obecní úřad Mezouň, Mezouň é.p,72,267 'l8 Karíštejn
Obecní úřad Nuěice, Kubrova č.p. 31 ,252 16 Nučice
Městský tiřad Rudná, Masarykova č.p. 94/53, 25219 Rudná

Tato informace musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Na úřední desce MěÚ Beroun
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Na úřední desce oú Mezouň

Obecní úřad HEZOUŇ

vyvěšeno an" 3..(: { ;, #!4 r r#"ifř:nl1li"
ř\ rčo,233587

Na úřední desce oú Nuěice

Sejmuto dne

Sejmuto dne

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

Na úřední desce trncú Ruana

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, kteqý potvrzuje vyvěšení a sejmutítéto informace,




