Městský úřad Šternberk
Odbor stavební
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk

Č. j.:
MEST 27920/2014
Sp. zn.: OS 943/2014 zah
Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5

Šternberk 15.10.2014

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:

Svatoslava Zahrádková, referent odboru stavebního
tel.: 585086402, e-mail: zahradkova@sternberk.cz
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Robert Černocký, vedoucí odboru stavebního
tel.: 585086400, e-mail: cernocky@sternberk.cz

*mestx00d48ri*
MESTX00D48RI

INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
(veřejnou vyhláškou)
Blanka Bartoňková, Komenského 913/29, 779 00 Olomouc 9
(dále jen "žadatel") dne 13.10.2014 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která
nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona, o umístění stavby:
kopaná studna včetně výtlačného potrubí pro navrhovaný rodinný dům v obci Štarnov
vše na pozemku parc.č. 270/13 (orná půda) v katastrálním území Štarnov.
Záměr obsahuje:
Záměr řeší umístění kopané studny jako zdroje užitkové vody pro potřeby budoucího rodinného
domu a výše uvedeného pozemku u rodinného domu. Studna bude provedena z betonových
skruží TBH 1000 do hloubky 7,00 m od stávajícího terénu. Studna bude vyvedena 0,50 m nad
terén a zakryta studničním betonovým poklopem. S ohledem na geologické složení bude nutno
studnu provést do hloubky 2,50 m v pažené výkopové jámě 2,40 x 2,40 m, na jejíž dno se
skruže osadí. Terén v okolí studny bude upraven ve spádu 2% od okraje skruží, aby povrchová
voda nemohla pronikat do studny. Okolí studny bude do vzdálenosti 1,00 m vydlážděno
betonovými dlaždicemi do betonu s pískovým podsypem. Výtlačné potrubí ze studny pro
plánovaný rodinný dům žadatele bude z trub PP DN 1“ délky 5,00 m.
Stavba studny bude umístěna na pozemku parc. č. 270/13, ve vzdálenosti 6,00 m od společné
hranice s pozemkem parc. č. 270/36 a ve vzdálenosti 10,00 m (měřeno na osu) od společné
hranice s pozemkem parc. č. 270/1, vše v katastrálním území Štarnov a potrubí od studny bude
vedeno směrem východním kde po 2,00m odbočí k budoucímu rodinnému domu.
Odbor stavební Městského úřadu ve Šternberku, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 78a odst. 3 stavebního
zákona
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby.

Ing. Robert Černocký
vedoucí odboru stavebního, v. r.
otisk úředního razítka

Č.j. MEST 27920/2014

str. 2

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy bude vyvěšena po dobu 8 dnů na
úředních deskách Městského úřadu Šternberk, Obecního úřadu Štarnov a způsobem
umožňující dálkový přístup (§25 odst. 2 správního řádu).
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí informace.

Obdrží:
(úřední desky)
1. Městský úřad Šternberk, odbor vnitřních věcí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1
2. Obecní úřad Štarnov, Štarnov č.p. 131, 783 14 Bohuňovice
Ostatní
3. Spis

