MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOŘOVICE
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
naše zn.: S-MUHO/1764/2020/SML
čj.: MUHO/22173/2020
vyřizuje: Ing. Lucie Šmídová
datum: 29.10.2020
tel: 311545316
e-mail: stavba7@mesto-horovice.cz

Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice
Obec Březová, IČO 233153
Březová 23
267 51 Zdice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková

část:

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako speciální stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),
rozhodl
podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona, o podané žádosti stavebníka, právnické osoby
Obec Březová, IČO 233153, sídlo Březová 23, 267 51 Zdice
o prodloužení doby platnosti stavebního povolení vydaného Městským úřadem Hořovice, odborem
výstavby a životního prostředí dne 12.1.2015 pod č. j. MUHO/318/2015 (nabytí právní moci dne
17.2.2015), ke stavbě vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona (vodovodní řady), vedené
pod názvem „Obec Březová – vodovod“
takto:

doba platnosti stavebního povolení se prodlužuje do 31.10.2022.
Platnost předmětného stavebního povolení byla prodloužena rozhodnutím č. j. MUHO/16928/2017 dne
21.8.2017, nabytí právní moci dne 12.10.2017. Stavba bude realizována na pozemcích p. č. 92/11, 92/12,
159/12, 190/47, 190/48, 190/49, 190/70, 190/76, 190/77, 190/82, 196/1, 368/1, 380/3, 381, 383, 396/1,
406/1, 410/1, 450/1, 465/2, 466, 476, 478, 481/1, 489, 498/21, 498/28, 498/32, 498/48, 503/2, 503/7, vše
v k. ú. Březová u Hořovic.
Ostatní podmínky uvedeného rozhodnutí zůstávají v platnosti a nemění se.

návštěvní hodiny pro veřejnost
Pondělí 8.00 – 17.00
Středa
8.00 – 17.00

spojovatelka: 311 545 301
fax:
311 545 313
elektronická podatelna: e-podatelna@mesto-horovice.cz

příjmový účet: 19-0363886349/0800
IČ: 00233242
DIČ: CZ00233242
www.mesto-horovice.cz, DS yjmbxfn
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Název a kód obce: Březová, 531090
Katastrální území, kód k. ú.: Březová u Hořovic, 614602
Pozemky: p. č. 92/11 (ostatní plocha), p. č. 92/12 (ostatní plocha), p. č. 159/12 (trvalý travní porost), p. č.
190/47 (orná půda), p. č. 190/48 (trvalý travní porost), p. č. 190/49 (orná půda), p. č. 190/70 (orná půda),
p. č. 190/76 (orná půda), p. č. 190/77 (orná půda), p. č. 190/82 (orná půda), p. č. 196/1 (trvalý travní
porost), p. č. 368/1 (lesní pozemek), p. č. 380/3 (ostatní plocha), p. č. 381 (ostatní plocha), p. č. 383
(ostatní plocha), p. č. 396/1 (ostatní plocha), p. č. 406/1 (ostatní plocha), p. č. 410/1 (ostatní plocha), p. č.
450/1 (ostatní plocha), p. č. 465/2 (orná půda), p. č. 466 (ostatní plocha), p. č. 476 (ostatní plocha), p. č.
478 (ostatní plocha), p. č. 481/1 (trvalý travní porost), p. č. 489 (ostatní plocha), p. č. 498/21 (orná půda),
p. č. 498/28 (trvalý travní porost), p. č. 498/32 (trvalý travní porost), p. č. 498/48 (ostatní plocha), p. č.
503/2 (ostatní plocha) a p. č. 503/7 (trvalý travní porost)
Hydrogeologický rajon: 6230 (Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky), útvar
podzemních vod 62300
Určení polohy místa stavby orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrální: X = 1057810.17, Y = 783888.27.

Odůvodnění:
Městskému úřadu Hořovice, odboru výstavby a životního prostředí byla dne 7.10.2019 doručena žádost
právnické osoby Obec Březová, IČO 233153, sídlo Březová 23, 267 51 Zdice, o prodloužení doby
platnosti stavebního povolení ke stavbě vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona (vodovodní
řady), vedené pod názvem „Obec Březová – vodovod.“ Stavební povolení bylo vydáno Městským úřadem
Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí pod č. j. MUHO/318/2015 dne 12.1.2015, nabytí
právní moci dne 17.2.2015. Platnost předmětného stavebního povolení byla prodloužena rozhodnutím č.
j. MUHO/16928/2017 dne 21.8.2017, nabytí právní moci dne 12.10.2017. Stavba bude realizována na
pozemcích p. č. 92/11, 92/12, 159/12, 190/47, 190/48, 190/49, 190/70, 190/76, 190/77, 190/82, 196/1,
368/1, 380/3, 381, 383, 396/1, 406/1, 410/1, 450/1, 465/2, 466, 476, 478, 481/1, 489, 498/21, 498/28,
498/32, 498/48, 503/2, 503/7, vše v k. ú. Březová u Hořovic.
Žádost byla podána v zákonné lhůtě. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit
v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 stavebního zákona na odůvodněnou žádost stavebníka podanou
před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
Stavebník požádal o prodloužení doby platnosti stavebního povolení z důvodu nedostatku finančních
prostředků.
V řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by
bránily prodloužení doby platnosti výše citovaného stavebního povolení. Proto bylo rozhodnuto tak, jak
je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a následných správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze, Zborovská 11, Praha
5, podáním u Městského úřadu Hořovice. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor výstavby a životního prostředí Městského
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úřadu Hořovice. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka
Ing. Lucie Šmídová
samostatný odborný referent

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
(položka 18 odst. 2), ve výši 1 000 Kč byl uhrazen dne 12.7.2020.

Doručí se účastníkům řízení (do vlastních rukou):
•
Obec Březová, Březová 23, 267 51 Zdice (DS)
•
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 –
Smíchov (DS)
•
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín (DS)
•
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 (DS)
•
Ing. Lubomír Žižka, Písková 227, 353 01 Drmoul (DS)
1. Gabriela Rešl, Březová 39, 267 51 Zdice
2. Petr Rešl, Březová 39, 267 51 Zdice
3. Michaela Koudelková, Březová 88, 267 51 Zdice
4. Milan Bláha, Březová 125, 267 51 Zdice
5. Milan Eliášek, U Rozvodny 240, 266 01 Tetín
6. Vít Šimek, Březová 112, 267 51 Zdice
7. Kateřina Šimková, Březová 112, 267 51 Zdice
8. Miloslav Růžička, Březová 17, 267 51 Zdice
9. Věra Růžičková, Březová 17, 267 51 Zdice
Doručí se účastníkům řízení (veřejnou vyhláškou):
•
vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí
Doručí se dotčeným orgánům:
•
Městský úřad Žebrák, stavební úřad, Náměstí 1, 267 53 Žebrák (DS)
•
Obecní úřad Březová, silniční úřad, Březová 23, 267 51 Zdice (DS)
•
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO
Křivoklátsko, 270 24 Zbečno 5 (DS)
•
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Beroun,
Politických vězňů 455, 266 01 Beroun (DS)
•
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 01
Beroun (DS)
Na vědomí:
•
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň (DS)
Doručí se (ke zveřejnění):
•
Obecní úřad Březová, Březová 23, 267 51 Zdice
•
Městský úřad Hořovice, odbor organizační
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Upozornění:
Městský úřad Hořovice a Obecní úřad Březová vyvěsí tuto vyhlášku po dobu 15 dnů na své úřední
desce a potvrzenou obratem zašle zpět na Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního
prostředí.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Hořovice
dne (datum, razítko, podpis):

Sejmuto
dne (datum, razítko, podpis):

Vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu Březová
dne (datum, razítko, podpis):

Sejmuto
dne (datum, razítko, podpis):

