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Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, 

oddělení stavební úřad 
Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 

 

 

Č.j: MH–VŽP/490/2018-2-Pi Mnichovo Hradiště 17.1.2018 

JID: 1309/2018/MH 

Vyřizuje: Eva Piskačová  

E-mail: eva.piskacova@mnhradiste.cz  

Telefon: 326776747 

 

Žadatel: 

Město Mnichovo Hradiště (IČO - 00238309), Masarykovo náměstí 1, Mnichovo Hradiště, 295 01  Mnichovo Hradiště 

 

Ú Z E M N Í  S O U H L A S  

 Dne 20.12.2017 podal subjekt Město Mnichovo Hradiště (IČO - 00238309), Masarykovo náměstí 1, Mnichovo 

Hradiště, 295 01  Mnichovo Hradiště žádost o vydání územního souhlasu pro stavbu: vodovodní přípojky v Mnichově 

Hradišti, místních částech Dobrá Voda a Lhotice na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 5 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 7 (zastavěná plocha a nádvoří), 9 (zastavěná plocha a nádvoří), 13/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 17 (zastavěná 

plocha a nádvoří), 19 (zastavěná plocha a nádvoří), 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 

25 (zastavěná plocha a nádvoří), 27 (zastavěná plocha a nádvoří), 29 (zastavěná plocha a nádvoří), 31/1 (zastavěná plocha 

a nádvoří), 35/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 36 (zastavěná plocha a nádvoří), 37 (zastavěná plocha a nádvoří), 40 

(zastavěná plocha a nádvoří), 43 (zastavěná plocha a nádvoří), 44 (zastavěná plocha a nádvoří), 47 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 48 (zastavěná plocha a nádvoří), 55 (zastavěná plocha a nádvoří), 56 (zastavěná plocha a nádvoří), 59 

(zastavěná plocha a nádvoří), 62 (zastavěná plocha a nádvoří), 63 (zastavěná plocha a nádvoří), 64 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 65 (zastavěná plocha a nádvoří), 68 (zastavěná plocha a nádvoří), 70 (zastavěná plocha a nádvoří), 74 

(zastavěná plocha a nádvoří), 102 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 1/10 (zahrada), 1/7 

(zahrada), 1/4 (zahrada), 2/1, 4 (zahrada), 6 (zahrada), 12 (zahrada), 19/3 (trvalý travní porost), 20/5 (zahrada), 25/1 

(zahrada), 26/3, 26/1 (zahrada), 31/7 (ostatní plocha), 31/9 (zahrada), 31/5 (ostatní plocha), 31/6 (zahrada), 35/5 (trvalý 

travní porost), 35/3 (zahrada), 35/2 (trvalý travní porost), 37/2 (zahrada), 37/1 (ostatní plocha), 38/4, 38/2 (zahrada), 46/8, 

235/11, 242/2, 243/1, 250/12, 250/8 (zahrada), 254/1 (orná půda), 268/2, 268/1, 348/3 (zahrada), 453/4 (ovocný sad), 

453/3 (ostatní plocha), 453/2 (ovocný sad), 458/4 (trvalý travní porost), 458/3 (trvalý travní porost), 458/2 (trvalý travní 

porost), 463/1 (zahrada), 465 (zahrada), 466/5 (ostatní plocha), 466/4 (zahrada), 467 (zahrada), 473 (trvalý travní porost), 

478/1 (zahrada), 487/4 (ostatní plocha), 487/3 (zahrada), 490 (zahrada), 492/3 (zahrada), 492/2 (zahrada), 546/6 

(zahrada), 546/7 (zahrada), 546/4 (zahrada), 546/5 (zahrada), 554/18, 554/6 (ostatní plocha), 554/2 (ostatní plocha), 558 

(ostatní plocha), 573/1 (ostatní plocha), 592/2 (ostatní plocha), 593 (ostatní plocha), 594/2 (ostatní plocha), 594/1 (ostatní 

plocha), 611 (ostatní plocha), 612/3 (ostatní plocha), 612/6 (ostatní plocha), 612/1 (ostatní plocha), 612/2 (ostatní plocha), 

618 (ostatní plocha), 632 (ostatní plocha), 634/2 (trvalý travní porost), 638 (zahrada), 651 (ostatní plocha), 787, 789, 790, 

791, 795 a 796 v katastrálním území Lhotice u Bosně. 

 

Stavba bude obsahovat: 

Jedná se o výstavbu vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti v Dobré Vodě a ve Lhoticích. Přípojky budou 

postupně napojovány na jednotlivé nové uliční řady DN 100 a DN 80. Vodovodní přípojky jsou navrženy z nového 

vodovodního řadu. Pro vodovodní přípojky se předpokládá užití trub z HDPE (PE100RC-SDR11) v profilu 32 x 3,0 mm 

(DN")/SDR11 (PN16). Podsyp i obsyp potrubí bude proveden z jemného štěrkopískového materiálu. Potrubí vedené 

napříč v komunikacích bude uloženo do příslušné chráničky (DN50). 

 

 

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako stavební 

úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zkoumal předložený předloženou žádost podle § 96 odst. 2 stavebního 

zákona. Zjistil, že vyhovuje jeho podmínkám a obsahuje všechny náležitosti, uvedené v § 96 odst. 3 stavebního zákona a 

v § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Dále 
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zjistil, že záměr je v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona. Proto podle § 96 odst. 4 stavebního 

zákona vydává územní souhlas s předloženým záměrem. 

 

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení oznamovateli a platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu 

platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. 

Územní souhlas nepozbývá platnosti 

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné 

rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních 

účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,  

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací 

rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,  

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době 

platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo 

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti 

uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. 

Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení oznamovatele, že upustil od záměru, 

ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. 

 

 

 

Upozorňujeme na dodržení podmínek uvedených v jednotlivých vyjádřeních správců technické 

infrastruktury a ve stanoviskách dotčených orgánů. 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Piskačová 

referent odboru výstavby a ŽP 

oprávněná úřední osoba        

 

 

 

R o z d ě l o v n í k  
Žadatel -  (doručení jednotlivě): 

Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, Mnichovo Hradiště, 295 01  Mnichovo Hradiště 

 

 

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.        

Přílohy 
ověřená dokumentace stavby  

 


