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ROZHODNUTÍ

Po
přezkoumání Vašeho
návrhu ze
dne 4.10.1994
a na základě výsľedku ústního jednání,
spojeného s místním
šetřením konanM dne 21.12.1993 a dne 11.2.1994
referát životního prostředí OÚ Plzeň-sever podle § 82 odst.1
zák.

Č.50/1976 Sb.ve znění 2ák.

č.

262/92 Sb.

do užívání Btavbu
adMnistrativnf
budovy
,
postavené
ve
Il.etapě
vÝMavby
provozovny na výrobu betonový<::h
tvárnic na po2emku č.kat. 1762/1
a 1762/2 k.ú. Rybnice.
Stavba
obsahuje:
Jedná se o zděnou jednopatrovou budovu, částečně podsklepenou.
V suterénu jsou
sklad>", chodby, schodiště
do přfzemí a
čerpání
voďY. V pří2emí je jídelna
pro zaměstnance se zázemím l umývárna
nádobí,
umývárna
várnic,
manipulační
plocha,
vÝdejna
jfde1,
sklady,
kantÝna,
EC personálu,
úklid.komoral,
hala, zádveří,
úklid.
komora, KC
LmývárnY a
šatny pro
nuže a
ženy, sk]ady,
kanceláře
a
schodiště
do
l.patra.
V
1.patře
jsou
chodby,
kanceláře, WC pro muže a ženy, čaj.kuchyňka, úk1id.komora, archiv
a 2asedací míst.nost.Zásobovánľ pitnou vodou je řešeno z vlastního
vrtaného
vodního
zdroje,
odpadní
vody
jsol1 svedeny'
do nově
vybudo'vané ČOV. VYtápění je pomocí tepelného čerpadla
kombinací
el. přímotopného vytápění.Vjezd do areálu ze silnice II/204 bude
definitivně
řešen v
souvislosti s
realizací přeložky
silnice
II/204.Součástí stavby jsou parkovací plochy uvnitř areálu.
Pro užívání stavby re£erát
ŽP OÚ PIzeň-8ever stanoví podle
S 82 odst. 2 cit. zákona, a S
43 o&t. 2 vyhlášky č. 8511976 Sb.
ve znění vyh1ášk>·
č. 37811992 Sb. tyto podMnky'
1./ DruhÝ Mezd ze silnice II/24O bude v>'užíván pouze pro dopravu
surovin - jako provizorní.
2./ V kotelně bude vyvěšen návod k obsluze tepelného čerpadla a
dalšího 2ařízení.
·"
3./ Rozhled
v
křižovatce
mezi
směrový'mi
oblouky
udržovat v
současných podmínkách,
rozhledové pásmo ponechat volné.
'
4./ Dopravní
označení
parkoviště
bude
provedeno
v souladu s
v>·hl.č.99/89 Sb. po předchozím odsouhlasení OŘP PS DI.
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Při místním šetření byly
v provedenf stavby zjištěny drobné
nedostatky, které se musejí být odstraněny v těchto lhůtáeh'
1./
Provést
fasádní
omítky
a
chodník
kolem
stavby
do
31.12.1994.
2./
Sociální zařízení, sklady , kotelnu nutno odvětrat. do
venkovního prostoru - ihned.
3./
Dokončit dlažby a omítky v suterénu - do 31.12.1994.
4./
výkop
při
výje2du
na
parkoviště
bude dosypán, zhutněn a
povrchově upraven - ihned.
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Stavba byia provecĹena podle dokumentace ověřené ve stavebním
ří2ení
a byly
splněny podmínky úmemního
rozhodnutí a stavebního
povolení. Užíváním stavlW není ohrožen život a zdraví osob ani
životní prostředí.Výjezd na silnici II/204 bude definitivně řešen
v návaznosti na realizaci přeložky
silnice II1204 a dokončen do
doby předčasného užívání provedené přeložky silnice.
Ke kolaudaci
-

doloženy tyto doklady'

výchozí
zpráva
o
revi2i
el.
2ař{2ení
RT
Petr
Wopršálek
Č.492/6.00/87-I-E2-A ze dne 3.6.1993 - bez závad
zpráva
o
revizi
hromosvodu
RT
E'r.Kubalík Č.6.OO-79-04/EZ z
března 1993
osvědčení o jakosti výrobků celoplech.rozvodnic 2 břemia 1993
4 ks výr.č. 339, 32?, 346 a 334
zápis o odevzdání a převzetí stavby ze dne 1.3.1993
předávací protokol ze dne 2.4.1993 na montáž střešního pláště
krytiny BRAMAC VC záručních listů kmtiny
předávací
protokol
2e
dne
14.7.1993
na
dodávku
a
montáž
tepelného čerpadla
rozbor
vody
ev.č.5801
vyhotovený
Povodím
Vltavy
Praha dne
30.11.1993
dtto na radon ze dne 15.12.1993
zápis o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu ze dne 1.9.1993
objednávka na zaměření stavby, potvrzená fy GEOREAL Plzeň dne
16.12.1993 pod č.zak. 950/93
protokol ó revizi tlakové nádoby
ze dne 16.12.1993 RT VIadimfr
Tuzar Ing. Kralovice 695
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Proti tomuto
rozhodnutí se lze
odvolat do 15
dnů ode dne
leho
oznámení k Kinisterstvu hospodářství ČR v Plzni, podáním učiněným
u zdejšího referátu.

Na vědomí '
- KÚ PS
- OHS PS
- OSSbPO PS
- SŮS Kralovice
-

r'ef.dopravy zd
Policie ČR DI PS

-

vlastní

Vedoucí referátu'
ing.arch. l1ilos1av K i c h a
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KOLAUDAČNÍ

ROZHODNUTÍ

Referát životního prostředí Okresního úřadu Plzeň sever vydal
dne
1.2.1993
pod
č.j.'vÚp/4ol93
stavební
povolení na výrobní
halu, administrativní
budovu, sklad a
technickou infrastrukturu
na po2emku č.kat. 1762/1 a 1762/2 'j kat. území Rybnice.
Po
přezkoumání Vašeho návrhu ze
dne 5.1.1995
a na
základě
výsledku
úsíníko
j2dnár.í,
referát
životního
prostředí
OÚ
Plzeň-sever
podle
S
82
odst.1
zák.
Č.50/1976
Sb.ve
znění
pczdějších px'ecĹpisŮ
výrobní halu na pozemku č.kat.
R Y b n i C e.
Tímto
rozhodnutím
pcjvoĹenĹ stavbyů

se

do užívání stavbu
1761/1 a 1761/2 v kat.

současně

schva1ují

dEobné

území
změny

proti

Stavba obsahuje'
výrobní
halu,
skladovací
halu
do2rávajících
výrobků. dílnu a
mechanickou
2kušebnu. jedná
se o
ocelovou kontrukci,
obvodový
MáSt haly je z cihel a armaporitových tvárnic.
Stavební dozor vykonával Pavel Záhořík, Zruč.
Se stavbou bylo započato 02/93 a dokončena byla 01/95.
Pro užívání st:avby referát
ŽP OÚ Plzeň-sever stanoví podle
S 82 odst. 2 cit. zákona, a S
43 odst. 2 vyhlášky č. 8511976 Sb.
ve 2nění vyhlášk>"
č. 378/1992 Sb. tyto podmíriky'
1.Vlastník stavby je povinen po celou dobu užívání stavby uchovat
úplnou dokumentaci se všemi ro2hodnutjími a doklady vztahujícími
se k této stavbě a ieiím změnám.
2.v}astník
stavby
je
povinen
stavbu
a
ieií okolí udržovat v
řádném
stavu, aby
nevznikaW závady
ohrožující be2pečnost
a
zdraví osob a veřejriý zájem.
3-Hlučnost
na
pracovišti
nepřesáhne
riejvýše přípustné hodnotv'
hluku ve smyslu hyg.předpisů Sv. 3?/1977 Sb.

1

t'
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l

drobné

Při
místním
šeLření
byly
nedcjstatkY, které muejí být:

v
provedení
stavby zjišLěn>"
odstraněny v těchto lhůtách'

1.Bude vyřešen úklid smetků z podložek.
2.V hale bude dokončena bezpržišná úprava
3.Bude provedeno měřeni hluku.

podlahy.

4.Předložit.
vlastni dopravní
opatření k
:zamezení stání vozidel
přijíždějicich
pro vý"robky
na II/204
lřešit opatření
uvnitř
závodu, nebo regulací před branou závodul a předložit OŘP DI PS
k odsouhlasení.
5.projekt
organizace dopravy
parkoviště pro
osobní a
nákladní
automobil;"
předložit
OŘP
DO
PS
k
odsouhlasení
dopravního
g

znacern.
Termín odstranění'

pod body

1.-

5.

ihned.

6. 3uc!ou dokončeny vnitřní a vně išľ cmítky.
Term í n odstranění ' do konce června 1 995

7.Polcměr>' napojení na II/204 dodržet na mase. 12ui.
S.Do
doby
zprovoznění
rekonstruovaného
úseku
II/204 zaiisLit
dostatečný rozhled
při vyjíždění 2 areálu
na II/204 podle liž
předem
dohodnutých
podmínek
lrozhledové
trojúhelníky
bez
rozhledových
překážekl.
V
současné
době
nesplněno z důvodu
uskladnění
výrobků v
prostoru rcmhledového
trojúhelníku siněr
Mrtník.
9.Provést řádné osazení dopravní značky Cla při výjezdu na ii/204
a prQvést vodorovné značeni
křižovatky při výje2du na
II/204
- před provedením nutno cidscuhľasiL s DI.
1O.Přesně vy"mezit užívání
dv"uhéhe vjezdu
do areálu
- pou2e pro
dovoz surovin.
Termín
odstranění'
do
konce
aibna
1995,
L.j.
k
termínu
dokončení úprav na silnici II/204.
'C>
7čí
<> <1 n ES rm í
'
Stavba byľa provedena
dokumentace ověřené ve stavebním
řízení
a
byly
splněn:"
puc!!nírlk7
stavebního povolení. Užíváním
stavby není ohrožen živoí a
zdraví osob ani životní prostředí.
Ke kolaudaci dolQženy tyto doklady'
- vyhodnocer!í zkušebního provozu 2e dne 6.1.1995
- zápis o odevzdání a převzetí stavby ze dne 1.7.1993,
- výchozí zpráva o revizi elektrického :zařízení ze dne 5.8.1993,
- výchozí zpráva o revĹ2Ĺ elektrického zaří2ení - sek. rozvody ze
dne 17.12.1993,
- zápis o Uakové zkoušce hlavního přívodu vocĹy :ze dne 1.9.1993,
- zápis q tlakové zkoušce rozvodu vzduchu ze dne 1.9.1993,
- výcho:zí zpráva o revizi hrcmosvodů ze dr,e 14.12.1993,
xm
:í :
F" C> 'L.A
odvoľ at do 15
dnů ode dne
j eho
Pí"oti tomuto
rozhodnut í se l 2e
v Plzni , pQdáníw učiněnYm
oznámení k Ministerstvu hospo=R
u z'iejšího re£erátu.
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Č. j . :ŽP/V/834/96
vyřizuje: jakešová

V Plzni dne 22.7.1996
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ROZHODNUTÍ

u:<resní
uraa
Plzeň
sever ,
rc!feraĹ.
zívocntr,o proscreaí
'.."ycíaí cine 29.6.199" pod č. j. UvÚP,/U9, 2i8/S4 stavební oovolení na
v^7robní
halu
na
výrobu
vys ok'7c ;"j
be t ono'j<rvh.
Drvků" na E}ozemku
č kat. 1762,/6 v kaz. území Rybnice.
Po
přezkoumání Vašeho
ze
dne 15 7.:996
a na základě
:

'jýF i edku
ústr.ího jednání,
soc' j
dne 18.7.ľ996,
zívc·cr&zo
j
§ 82 odso.Z zák. Č.50/1S76 SE.,
Č. 282/:992 st. a Č. 43,'1994 Sb.

.

,

, , povoluj e

vy:=r,3
2ä
výrobu
Č.kaz. 1722/5 v kat. území

íímZo

xozŕ,oínuUm
žšcavby.

S tavba ob sahu j e :
halu
l 81 x
3 í) Tl

se

N

šecřenän koríar.ým
:zeř.-3ever
podie
Č. i·?3/í990 Sb.,

cic užívání stavbu

vysokých
betonovVch
R y b n i c e.

současně

schvaluj í

čásféčně rocž=cleDer,ou

drobré

Eis,

na pozemka

změny

prcci

Drc) äoplň:'cov2u

.
- zruicce j e
vyroím , v? kFere
je vestavěna
'mcarna
. . Nos na
kcms
z
océlovycŕ:
protílu,
oDvocový píasct z
pLvr=szlíkažcvycrL
cvarníce,
"
— ' Q
j
j
szřecha sedlová, krytina cvarovanC" plech
Elektrická
přípojka je
vedena zemním
kabeler. z
TS ,liS QC kíl, kde
byla proveCier,a výměna jističe Deon j2ru/200a za jistič j2ux/4q'3a.
P

v yvoa j e
?roveaer! parateKie zapcCenymľ
.tabely 2x3x240+120 AYKYokružním rozvodem.
Etavebr.í íozor vykonával Pä"v"éí Záhořík, Zruč.
Se stavbcu byla započato 07,"gq a jako celek dokoUena 07/96
.
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Pro užívání stavby ref erát
ŽE' OÚ Plzeň-sever stanoví podle
§ 82 odst. 2 cit. zákona, a §
43 odst. 2 vyhlášky Č. 85/1976 Sb.
ve znění vyhláŠky
Č. 378/1992 Sb. tYtO podmínky:
l.Vľastník stavby je povinen po celou dobu užívání stavby uchovat
úplnou dokumentaci se všemi rezhodnutími a doklady vztahuj ícími
se k této stavbě a jejím změnám.
2."j!astník
s tavbY
je
povinen
s tavbu
a
její okolí udržovat "j
řádném
scavu, aby
nevznikaly závady
ohrožuj ící bezpečnost
a
zdraví osob a veřejný zájem.
3 . prostory
dílny ,budou
vyu ž í váňy
za
příznivých
klixnaUckých
pocMínek vzhledem k tomu, Že není zaj iŠtěno vytápění.
při místním Šetření byly
v provedení stavby z j iŠtěny drobné
nedostatky, které
musejí být odstraněny v těchto lhŮtách:
I .Dokončit fasádu.
2 .Dokor.čic okapový chodník kolem stavby.
Termín ccistranění: cĺo konce roku 1996 .
3 .Osadit hasicí přístroje.
Termín cdszrar.ěrúľ ihned po doručení kclaadačního rozhQdnuzí .

Odůvod

n e n ľ ,
Stavba byla proveden podle cíoZumentace ověřené ve stavebním
rozhodnutí a stavebního
řízení a
byly s?lněrly podmínky územního
osob ani
ZľVOC a z·zrav1
?cvoľer,í
UŽ íváním
stavby není q nroz en
ži'/ocňí prcscředí.
Xe kclaucíaci doloženy tyto ciokíaciy:

- zpráva c
- zpráva o

ze dne 5.9.1995
z března 1996.

eíekčrickék.o
elektrického

P

GP

ouc en:L:

odvolat do 15
cjlž",ů ode dne
j eho
?roci cc·rnuco
rozh.odn'atí 3é lze
oznámen" k Ministerstvu hospodářství ČR v PLzni, ?odán[m učiněným
g zdejšího referátu.

Vedoucí reterátu
....i·;·" .."--ing. arch. Miloslav Michalec
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Obdrží:
- OÚ Ryhr,ice
- Ci-:S Plzeň sever
- :-iZS plzeň sever
- vi as t ní
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OKRESNÍ ÚŘAD PLZEŇ SEVER

Č. j. :Žp/v/143Qf/96
vyřizuj e :jakeŠová

V Plzni dne 16.12.1996
Účastníci řízen:ú
-

STAVEBNÍ

SŮS Kralovice

POVOLENÍ

Referát životního prostředí Okresního
úřadu
Plzeň-sever,
příslušný
podle §
117 zákona
Č.50/1976 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu /stavební zákon.l' ve znění zákonů č.lo3/1990 Sb.,
č. 262/:992
Sb. a
č. 43/94 Sb. ve sloučeném územním a stavebním
řízení
projednal
žádost
BEST,
a.s.
Rybnice
čd.
148
ze dne
20.11.1996 o
stavební povolení na
areálovou čerpací stanici
na
naftu na pozemku
č.kat. 1762/4 v kat. území
Rybnice s dotčenými
orgány státní správy a se známými účastníky řízení.
Pcj přezkoumání žádosti podle § 37 a 62 stavebního zákona stavební
úřad rozhodl takto :
S t a v b a - čerpací stanice na naftu na pozemku č.kat.
kat. území Rybnice se podle § 39 a 66 scavebního zákona

1762/4 v

p o v o l u j e
PRO UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY SE STANOVÍ TYTO PODMÍNKY:
l.Stavba
bude umístěna
na pozemku
č.kat. 1762/4
v kat.
území
Rybnice jak je zakresleno v
situačním výkresu v měřítku 1:250,
který
je součástí projektové
dokumentace.
2.Stavba
bude
provedena
podle
projektové
dokumentace ověřené
ve
sĽavebním
řízení,
která
je
přílohou
tohoto rozhodnutí.
Případné
změny nesmí
být provedeny
bez předchozího
povolení
stavebního úřadu.
3.při provádění
stavby je nutné
dodržovat předpisy týkající
se
bezpečnosti práce
a technických zařízení,
zejména vyhlášku č.
324,/90
Sb., o
bezpečnosti
práce
a technických
zařízení při
stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

I

4.Při
stavbě
budou
dodržena
ustanovení
vyhl. Č.83/1976 Sb.ve
znění
pozdějších předpisů
upravující
požadavky na
provádění
staveb a příslušné technické normy.
5.Stavba bude
dokončena nejpozději do
tří let od
nabytí právní
moci tohoto povolení.
6.Stavbu
bude
provádět
STAFIN
stavební
firma,
Plzeň, Dr.
E.Beneše 31.
7.vzhiecíem
k
tomu,
že
stavební
úřad
upouští
od vytýčení
prostorové
polohy
orgánem
nebo
osobou
k
tomu
oprávněnou,
odpovídá
za
soulad
její
polohy
s
projektovou
dokumentací
dodavatel scavby.
8.Investor
/stavebník/
uhradí
veškeré
škody
způsobené
během
scavby na
majetku veřejném i
soukromém.
9.Před
zahájením stavby
budou řádně
vytýčený veškeré
podzemní
sícě a zařízení.
1Q.Přecí
zahájením
stavby bude
na
viditelném místě
umístěn
štítek
"Stavba povolena",
který obdrží
stavebníci po právní
moci stavebního povolení.
in.zbylý
zemní
materiál
bude
odvezen
na
skládku
určenou OÚ
Rybnice.
12.i3udou
respektovány
podmínky
rozhodnutí
c)
souhlasu
vodohospodářského
orgánu
vydaného
dne
21.11.1996
pod
č.j.:žp/3083/96.
13.Bucícu respektovány podmínky sEanovené v požární zprávě, včetně
respektování provozních pokynů výrobce, t.j. Stavebních strojů
Benešov.
14.PCi dokončení stavby bude podána žádost o kolaudaci. se žádostí
budoupřecíloženy příslušné doklady a
revize.
O námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:
V průběhu řízení bez námitek.
O D Ú V O D N Ě N Í:
Stavební
úřad ve
sloučeném řízení
o umístění
stavby se
stavebním
řízením přezkoumal
předloženou
žádost
z
hledisek
uvedených v ustanovení
§ 37 a § 62
stavebního zákona a zjistil,
že
umístěním
a
uskutečněním
stavby
nejsou
ohroženy
zájmy
společnosti
ani
omezena
či
ohrožena
práva
a oprávněné zájmy
ostatních účastníků.
Dokumentace
stavby splňuje
požadavky stanovené vyhláškou
Č.83/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů o obecných technických
požadavcích na
výstavbu.
Stavební úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby.

Stavba
nesmí
nenabude právní moci.

P O U Č E N Í:
být
zahájena,

2

dokud

stavební

povolení

Stavební povolení pozbývá platnosti,
jestliže do dvou let
ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
Proti tomuto rozhodnutí
se lze odvolat do 15
dnů ode dne
jeho oznámení
k Ministerstvu pro místní
rozvoj ČR, regionálnímu
pracovišti v Plzni, podáním učiněným u zdejšího referátu.

Vedoucí referátu životního prostředí
íng.areh. Miloslav M i e h a l e c

Příloha pro stavebníka
- 2x rozhodnutí
lx ověřená dokumentace
Obdrží:
- OÚ Rybnice
- OHS Plzeň sever
- HZS Plzeň sever
- OÚ PS, referát ŽP,

oddělení ochrany vod
oddělení ochrany přírody a krajiny
oddělení ochrany ovzduší
- ČIŽP, Oblastní inspektorát Plzen
Ý
- vlastní

Správní poplatek vyměřen podle zák.č.
1000,- KČ.
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20/96 položka 18 f)

ve výši

~ 'l4d'
,V Plzen sever
Okresni urad

Referát Životního prostředí - oddělení regionálního rozvoje
OD

AmerickA 39

Plzeň 306 06

tel.Č. 7237381

č.j.:žp/v/715/97

V Plzni dne 19.5.1997 A 2 f.

Vyřizuje: Jakešová

BEST a.s.
Rybnice 148

' - 4· G. .'"Z) f q";"" ...
.
L

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ
Okresní úřad Plzeň sever, referát životního prostředí, oddělení regionálního
rozvoje vydal dne 16.12.1996 pod č.j.:žp/v/1431/96 stavební povolení ria Čerpací stanici na
naftu na pozemku č.kat. 1762/4 v kat. území Rybnice.
Po přezkoumání VaŠeho návrhu ze dne 25.4.1997 a na základě výsledku ústního
jednání spojeného s místním Šetřením dne 15.5.1997, referát životního prostředí OÚ Plzeň
sever podle § 82 odst. l zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění zákonů Č. 103/1990 Sb., č. 262/1992 Sb. a Č. 43/1994 Sb.

povoluje do užívání

Čerpací stanici na naftu na pozemku Č.kat. 1762/4 v kat. území Rybnice.
Tímto rozhodnutím se současně schvalují drobné změny proti povolení stavby.
Stavba obsahuje:
Jedná se o nadzemní ocelovou dvoupláŠt'ovou nádrž pro úložiště PH o objemu 10m3 ,
výdejní stojan ADAST na společném nosném rámu a záchytnou jímku pro případné úkapy
z manipulační plochy. Dešt'ové vody s možností kontaminace ropnými látkami jsou ČiŠtěny
na koalescenčím odlučovači ropných látek.
Přívodní vedení pro ČS je napojeno ze sousedního objektu č. 2, vývod je proveden kabelem
CYKY 5x4.
Stjvba byla prováděna dodavatelsky stavební firmou STAFIN, Plzeň, Dr. Beneše 31.
ĹPro užívání stavby referát ŽP OÚ Plzeň sever stanoví podle § 82 odst. 2 citovaného
zákona a § 43 odst. 2 vyhláŠky Č. 85/1976 Sb., ve znění vyhlášek č. 155/1980 Sb. a 378/1992
Sb. tyto podmínky:
l. Vlastník stavby je povinen po celou dobu užívání stavby uchovat úplnou dokumentaci se
všemi rozhodnutími a doklady vztahujícími se k této stavbě a jejím změnám.
2. Vlastník stavby je povinen stavbu a její okolí udržovat v řádném stavu, aby nevznikaly
závady ohrožující bezpečnost a zdraví osob a veřejný zájem.

ARC!!1l'
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OKRESNI URAD PLZEN SEVER
REFERÁT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Americká

Cr.

39

-

306

oddělení
06

regionálního rozvoje

Plzeň

č.j.:žp/v/996/96

tel.7237381

V Plzni

dne

9.9.1996 /,/,'

(7.

Vyřizuje:jakešcrvä
účastníci

řízení:

. L "O %
r

,·L. Iq /q% vi2 '
.
STAVEBNÍ

POVOLENÍ

Referát životního prostředí Okresního
úřadu
Plzeň-sever,
příslušný
poCite §
117 zákona
Č.50/1976 Sb. o územním pláaování
a
stavebním řádu /stavebnízákon/ ve znění zákonů č.lO3/1990 Sb.,
č. 262/1992
Sb. a
č. 43/94 Sb. ve sloučeném územním a stavebním
řízení profecínal žádost BEST, a.s. Rybnice í4!8 ze dne 19.8.1396 o
stavební
Eovclení na
trafostanici a
výrobní halu na pozemcích
č.kat. 176Ž,/9
, 1762/6, 1762/4 a
131C/I v kat. území
Rybnice s
dotčenými orgány státní správy a se známými úČastníky řízení.
Po přezkoum.ár.í žádosti podle § 37 a 62 stavebního zákcna stavební
úřad rozhocíľ taktQ :
P

S t a
b a
- trafostanice a
výrobní haly na
pozemcích č.kac.
1762,/9, 1762,'5, 1762/4
a 1310/1 v kat. úzerní
Rybnice
se
podle
§ 39 a ú stavebního zákona

p o v o l u j e
PRO UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY SE STANOVÍ TYTO PODMÍNKY:
ľ.SCavba b"cde umístěna na pozemcích č.kač.

1762/9,

1762/6,

1762/4

a
131Q/i v
kac. území
Rybníce jak
je zakresleno v situačním
vVkresu
v
měřítku
1:500,
který
je
součástí
projektové
áokumentace.
2.Scavba
bude
provedena
podle
projektové
dokumentace ověřené
ve
stavebním
řízení,
která
je
přílohou
tohoto rozhodnutí.
Případné
změny nesmí
být provedeny
bez ?ředchozího
povolení
stavebního úřadu.
3.E'ři provádění
stavby je nutné
dodržovat Dředpisy týkající
se
Eezpečnosti práce
a technických zařízení," zejména vyhlášku Č.
324/90
Sb., o
bezpečnosti
práce
a tecŕ.nických
zařízení při
stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

J,, ,Aq,

1

l l",' . ,7. /Qqc" l,
jlr'

Při místním šetření byly v provedení stavby zjištěny drobné nedostatky, které musejí
být odstraněny v těchto lhůtách:
V průběhu řízení bez závad.
Odůvodnění:
Stavba byla provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení a byly splněny
podmínky stavebního povolení. UŽíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani
životní prostředí.
Ke kolaudaci doloženy revizní zprávy:
- zpráva o revizi elektrického zařízení ze dne 14.5.1997
- protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže ze dne 1.-2.4.1997
- protokol o zkoušce vodotěsnosti stok ze dne 7.4.1997
- Certifikát na výrobek PENEFOL L - 950

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, regionálnímu pracovišti v Plzni, podáním učiněným u
zdejšího referátu.

(S l"'. ;X/}
\

" \

* l,' ,":) , * j
'r;
" tr
'\;' 'N¢dó!!íi ŕéferátu Životního prostřed
""":- Jng."arch. Miloslav Michalec

Obdrží:
- OÚ Rybnice
-

OHS Plzeň sever
HZS Plzeň sever
ČIŽP, Oblastní inspektorát Plzeň, Malá ul.
OÚ Plzeň sever, referát ŽP ochrana vod

— vlastní

4.Při
stavbě
budou
dodržena
ustanovení
vyhl. Č.83/1976 Sb.ve
znění
pozdějších předpisů
upravující
požadavky na
provádění
staveb a příslušné technické normy.
5.Stavba bude
dokončena nejpozději do
tří let od
nabytí právní
ínoci cohoto ?c'volení.
6.Stavbu
bude provádět
PRESTOL, s.r.o.
Plzeň, HS
INVERA KALT,
Rvnholec.
DCbcrný "dozor nad
prováděním stavby bude vykonávat
Miloslav
Crzman, PRESTOL, s.r.o. Plzeň, Schwarzova 27.
7.Vzhiedem
k
tomu,
že
stavební
úřad
upouští
od
vytýčení
prostorové
poloh'/
orgánem
nebo
osobou
k
tomu
oprávněnou,
ocipovíäá za souiaá její
polohy s projektovou dokumentací osoba
urČená k výkonu odborného dozoru riad prováděním stavby.
8.Investor
/stavebník/
uhradí
veškeré
škody
způsobené
během
stavby na
majetku veřejném i
soukromém.
9.Před
zahájením stavby
budou řádně
vytýčeny veškeré
podzemní
sítě a zařízení.
jO.Přeci
zahájením
stavby
bude
na
viditelném
místě
umístěn
šUtek
"Stavba povolena",
který obdrží
scavebníci po právní
moci stavebního povolení.
li.De
velínu musí
být zajištěn
přívod a
odvod vzduchu
zvenčí
(větrání přetlakové), příp. řešit klimatizační jednotkou.
12.Ckna v hale musí být ovladatelná z podlahy.
13.Kamžcita
hygienického zařízení
musí i
po nárůstu pracovníků
ocipovíciat hygienickým předpisům.
l'AEľuk na
pracovištích a ve
venkovním prostoru musí
odpovídat
pcžaciavkům hyg. předpisů sv. 37/1977.
13.Koncentrace
prachu
na
pracovních
místech
nesmí
překročit
nejvýše přípustné
koncentrace cíle hyg.
předpisů sv. 66/1989,
ve venkcjvním ovzduší ve smyslu hyg. předpisů sv. 51/1981.
16.Před započetím
výkopových prací bude sejmuca
ornice "j ti. 20
cm z celé ?lochy staveniště
a pcužita pro zúrodnění zbývající
části pozemku (zelené plochy).
S'cuhlas k vynětí části pozemku
tyl MÚ Plasy
vydán dne
9.9.1996 pod č.j.:výst.520/96-zem. :
respektovány podmínky rczhcär,utí
q souhlasu s umístěním
stä"jÉ'{
do
SOm
od
kraje
lesa
vydaného referátem životníhp
prostředí OÚ Plzeň sever dne 28.8.1996 pod Č.i.:ŽP/2358/96.
18.Bude
zajištěna
podlaha
a
kanály
pod"
stroji
proti
ne?rcc)ustnosti
a odolnosti
vůčc olejové
náplni. Kanály
poá
szroií musí zachytit celý obsah náplně.
Kolaudace
stavby
budou
dokončeny
terénní
úpravy okolí
objekcu, aty
se zabránilo vytvo*ení prostoru
pro "uderální a
plevelná společenstva.
2?.2udou
vznikat
odpady
kategorie
"ZN"
jako
jsou
nefunkční
zářivky
z
osvětlení,
odpadní
oleje
z
převodovek,
z
transtormáčoru
a
docľ
Tyto
cäpady musí
být zneškodňovány
prostřednictvím
oprávněných Firem
na povolených
zařízerúkh,
Smluvní
zabezpečení
zneškocinění
těchto
odpadů
je nezbytné
prokázac před
zahájením provozu zařízení.
Z odpady "ZN"
lze
r.akiááac pouze
na základě souhlasu příslušného orgánu
státní
s?rá'j":/ v
odpadovém hospodářství (okresní úřad)
k nakládání s
2ebez?ečnýn'. odpadem.
dokončení stavby bude podána žádost o kolaudaci. Se žádostí
budou předloženy pUslušné äoklaáy a
revize
2

C) námitkách úČastníků řízení se rozhoduje takto:
V prŮběhu řízení bez námitek.
O D Ú V O D N Ě N Í:
Stavební
úřad ve
sloučeném řízení
o umístění
stavby se
stavebním
řízením
přezkoumal
Dředloženou
žádost
z
hledisek
uvedených v ustanovení
§ 37 a § 62
stavebního zákona a zjistil,
že
umístěním
a
uskutečněním
stavby
nejsou
ohroženy
zájmy
ápciečnosti
ani
omezena
či
ohrožena
práva
a oprávněné zájmy
ostatních účastníků.
DQkumentace
stavby splňuje
požadavky stanovené vyhláškou
Č.El3/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů q obecných technických
požadavcích
na
výstavbu.
Stavební úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby.
P O U Č E N Í:
Stavba
nesmí
nenabude právní moci.

býc

zaháj ena,

dokud

stavební

povolení

Stavební povolení pozbYvá clatnosti,
jestliže do dvou let
ode cíne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zaháj ena.
Proci tomuto rczhodnutí
se lze odvolat do 15
cinů ode dne
etc
oznámení k Ministe"stvu Hospodářství
ČR v
Plzni, podáním
učirězým u záejšího referátu

Vedoucí referátu životníhO rjrostřecií
ing.arch. Miloslav M i c h"a l e c

¢"áj

?říľoha pro stavebníka
- 2x rozhodnutí
lx ověřená ciokumentace
Obdrží :
- OÚ Rybnice
- MÚ Plasy
- OES Plzeň sever
- HZS Plzeň sever
- OÚ PS, referát dopravy a silničr,ího hospodářství
referát ŽP oddělení VLHZ
- vlastní
SDrávní poKLatek vyměřen podle zák.č.
ůôc , - KČ ."
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