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Zadatelz
Město Mnichovo Hradiště GČo - 00238309), Masarykovo náměstí L,295 21 Mnichovo Hradiště

UZEMNI SOUHLAS
Dne 30.6.2017 podal subjekt Město Mnichovo Hradiště (ICo - 00238309)' Masarykovo náměstí 1, 295 01

Mnichovo FlÍadiště žádost o vydání územního souhlasu pro stavbu: veřejné osvětlení - lesopark Mnichovo Hradiště na
pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 329, 33t,236s,2382 a2406 v katastrálním území Mnichovo Hradiště.

Městský úřad Mnichovo řIradiště' odbor ýstavby a životního prostředí' oddělení stavební úřad, jako stavební

úřad příslušný dle $ 13 odst. 1 písm. e) zákona č,. 18312006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdejších předpisů (dále jen ''stavební zákon''), zkoumal předloženou žádost podle $ 96 odst. 2 stavebního zákona.

Zjistil,žer,yhovujejehopodmínkámaobsahujevšechnynáležitosti,uvedenév$96odst.3stavebníhozlkonaav$15
vyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování' uzemního opatření a stavebního řádu' Dále zjistil,
že záměr je v souladu s požadavky uvedenými v $ 90 stavebního zákona. Proto podle $ 9ó odst. 4 stavebního zákona

rydáváizemni souhlas s předloženým záměrem.

Podmínkv nro nrovedení záměru:
Stavba bude provedena v souladu se situačním výkresem a dokumentací stavby Zpfacovanou Jaroslavem Kučerou CKAIT
0000756 pod číslem zakázky 16119

Nedojde k přímému ohrožení nebo poškození okolních lesních pozemků a porostů na nich v souladu s ustanovením $ 13 a

$ 21 lesního zákona. Žadatel bude dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených kplnění funkce lesa.

Souh|as je udělen na dobu řízení dle zvláštních předpisů. Investor se lypořádá s ustanovenim $ 22 odst.1 lesního zákona.

Budou dodrženy podmínky pro prováděnipracív ochranných pásmech sítí technické infrastruktury uvedené v:

sdělení zn. 0l00768 077 ze dne 29.06.2017 od Čgz Dist.ibuce' a.S.'

lyjádření č j. 654052117 ze dne 29.6.2017 od České telekomunikační infrastrukury,a.s.,

Územni souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli a plati 2 rolrq ode dhe jeho r.ydání. Dobu

platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.
Územní souhlas nepozbýá platnosti

a) bylo-li nazákladěžádosti 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 záměrl,
b) bylo-li v době jeho platnosti zapoěato s vyržitím ivemí pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací

rozhodnutí nebo jiný úkon nelydává,
c) vzniklo-l i na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době

platnosti právo stavebni záměr realizovat, nebo- 
d) byla-li na zák1adě návrhu veřejnoprávní smloury nahrazujici stavební povolení podaného v době jeho platnosti

uzavÍenatato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.



Územni sóuhlas pozbýváplatnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se

ízemni souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li rea|izace záméru jižzahájena.
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Zdeněk Rychlý
referent odboru ýstavby aZP
oprávněná úřední osoba

Tento územní souhlas nabýuá účinnosti dne: l1.7 '2017

Rozdělovník
Žadatel
Doruěení jednotlivě:

Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 7,295 0I Mnichovo lkadiště

Územni souhlas je osvobozen od správního poplatku dle ustanovení $ 8 odst. 1 písm. c) zákonač.63412004 Sb., o

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


