Městskf uŤad Pod boÍany

Stavebn i u ra d

Mírová 615.441 17 FodboĚany, fax 415 237 601

SPIS

Č.l.:

ZN.:

wŘlzulr:

SU/200913301197 12lGo

Městy s Nepomnyš}

Gonda

TEL..
E-MAIL:

415237 505
gonda@podboranv. net

DATUM:

25.5.2010

3 1. 05, ?010
č.j.....

VEREJNA VYHLASKA
RozHoDNUTí

vyŤizuje..."*,-'.......''.::- :''.'.....'n

---:*-:-*

Vfroková část:
Stavební urad Městského Úradu Podborany, jako stavební urad prís|ušny podle S 13
odst. 1 písm. f/ zákona č. 83/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu
(stavební zákon), Ve znění pozdějších predpis (dále jen ''stavební zákon''), Ve
společnémuzemním a stavebním |ízeníprezkoumal podle s 84 aŽ 91 a S 109 až 114
stavebniho zákona Žádost o vydání rozhodnutí o umístěnía provedení stavby, kterou
d ne 19 .10.2009 podal
,1

Městys Nepomyšl, 439 71 Nepomyšl 82
(dá|e jen ''stavebník''), a na základě tohoto prezkoumání:

I.

Vydává podle s 79 a92 stavebníhozákona a $ 9 vyh|ášky č.50312006 Sb., o
podrobnější Úpravě uzemního Ťízení,verejnoprávní smlouvy a uzemního opatiení

rozhodnuti o umístění stavby

a podle s 115 stavebního zákona a s 5 a 6

vyh|ášky č. 52612006 Sb., kterou
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního rádu

stavební poVoleni

na stavbu:

stavební upravy budovy bfvalé školy č.p. 102, vodovodní a kanalizačnípňípojka,
Nepomyš|

(dále jen ''stavba'') na pozemku St'p.C. 116 v katastrá|ním Území Nepomyšl"

Stavba obsahuje:
- Budou provedeny bourací práce d|e projektové dokumentace.
Nově bude za|oŽena zák]adová deska pro nově budovanou vytahovou šachtu. Tato
prohluben bude vybudována z prostého betonu, vyztuŽeného kari sítí.Podzemí
část nosnych stěn vytahové šachty bude provedena ZvyztuŽeného betonu tl. 300
ffiffi, nadzemní část pakvyzděna z cihelnych tvárnic P+D tl. 300 mm. Dozdívky
v nosnych stěnách budou provedeny z cihe| plnych.
Nové príčkyv ce|ém objektu budou z príčkovekYToNG v tl. 100 a 150 mm.

Spis.zn. SU/2009/33 0l 197

121

Go

str. 2

všech místnostís vyjimkou místnosti č. 1 ,24 a chodeb budou pouŽity
sádrokartonové podh|edy, které budou z horní strany doplněny tepelnou a
zvukovou minerá|ní izo|ací V t|. 180 mrn.
V celém objektu dojde k vyměně oken i dverí.
V celém objektu budou provedeny nové podlahy.
T|aková kanalizace bude z p|astovych trub a tvarovek PP-R (PP typ 3) PN 10.
Revizní Šachtybudou provedeny z PREFA skruŽí d. 1000 rnm, vstupní poklop
d.600 mm. Kanalizačníprípojka bude v délce cca 45 m.
Vodovodní prípojka bude v délce cca 10 m.
V ce|ém objektu budou provedeny Úpravy elektroinsta|ace, Vnitrních rozvodťr vody a
kanalizace.
ostatní podrobnosti o stavebních upravách jsou uvedeny v projektové dokumentaci'
[.J

-

Součástítohoto rozhodnutí není povo|ení multifunkčníhocentra v objektu bfvalé
ško|y, vyistavba dětského a víceučelovéhohĚiště, parkovacích stáni a Venkovních
uprav.

||. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1,

Stavba bude umístěna v sou|adu s grafickou prílohou rozhodnutí, která obsahuje
vyikres současnéhostavu uzemí v měrítku katastrální mapy se zakres|ením
stavebního pozemku, poŽadovanym umístěnímstavby, S Vyznačenímvazeb a vlivťr
na okolí, zejména vzdá|eností od hranic pozemku a Sousedních staveb.

l||. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.

Stavební Úpravy budou provedeny pod|e projektové dokumenta.ce, kterou
Vypracoval lng. |vo Švarc,Bíly Kopec 347,441 01 Podboiany, Čxnlr _ 0300984
(projekt bourání, projekt nového provedení), Vladimír Kouba, Kozinova 591,441 01
Podborany, Črnlr _ 0300343 (kan a|izace, vodovod, vytápě ní, vzduchotechnika),
Pavel Horsky, Kpt' Nálepky 89B, 441 0,l Podborany (elektroinstalace), Lucie
Klímová, Mariánská u|ice 965,441 01 Podboiany, Črcnlr - 0009871 (poŽárně
bezpečnostní iešení);prípadnézměny nesmí b}it provedeny bez predchoziho
povolení stavebního uňadu.

2'

Stavebník oznámí stavebnímu uradu termín zahájení stavby.

3.

Stavebník oznámí stavebnímu uradu tyto fáze vystavby pro kontro|ní prohlídky

stavby:

a) Zhotovení zák|adové desky pro vytahovou šachtu
b) MontáŽ oken a dveÍí

c) Zhotovení kana|izačníprípojky
d) Zhotovení vodovodní prípojky

4.

Stavba bude dokončena do 2let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

5.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem d|e vfběrového fízení.Dodavatel
stavebních prací bude pred zahájením stavby oznámen zdejšímustavebnímu
u

rad u.
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Pňi provádění stavby je nutno dodrŽovat predpisy tfkajícíse bezpečnosti práce a
technicklch zaťízenl, zejména vyh|ášky č. 591l2a06 Sb., o b|iŽšíchminimá|ních
poŽadavcích na bezpečnost a ochranu zdravl pri práci na staveništi.
Pňi stavbě budou dodrŽena ustanoveni vyhlášky c. 26812009 Sb., o obecnych
technickfch poŽadavcích na vystavbu, Ve znění pozdějšíchpredpis , která upravuje
poŽadavky na provádění staveb a príslušnétechnické normy.

8.

Na stavbě musí b}it veden stavební deník d|e $ 157 odst. 1 stavebního zákona.

9.

Veškeréškody vznik|é na cizím majetku bude investor hradit dle p|atnfch predpisťr.

10. Po skončenístavebních prací uvede stavebník pozemky dotčenéstavbou do
rádného a uživatelnéhostavu.
11. Stavebník je povinen dbát na rádnou prípravu a provádění stavby. Pritom musí mít
na zĚeteli zejména ochranu Života a zdraví osob nebo zvífat, ochranu Životního
prostredí a majetku a šetrnost k sousedství.
12. Staveniště bude zaŤízeno a uspoňádáno tak, aby by|o moŽno stavbu rádně a
bezpečně provádět. Vyjezdem ze staveniště nesmí docházet ke znečišt'ování
pri|ehlé místníkomunikace.

13. Po dobu stavebních prací na inŽen1i rskych sítíchbudou dodavatelem stavby
zabezpečeny a označeny otevňené vfkopy proti náhodnému urazu.
14. Budou dodrŽeny podmínky MěÚ Podborany _ oŽp ze dne 4.12.2aO9.
ochrana prírody a krajiny a ZPF:
S v!še uvedenou stavbou souh|asíme za predpokladU, že nedojde ke kácení dťevin
rostoucích mimo les a VZroSt|é stromy v okolí stavby budou chráněny pred
poškozením. Vyikopové práce musí blt prováděny tak, aby nedoš|o k poškozeni
stromťr ani jejich koienového systému. Doporučuje Se provádět vfkopové práce pro
kana|izačnípotrubí a vodovod ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od kmen strom
pro elektrické vedení potom ve vzdálenosti minimálně 3 m od kmene strom
orgán ochrany ZPF:
V prípadě, Že bude pouŽita zemědělská p da pro nezemědě|ské Účely po dobu
de|šíneŽ jeden rok včetně doby potrebné k uvedení p dy do pťrvodníhostavu,
pod|éhá tato činnost udělení souhlasu k odnětí ze ZPF podle $ 9 odst.6 zákona č.
334t1992 Sb.
Vodoprávní Úrad:
Pri realizacl stavby nesmí dojít k uniku ropnfch produktťr z mechanizmrj a tím
ohroŽení jakosti podzemní či povrchové vody.
Trva|é uŽíváníobjektu č.p. 102v Nepomyšli bude povoleno aŽ po ko|audaci stavby:
,,kana|izace Městyse Nepomyšl..'
,

.
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15. Budou dodrŽeny podmínky MěÚ Podborany _ Stavební urad památkové péčeZe

-

-

dne 2"11.2009:
|nvestor nejméně s čtrnáctidennímpredstihem oznáml zahájení vykopovfch prací
organizaci pověĚené.archeo|ogickym vyzkumem (Regionální muzeum K. A. Polánka,
Husova 678 438 01 Žatec nebo Ústav archeo|ogické památkové péče
Severozápadních Čech , Žlžkova B35 ,434 01 Most) a v prípadě porušenípozťrstatkťr
prehistorického nebo stťedověkého osíd|eníuhradí veškeré náklady záchranného
archeologického vyzkum u.
Pri ko|audačním|izení prokáŽe investor, Že zahájení vykopovych prací včas oznámil
organizaci pověrené archeologickfm vyzkumem a pred|ožl zprávu organizace o
vys|edku odborného dozoru archeologa, a to iv negativním prípadě,aby se tak
predešlo moŽnému postihu Ve smyslu ust. $ 35 a s 39 zákona C.20|1987 Sb., o
státní památkové péči,ve znění pozdějších predpisri.

16. Budou dodrŽeny podmínky Krajské hygienické stanice ÚK, Lou ny ze dne

.
-

26.11 .2009:

V prostorách WC musí bytzajištěno vytápění na min. 1B stupnťr C.
K závěrečné kontrolní proh|ídce bude Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje,
Územnímu pracovišti Louny predloŽen dok|ad , Že k rozvodu vody bylo pouŽito
potrubí, které odpovídá poŽadavkťrm $ 5 odst 4) zákona č.25812000 Sb., a dále
v17sledek kráceného rozboru vody z nejvzdálenějšího místa od napojení vodovodní
prípojky.

17. Budou dodrŽeny podmínky Hasičskéhozáchranného sboru ÚK, Žatel ze dne
27.11.2009.
. PoŽadujeme dodrŽet poŽadavky poŽárně bezpečnostního rešeníz 11t2O09,
Zpracovate| p. Klímová'
- Každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí byt neodkladně projednána.
Pro ověrování zpťrsobi|osti stavby a technickych za|ízeník bezpečnémuprovozu
z hlediska poŽární ochrany poŽadujeme do|oŽit platné doklady V Souladu s $ 46 odst. 5
vyhlášky o poŽární prevenci a to napr.:
a) doklady o montáŽi, funkčnÍch zkouškách a kontrole provozuschopnosti poŽárně
bezpečnostních zaťízenídle $ 6, s 7 a S 10 vyhlášky o poŽární prevenci, včetně
dok|adťr potvrzujícíchoprávnění osob, popr. firem k montáŽi.
b) dok|ady potvrzujícípouŽití konstrukcí a vfrobkťr s poŽadovanymi vlastnostmi
z h|ediska požárníbezpečnosti d|e zákona č. 22|1997 Sb., o technickych požadavcích
na vyrobky a o změně některych zákon , ve znění pozdějších predpisťr a S 156 zákona
č. 18312006 Sb., o Územním pIánování a stavebním rádu (stavební zákon).
18. Po dokončenístavby podá stavebník Žádost o vydání kolaudačni souhlasu, ke které
predloŽÍ prís|ušnédok|ady. V prípadě Žádosti povolení multifunkčníhocentra
v byvalé škole č.p 102 podá na stavebním uradě stavebník žádost o povolení
změny v uŽívánístavby'
UčastnÍciťÍzenína něŽ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Nepomyš|, 439 71 Nepomyš| 82
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odťrvodnění:

Dne x9.10'2009 podal stavebník Žádost o vydání rozhodnutí o Umístění a provedení
stavby' Uvedenym dnem bylo zahájeno uzemní a stavební Íizení,které stavební Úrad
spojil podle s 78 odst. 1 stavebního zákona V Souladu S s 140 odst. 1 správního rádu

Usnesením podIe $ 140 odst. 4 správního r.ádu.
Stavební Úrad vyda| dne 15.6.2009 pod č.j.: sÚlzo09/9580/Go stavebni povo|ení na
stavbu ,,zateplení bfvalé školy a stavební Úpravy kotelny, Nepomyšl č.p. 102J

Stavební Úrad oznámil dne 29'10.2009 zahájení spo|ečnéhoÚzemního a stavebního
ŤizenÍÚčastníkťrmťizeni, dotčenym orgánťrm a verejnosti. K projednání Žádosti
současně narídil ustní jednání spojené s ohledáním na místě na 26.11.2009, o jehoŽ
v1is|edku byl sepsán protoko|.
Pri Ústním jednání bylo stavebníkem sdě|eno do protoko|u, Že nebude rea|izovat
vystavbu dětského a víceÚčelovéhohriště z dťrvodu nevyÍešenéhomajetkového
vyporádání S pozemkem p'č. 3459 v k.Ú. Nepomyšl, ktery by byl těmito stavbami
dotčen. RovněŽ pro parkovací stání a venkovní Úpravy nejsou vyiešeny majetkoprávní
vztahy. Tímto nejsou uvedené stavby součástítohoto rozhodnutí.

Součástírozhodnutí není dešt'ová kana]izace. Stavebníkem bylo sdě|eno, Že odvádění
dešt'ovych vod bude prováděno stávajícím zpťrsobem a to svedením do obecní
kanaIizace. Tímto stavební urad necitovaI do tohoto rozhodnutí část stanoviska
Vodoprávního uradu ze dne 4' 12.2009 tfkajícíhoSe dešt'ové kana|izace.
Z dťrvod ts, že Žádost neby|a uplná preruši| stavební urad dne 11.1 .2010 ťízenía vyzva|
stavebníka k dop|nění Žádosti v termínu do 30.6 "2O1O, Žáoost byla doplněna dne

21 .5.2010

.

Stavebník požádal dne 21 .5,20,i0 stavební Úrad o vydání rozhodnutí pouze na stavební
Úpravy bfvalé školy č'p' 102.

Stavební urad V provedeném spo|ečnémÚzemním a stavebním fizení piezkouma|
predloŽenou Žádost z h|edisek uvedenych v s 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji
s učastníkyrízenía s dotčenymi orgány a zjisti| , Že jejlm uskutečněnímnebo uŽíváním
nejsou ohroŽeny zájmy chráněné stavebním zákonem, predpisy vydanymi k jeho
provedení a zv|áštnímipredpisy.

Umístění stavby je v souladu Se schválenou uzemně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecnym poŽadavkťrm na využívánÍÚzemí. Projektová dokumentace stavby sp|nuje
obecné technické poŽadavky na stavby. Stavební urad V prťrběhu Ťízenínesh|eda|
dťrvody, které by bránily povo|ení stavby.
Stanoviska sdělili:
- MěÚ Podborany oŽp ze dne 4. 12,2OO9
. MěÚ Podborany _ Stavebni Úrad, památková péčeze dne 2 '11.2oo9
- MěÚ Podborany - odbor dopravy ze dne B.4 .2O1O
- Krajská hygienická stanice ÚK Louny ze dne 29 '7 "2OO9 a ze dne 26,11 .2009
- Hasičsk1i záchranny sbor ÚK,ŽatelZe dne 6.11.2009, ze dne 25.11,2Oo9 a ze dne
27 "11 .2009
. Pozemkovy fond ČR, Louny ze dne 2.11.2OO9

Stavební urad zajistil vzájemny soulad predloŽenych závaznfch stanovisek dotčenych
orgánťr vyŽadovanfch zvláštními piedpisy, zkoordinovaI je a zahrnu| je do podmínek
rozhod n utí.
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Stavební urad rozhod|, jak je uvedeno Ve vyroku rozhodnutí, Za pouŽiti ustanoveni
práVních predpisťr Ve Vyroku uvedenfch.
Účastníci rízení- da|šídotčenéosoby:
David Prátorius, Jaroslav Trochta, Antonín t-něníček,TomáŠ Vávra, Fozemkovf
fond Českérepubtiky, Územní pracoviště Louny
Vyporádání s návrhy a námitkami učastníkťr:
- Úeastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocen í pripom ínek verejnosti

.

:

XXXXX

Vyporádání s vyjádreními Účastníkk podk|adťrm rozhodnutí:
- Úeastníci se k podk|adťrm rozhodnutí nevyjádri|i.

Poučeníučastníkrj:
Proti tomuto rozhodnutí Se |ze odvo|at do 15 dnťr ode dne jeho oznámení k odboru
Územního plánování a stavebního rádu Krajského uradu Ústeckého kraje v Ústí nad

Labem podáním u zdejšího správního orgánu.
odvo|ání se podává S potrebnym počtem stejnopisťr tak, aby jeden stejnopis z sta|
správnímu orgánu a aby kaŽdy učastníkdostaI jeden stejnopis. t'lepooa.li učastník
potrebnf počet stejnopis , vyhotoví je správní orgán na náklady učastníka.

odvo|áním |ze napadnout vyrokovou část rozhodnutí, jednotliv! vfrok nebo jeho

ved|ejšíustanovení. odvo|ání jen proti odťlvodnění rozhodnutí je neprípustné.

Stavební Úrad po právní moci rozhodnutí predá ověrenou dokumentaci pro umístění
stavby stavebníkovi, pĚípadně obecnímu uradu, jehoŽ Územního obvodu Se umístění
stavby tÝká, není-|i sám stavebním Úradem, poprípadě téžspeciá|nímu stavebnímu
Úradu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověňené projektové dokumentace a štítek
obsahujícíidentifikační udaje o povolené stavbě. Dalšívyhotovení ověňené projektové
dokumentace zaš|e vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítekpred zahájením stavby umístit na vidite|ném místě u vstupu
na staveniště a ponechat jej tam aŽ do dokončenístavby, prípadně do vydání
kolaudačního souh|asu; rozsáhlé stavby Se mohou označit jinyim vhodnym zpťrsobem S
uvedením udajŮ ze štítku.

1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zailzení, nedošio-|i z povahy
věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí bft zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní
moci' Stavební povolení pozbyvá platnosti, jest|iŽe stavba nebyl a zahájena do 2let ode
dne, kdy naby|o právní moci.
Rozhodnutí má pod|e s 93 odst.

\'

, ,'l

''

I("

í.
L lll l lji,,
i

Vedouii ŠiaveoníhoÚradu
Švarcová Jarmila

Spis. zn. SlJ 120A9

,330

I

1

97 12 I G a

str. 7

Toto rozhodnutí musí byit vyvěšeno po dobu 15 dnrj na Íednía eiektronické
desce MěÚ PodboÍany a uĚední desce Městysu Nepomyš|.
Vyvěšeno dne:

.....'"0'3...0$.'.701[l..'....

Sejmuto

dne,

? 1..0.$

.10.|ff

Razítko, podpis orgánu, kteni potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č.63412004 Sb., o správních pop|atcÍch poloŽky 17
odst. 1 písm. i) ve vyiši 1000 Kč byl zaplacen.

obdrží:
Účastníci uzemního rízení(do vlastních rukou\
Městys Nepomyš|, Nepomyš| č.p. 82 , 439 71 Nepomyšl
Pozemkovy fond Českérepub|iky, Územní pracoviště Louny, IDDS: mrbaizg
Účastníci verejnou vyh láškou
David Prátorius, Pod Hájem č.p' 191 ,439 82 Vroutek
Jaroslav Trochta, Nepomyšl č" p " 2, 439 7 1 Nepomyš|
Antonín Lněníček, Nepomyšl č. p. 224, 439 71 Nepomyš|
Tomáš Vávra, Nepomyšl č. p. 52, 439 71 Nepomyš|
Účastníci stavebního ňízení
Městys Nepomyšl, Nepomyš| č.p' 82,439 71 Nepomyš|
Pozemkovy fond Českérepub|iky, Územní pracoviště Louny, lDDS: mrbaiz9
David Prátor|us, Pod Hájem č.p. 191 ,439 82 Vroutek
Jaroslav Trochta, Nepomyšl č' p' 2, 439 71 Nepomyš|
Antonín Lněníček,Nepomyš| č.p' 224, 439 71 Nepomyš|
Tomáš Vávra, Nepomyš| č. p. 52, 439 71 Nepomyšl
DotĚené orgány státní správy(doporučeně)
MěU Podborany - stavební urad - památková péče,Mírová 615,441 17 Podboťany
MěÚ Podborany. odbor Životního prostredí, Mírová č.p. 615,441 17 Podborany
MěÚ Podborany _ odbor dopravy, Mírová č.p.615,441 17 Podborany
Hasičsky záchranny7 sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec,lDDS: auyaaGn
Krajská hygienická stanlce Ústeckého kiaje, - Územní pracoviště Louny, lDDS: Bp3ai7n

Vlastní

