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OKRESNI URAD P1,7,FtN-SEVER

·n n, .

referát Životního prostředí

0

oddělení regionálního rozvoje

Americká /ř.39

306 06 Plzeň

tel. 0/9/723 73 8/

V Plzni dne 1.7.1997

č.j.: ŽP/V/ 1034/97
Vyřizuje: Jaiia Jakešová
l ,

Staveb.ník:
BEST a.s., 148, Rybnice 331 SI
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KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ
Okresní úřad Plzeň-sever, referát životního prostředí, jako příslušný stavební úřad, obdržel dne
11.6.1 997 Váš návrh na vydáni" kolaudačního roZhodnutí pro stavbu: výrovní hala a trafostanice v
areálu BEST, a.s. Rybnice na pozemcích: pozemkové parcely 1310/1, 1762/4, 1762/6, 1762/9 v kat.
území Rybnice u Kaznějova.
Po přeZkoumání vašeho návrhu a na základě výsledku ústního jednání, spojeného s místním šeířením
stavební úřad podle § 82 odst. l zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve mění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb.

povoluje užívání
staveb: výrovní hala a trafostanice v areálu BEST, a.s. Rybnice na pozemcích pozemkové parcely 13 lOll,
1762/4, 1762/6, 1762/9 v kat. území Rybnice u Kaznějova , která obsahuje:
výrobní halu, velín, vibrolis. místnost zrání, míchání, vodárnu, rozvaděč, kompresor a opěrnou zed'.
Svislou nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy, plášť .je z části vyzděný a z části jsou použity sendvičové
plechy s tepelnou izolací. Zastřešeni je z ocelových příhrado\·ých vazníků. Opěrná zeď tvoří boxy na
sypký materiál.
Dále byla vybudovaná trafostanice, nosné komstrukce jsou zděné, zastropena je žel.bet. panely,
střecha je dvouplášt'ová, kiytina plech.
Zásobování vodou je z vlastního vrtu, odpadní vody jsou svedeny do stávající kanalizace.
Pro užívání stavby stavební úřad stanoví tyto podmínky:
i. Vlastník stavby je povinen stavbu a její okolí udržovat v řádném stavu, aby nevznikaly závady
ohrožující bezpečnost a zdraví osob a veřejný zájem.
2. Vlastník stavby je povinen po celou dobu užíváni stavby uchovat úplnou projektovou dokumentaci se
všemi rozhodnutími a doklady vztahujícími se k této stavbě a jejím znlěllánL
3. Možnost otevírání oken z podlahy je nemožná, proto přirozené provětrávání pracovního prostoru bude
zajištěno expedičním otvorem palet s výrobky.
l
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Podle § 82 odst. 2 stavebního zákona niusí být odstraněny tyto drobné nedostatky v provedení stavby
výrovní hala a trafostanice v areálu BEST, a.s. Rybnice, zjištěné při kolaudačním řízeni:
l. Vvmalovat, položit podlahovou krytinu a zajistit klimatizační jednotku ve velínu.
ď

Termín odstranění: 3 1.7.1997
2. Na odpady bude dán souhlas příslušného orgánu státní správy v odpadovém hospodářství.
Termín odstranění: 3 1.7.1997
3. Provést měření prašnosti.
Termín odstranění: 3 1.12.1997

Odůvodnění
Návrh na kolaudaci byl v řízení přezkoumán v celém rozsahu, zejména při ústním jednání spojeném s
místním šetřením, které se konalo dne 24.6.1997.
V řízení bylo zjištěno, že stavba je provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním
úřadem ve stavebním řízení a že byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení.
Ke kolaudaci předloženy doklady:
- výchozí zpráva o revizi elektrického zařízení na výrobní halu ze dne 10.4.1997
- výchozí zpráva o revizi elektrického zařízení trafostanice ze dne 10.4.1997
- výchozí zpráva o revizi hroinosvodů výrobní hala ze dne 10.4.1997
- protokol o revizi tlakové nádoby stojatá vodárna ze dne 15.4.1997
- protokol o revizi tlakové nádoby vzdušník kompresoru ze dne 15.4.1997
- protokol o revizi tlakové nádoby vzdušník kompresoru ze dne 15.4.1997.

Poučení
Stavbu lze užívat až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho omámeni k regionálníniu pracovišti
Ministerstva pro místní rozvoj ČR podáním u referátu životního prostředí Okresního úřadu Plzeň-sever .
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'Ýedoucí referátu životního prostředí
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arch. Miloslav Mi c h ale c
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DoporuČeně na doručenku:
BEST a.s., 148, Rybnice 331 51
Na vědomí:
HZS okresu Plzeň-sever, Americká tř. 35, Plzeň 306 06
OKÚ Plzeň-sever, referát ŽP, vodohospodářský orgán,
OHS Plzeň-sever, Úslavská 75, Plzeň 301 59
Obecní úřad Rybnice
vlastní
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OKRESNI URAD PT,7,F,N-SEVER ,' , ' ,,,
referát Životního prostředí

"

oddělení regionálního rozvoje

Americkä iř. 39

300 ÔČŠ PEeň

'

tel. U/M23 73 dl

,-

č.j.: ŽPN/367/98
Vyřizuje: Jana Jakešová

Z

,I V Plzni dne 11.3.1998

1^. L l'mj"

Stavebník:
BEST a.s., 148, 33! 51 Rybnice
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STAVEBNÍ POVOLENÍ
Dne 4.3.1998 jste podali žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: propanového
hospodářství k budově ARCH CENTRA na pozemku: parcela katastru nemovitostí 1762/4 v kat.
území Rybnice u Kaznějova.
Na základě výsledku projednáni žádosti ve sloučeném stavebním a územním řízení Okresní úřad
Plzeň-sever, referát životního prostředí, příslušný dle § 117 zákona Č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění zákona č. 103/1990 Sb., č. 262/1992 Sb., č. 43/1994 Sb. a zákona č. 19/1997
Sb. (dále jen ,,stavební zákon"), roZhodl takto:
Stavba: propanového hospodářství k budově ARCH CENTRA na pozemku: parcela
katastru nemovitostí 1762/4 v kat. území Rybnice u Kaznějova se podle § 39 a § 66
stavebního zákona

povoluje.
Pro uniístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
Stavba bude umístěna na pozemku č.kat. 1762/4 v kat. území Rybnice podle situačního výkresu, který
je součástí projektové dokumentace.
i " Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto
rozhodnutí. Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 83/1976 Sb., ve mění vyhl. č. 45/1979Sb. a č. 376/1992
Sb., upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení v příslušných technických
normách.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména vyhl. č. 324/1990 Sb., o beaečnosti práce a technických zařízení, a zajistit ochranu zdraví
osob na staveništi.
5. Skládku přebytečné zeminy určí OÚ Rybnice.
6. Potrubí plynu při prostupu nosným zdivem uloženo v chráničce, uvnitř opatřeno nátěrem a
oboustranně řádně utěsněno.
7. Investor (stavebník) uhradí veškeré škody způsobené během stavby na majetku veřejném i soukroméni.
8. Před zahájením zemních prací budou řádně vytýčený veškeré podzemní sitě a zařízení. Dojde-li ke
střetu, nutno postupovat v souladu s ČSN.
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9. Vzhledem k tomu, že stavební úřad upouští od vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo
osobou k toniu oprávněnou, odpovídá za soulad její polohy s projektovou dokumentací osoba určená k
výkonu odborného dozoru nad prováděním stavby.
lO.Po ukončení výstavby, před jejím užívánini, požádá stavebník o kolaudaci stavby a k žádosti doloží
potřebné doklady (revize, osvědčení apod.).
l l.Stavba bude dokončena do 11.3.2000.
12.Stavbll bude provádět odborná stavební firma: Elektro Beneš, Kralovice, FLAGA, Koterovská 179,
Plzeň.
13.Stavebni dlozor bude vykonávat: Pavel Randa, Mladotice 86.
Ve smyslu § 76 odst. 1 stavebnílio zákona lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního
rozhodnutí.

Odůvodnění

Stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek
uvedených v § 37, § 62 a § 63 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
státní správy a posoudil shroniážděná stanoviska a připomínky. zjistil, že projektová dokumentace stavby
splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy
ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl
způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho omámení k regionálnímu
pracovišti Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Plzni podáním u referátu Životního prostředí Okresního
úřadu Plzeň-sever.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právni moci.
Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci
nebude stavba zahájena.
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Vedoucí referátu životního µostředi
Ing. arch. Miloslav M i c h a l e c

*

b
Účastnici řízení:

BEST a.s., 148, 331 51 Rybnice
Obec, 33 l 5 l Rybnice

Na vědomí:
OHS Plzeň-sever, Úslavská 75, 301 59 Plzeň
OKÚ Plzeň-sever, Okresní požární rada, Americká tř. 35, 301 38 Plzeň
Západočeská plynárenská, a.s., Koterovská tř. 173, 3!5 01 Plzeň
Správni poplatek byl vyměřen podle položky 16 g) sazebníku zákona č. 305/1997 Sb., ve výši KČ 2500.
Příloha:
2x stavební povolení pro stavebníka + lx ověřená dokumentace stavby
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OKRESNÍ ÚŘAD PLZEŇ-SEVER
referát životního prostředí
oddělení regionálního rozvoje

.4nierickä tř, 39

306 06 Plzeň

č.j.: Zpn/870/98
Vyi'izuje: Ing. Stanislav Plešinid

p

Stavebník:
BEST, a.s., Rybnice 148, 33 l 51 Rybnice

tel. ô/g/723 73 Si
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KOLALJDAČNÍ ROZHODNUTÍ
Dne 27.5.1998 jste podali návrh na vydáni kolaudačního roZhodnuti stavby: propanového
hospůdářství na pozemku: pozemková parcela 1762/4 v kat. území Rybnice u Kaznějova. Stavební
povoleni bylo vydáno dne 11.3.1998 pod č. j. ŽPN/367/98 a nabylo právní moci dne 1.4.1998.
Po přezkoumání Vašeho návrhu a na základě výsledku ústního .jednání, spojeného s místním
šetřeníni Okresní úřad Plzeň-sever, referát Životního prostředí, jako příslušný stavební úřad dle § 117
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. ve znění pozdějších předpisů (dále .jen
,,stavební zákon"), podle § 82 odst. l stavebního zákona

povoluje užívání
stavby: propanového hospodářství na pozemku: pozemková parcela 1762/4 v kat, území
Rybnice u Kaznějova.

Stavba obsahuje:
permatank 2,46 m'-] 100kg propanu v podzemním provedeni, plynovou přípojku, vnitřní rozvod plynu s
napojením plynového kotle.
Pro užívání stavbV stavební úřad stanoví tyto podmínky:
l. Vlastník stavby je povinen po celou dobu užíváni stavby uchovat úpínou dokumentaci stavby se všemi
rozhodnutimi a doklady vztahujícíini 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.
3. Nutno dodržet ochranné pásmo , tj. 3m od plnicích mist zásobníku.
4. V ochranném pásmuu se nesmí nacházet žádné zápalné zdroje. hořlavé látky a zařízeni.
5. V blízkosti ochranného pásma se nesmějí umisťovat objekty s velkým sklonem k hořlavosti.
6. U zásobníku budou umístěny výstražné Štítky-nebezpečí požáru a výbuchu a zákaz kouřeni a l hasící
přístroj CO, s náplní 6 kg.

,

Odůvodnění
~

Návrh na kolaudaci bvl v řízeni přezkoumán v celém rozsahu. zejména při ústním jednání spojeném
s místním šetřením, které se konalo dne 26.6.1998,
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V řízeni bylo zjištěno, že stavba je provedena podle projektové doklllllentace ověřené stavebním
úřadetn ve stavebním řízeni a že byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povoleni. Drobné
odchylky skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace nevyžaduji zvláštni řízeni a
stavební úřad je vzal na vědomí.
Ke kolaudaci byly doloženy tyto doklady:
- zápis o tlakové zkoušce odběrního plynového zařízeni,
- zpráva o revizi plynového zařízení,
- zpráva o revisi TNS,
- revizní zpráva o stavu komínů,
- osvědčeni z kontroly odběrního plynového zařízeni,
- protokol o vpuštěni plynu.
Protože stavební úřad v průběhu kolaudačního řízení neshledal důvody bránici povolení uZívání
stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho omámeni k regionálnímu pracovišti
Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Plzni podáním u referátu Životního prostředí Okresního úřadu Plzeňsever.

Stavbu lze užívat až po nabytí právni moci kolaudačního rozhodnuti.

Vedoucí referátu životního prostředí

"á?;"::::.'· */
Učastnici řízeni:
BEST, a.s., Rybnice 148, 33 l 51 Rybnice
Na vědomí:
Obecní úřad, 331 51 Rybnice
OHS Plzeň-sever, Úslavská 75, 301 59 Plzeň
OKÚ Plzeň-sever, Okresní požární rada, Americká tř. 35, 301 38 Plzeň

Příloha:
2x kolaudační rozhodnutí pro stavebníka
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OKRESNÍ ÚŘAD PLZEŇ-SEVER
referát regionálního rozvoje
oddělení stavebního řádu

Atnerická tř. 39

"

306 06 Plzeň
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tel. 0/9/723 73 8/

V Plzni, dne 29.1 1.1999

čj.: RRR/2019/1999
Vyřizuje: Jana Jakešová
jVavrhovatel
BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Rybnice
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ROZHODNUTÍ
Dne 22.11.1999 jste podali žádost o povolení zjněny v užívání stavby: výrobna betonových
tvárnic - administrativní budova I na pozemku: stavební parcela 192 v kat. území Rybnice u
Kaznějova.
Na základě výsledku projednání žádosti Okresní úřad Plzeň-sever, referát regionálního
rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jehož úplné znění bylo vyhlášeno zákonem č. 197/1998
Sb. (dále jen stavební zákon) rozhodl takto:

povolení změny v užívání
stavby: výrobna betonových tvárnic - administrativní budova I na pozemku:
stavební parcela 192 v kat. úzenií Rybnice u Kaznějova.
Pro novÝ způsob užívání stavbj' se StäňQví tYto podmínky:
l. Nový způsob užívání jednotlivých prostorů je vyzízačen v připojené ověřené projektové
dokumentaci, která je součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění
Stavebník podal žádost o vydání povoleni změny v užívání stavby: výrobna betonových
tvárnic - administrativní budova I na pozemku: stavební parcela 192 v kat. území Rybnice u
Káznějova.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení
a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil, že
navrhovaná změna v užívání stavby není spojena se změnou stavby a že jejím uskutečněním nejsou
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků
řízení.
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící změně v užívání stavby,
rozhodl způsobem uvedellým ve výroku.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se účastníci řízení inohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámeni k
regionálníniu pracovišti Ministerstva pro ínístní rozvoj ČR v Plzni podáním u referátu regionálního
rozvoje Okresního úřadu Plzeň-sever.
moci.

Se změnou v užívání stavby nesmí být započato, dokud toto rozhodnutí nenabude právní
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Vedoucí referátu regionálního rozvoje
Ing. arch. Miloslav M i c h a l e c

Účastníci řízení:
BEST, a.s., Rybnice 148, 33 l 51 Rybnice
Naj&!dQlnĹ
Obecní úřad, 331 51 Rybnice
OKÚ Plzeň-sever, Okresní hygienik, Úslavská 75, 301 59 Plzeň

Správní poplatek byl vyměřen podle položky 18 a) sazebníku zákona č. 368/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, ve výši KČ 500.
Příloha:
2x rozhodnutí a lx projektová dokumentace
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okresní úřad pLzEŇ-sEvEReíb',',
referát Životního prostředí
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oddělení regionálního rozvoje

Americká lř. 39

306 06 Plzeň

tel. Uly//23 /3 8)
V PInii dne9.9.1997,lh Ý·

č.j.: ŽPNl 1365/97
Vyřizuje: Jana Jakešová
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Stavebník:
BEST a.s., 148, 331 51 Rybnice
q

STAVEBNÍ POÝOLENÍ
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Dne 25.7.1997 podala BEST a.s., 148, 331 51 Rybnice žádost o vydáni stavebního povolení na
stavbu: vrátnice na pozemku: parcela katastru nemovitostí 1762/6 v kat. území Rybnice u Kaznějova.
Na základě výsledku projednání žádosti ve sloučeném stavebním a územním řízení Okresní úřad
Plzeň-sever , příslušný dle § l 17 úkona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve mění
zákona č. 103/1990 Sb., úkona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb. (dále jen ,,stavební 7ákon"),
rozhodl takto:
Stavba: vrátnice na pozemku: parcela katastru nemovitostí 1762/6 v kat. území Rybnice
u Kaznějova se podle § 39 a § 66 stavebního zákona

p ovoluje.
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
l. Stavba bude umístěna na pozemku č.kat. 1762/6 v kat. území Rybnice podle situačního výkresu, který
je součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto
roZhodnutí. Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 83/1976 Sb., ve znění vyhl. č. 45/1979 a Č. 376/1992
Sb., upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení v příslušných technických
normách.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména vyhl. č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení, a zajistit ochranu zdraví
osob na staveništi.
5. Skládku přebytečné zeminy určí OÚ Rybnice.
6. Před zahájením zemních prací musí stavebník zajistit u správců všech sítí, zda-li v trase výkopu nejsou
uložena žádná podzemní vedení. Dojde-li ke střetu, nutno postupovat v souladu s ČSN.
7. Investor (stavebník) uhradí veškeré škody u)ůsobené během stavby na majetku veřejném i soukromém.
8. Veškeré prostory musí inít zajištěnu dostatečnou výměnu vzduchu. Ventilace je třeba ovládat z
9. =ích

prostorách je třeba provést vjiápění s tím, že budou docíleny optimální mikroklimatické

podmínky ve smyslu Hygienického předpisu sv. 39/1978 sni. 46, o hygienických požadavcích na
pracovní prostředí.
10.Umělé osvětlení vnitřních prostorů musí odpovídat ČSN 360450.
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I l.Před kolaudací objektu vrátnice musí být provedeno vyhodnocení zkušebního provozu ČOV Bioreko 8
a provedena vodohospodářská kolaudace.
12.Po ukončeni výstavby, před jejím užíváním požádá stavebník o kolaudaci stavby a k žádosti doloží
potřebné doklady l revize, osvědčení, apod.l
13.Stavba bude dokončena do 9.9.1999.
14.Stavba bude provedena svépomocně. Odborný dozor bude vykonávat Pavel Záhořík, Višňová 413, 330
08 Zruč.
Ve smyslu § 76 odst. l stavebního zákona lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního
rozhodnutí.

Odůvodnění

Stavební úřad v průběhu řízení přeZkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek
uvedených v § 37, § 62 a § 63 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. zjistil, že projektová dokumentace stavby
splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy
ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků ři"zení.
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl
způsobeni uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto roZhodnutí se lze odvolat do L5 dnů ode dne jeho oznámení k regionálnímu
pracovišti v Plnú Ministerstva pro místní rozvoj ČR podáním u referátu životního prostředí Okresního
úřadu Plzeň-sever .
Stavba nesmí být Uhájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci
nebude stavba zahájena.
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Vedoucí referátu životního prostředí
., Ing. arch. Miloslav Michalec
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Účastníci řízení:
BEST a.s., 148, 331 51 Rybnice
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Dotčené orgány státní správy:
OHS Plzeň-sever, Úslavská 75, 301 59 Plzeň
OKÚ Plzeň-sever, referát ŽP, vodohospodářský orgán
Obecní úřad, 33 l 51 Rybnice

Správni poplatek byl vyměřen podle položky 18 f) sazebníku zákona č. 368/1992 Sb., ve mění úkona č.
10/!993 Sb., zákona č. 72/94 Sb., zákona č. 273/94 Sb., a zákona Č. 85/94 Sb., ve výši KČ 1000.
Příloha:
2x stavební povolení + lx ověřená dokumentace stavby
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""ÓKRESNÍ ÚŘAD PLZEŇ-SEVER
referát regionálního rozvoje
oddělení stavebního řádu

Americká tř. 39

306 06 Plzeň

tel. 0/9/723 73 8/
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č.j.: RRR/1796/1999
Vyřizuje: Jana Jakešová
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V Plzni, dne 8.1 1.1999
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Stavebník:
BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Rybnice
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Dne 20.10.1999 jste podali návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí stavby: vrátnice na
pozemku: stavební parcela 217 v kat. území Rybnice u Kaznějova.
Po přezkoumání Vašeho návrhu a na základě výsledku ústního jednání, spojeného s místním
šetřením Okresní úřad Plzeň-sever, referát regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný dle
§ 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územnňn plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
jehož úplné znění bylo vyhlášeno zákonem č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon), podle § 82 odst.
l stavebního zákona
uŽívání

stavby: vrátnice na pozemku: stavební parcela
Kaznějova.
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KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

povoluje
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217 v kat. území Rybnice u

StayhA QbSahu le:
vrátnici, sociální zařízení, šatnu s kuchňkou. Zásobování vodou je z vodárny administrativní
budovy, odpadní vody jsou svedeny do ČOV, vytápění vrátnice .je elektrické - akuníulačními kamny,
WC infrazářičem.
Stavební povoleni vydal Okresní úřad Plzeň sever, referát životního prostředí dne 9.9.1997
pod č.j.:žp/v/l365/97.
PrQ užjvání
stavebnj úřad $täňoví tYtQ pQdminkY:
l. Vlastník stavby je povinen po celou dobu užívání stavby uchovat úplnou dokumentaci stavby se
všemi rozhodnutími a doklady vztahujícími se k této stavbě a jejím změnám; při změně vlastnictví
ji odevzdá novému nabyvateli a při odstranění stavby stavebnímu úřadu.
2. Vlastník stavby je povinen stavbu a její okolí udržovat v řádném stavu, aby nevznikaly závady
ohrožující bezpečnost a zdraví osob a veřejný zájem.
Podle § 82 o(lSt, 2 stavebního zákona musí být QdStraněnv ň'tQ drobné nedQsmtkv v provedení
stävĹ)v, zjištěné i'ři kolaudačním řízení:
l. Bude zajištěno vytápění prostoru šatny - kuchyňky.
Těmín: 30.1 1.1999
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Odůvodnění
Návrh na kolaudaci byl v řízení přezkoumán v celém rozsahu, zejména při ústnňn jednání
spojeném s místním šetřením, které se konalo dne 2.11.1999.
V řízení bylo zjištěno, že stavba je provedena podle pro.jektové dokumentace ověřené
stavebním úřadem ve stavebním řízení a že byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním
povolení. Drobné Qdchy1ky skuteč!ľého provedení stavby od ověřené projektové dokumentace
nevyžadují zvláštní řízení a stavební úřad je vzal na vědomi.
Ke kolaudaci byly doloženy tyto doklady:
- výchozí zpráva o revizi elektrického zařízeni
- tlaková zkouška vody a odpadu.
Protože stavební úřad v průběhu kolaudačního řízení neshledal důvody bránící povolení
užívání stavby, rozhodl způsobetn uvedeným ve výroku.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k
regionálníinu pracovišti Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Plzni podáním u referátu regionálního
rozvoje Okresního úřadu Plzeň-sever.
Stavbu lze užívat až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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edoucí referátu regionálního rozvoje
', ."" .'
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* Ing. arch¢4iloslav M ich ale c

"u"4'i

Účastníci řízení:
BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Rybnice
Na vědomí:
Obecní úřad, 331 51 Rybnice
OKÚ Plzeň-sever, Okresní hygienik, Úslavská 75, 301 59 Plzeň

Příloha:
3x kolaudační rozhodnutí pro stavebníka
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OKRESNÍ ÚŘAD PT,7,FŇ-SE' l 48
referát regionálního rozvoje
oddělení stavebního řádu

Aľ;le;·ieká tř. 39
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306 06 Plzeň

tel. 0/9/723 73 81
V Plzni, dne 22.1 1.1999

č.j.: RRR/1798/1999
Vyřizu.je: Jana Jakešová
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Vlastník:
BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Rybnice

n
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Věc: dodatečné povolení stavby se souhlasem s jejím 11žÍváníln

ROZHODNUTÍ
Okresní úřad Plzeň-sever, referát regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný dle § l 17
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jehož
úplné znění bylo vyhlášeno zákonem č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon), na základě výsledku
provedeného řízeni podle § 88 odst. 1 písm. ) stavebního zákona stavebníkovi, kterým je BEST, a.s.,
Rybnice 148, 331 51 Rybnice,

dodatečně povoluje
stavbu: sklad forem na pozemku: stavební parcela 191 v kat. území Rybnice li
Kaznějova, a současně podle § 82 odst. l stavebního zákona vydává
souhlas s užíváním
výše uvedené stavby.
StaVba obsahu je:
Sklad forem je velikosti 21600xl 1930. Nosná konstrukce je z ocelových sloupů z U
nosníků, obvodobvé stěny jsou vyzděny z tvárnic BEST-LIATHERM, střecha pultová, krytina
pozinkovaný plech.
Nq uŽivání stavby stavební úřad stanOví tYtQ pQdmíµkY;
1. Vlastník stavby je povinen po celou dobu stavby uchovat úplnou dokumentaci stavby se všemi
rozhodnutími a doklady vztahujícími se k této stavbě a jejím změnám; při změně vlastnictví ji
odevzdá novému nabyvateli a při odstranění stavby stavebnímu úřadu.
2. Vlastník stavby je povinen stavbu a její okolí udržovat v řádném stavu, aby nevznikaly závady
ohrožující bezpečnost a zdraví osob a veřejný zájem.

Odůvodnění
Stavebník postavil předmětnou stavbu bez stavebního povolení. Stavební úřad opatřením ze
dne 25.10.1999 oznámil zahájení řízení podle § 88 odst.l písm. b) stavebního zákona o odstranění této
stavby a v jeho průběhu zkouinal, zda její existence není v rozporu s veřejnými zájmy (se zájmy
společnosti) a zda je možné ji dodatečně povolit.
r. .·
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Po posouzení stavby z hlediska záiněrů a cílů úzeinního plánováni, ochrany životního
prostředí, dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, jakož i podkladů a dokladů
předložených stavebníkem, dospěl stavební úřad k závěru, že stavba není s veřejnými zájmy
v rozporu. Potvrdil to i výsledek ústního jednání a inístního šetření dne 2.1 1.1999 a kladný závazný
posudek Okresního úřadu Plzeň sever, okresního hygienika.
Při místním šetření stavební úřad zjistil, že předinětná stavba je již dokončena a je provedena
v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Proto stavební úřad vydal zároveň souhlas
k užívání stavby k povolenému účelu, t.j. skladu forem v souladu s dokuínentací skutečného provedení
stavby, kterou ověřil.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k
regionálníinu pracovišti Ministerstva pro niístní rozvoj ČR v Plzni podáním u referátu regionálního
rozvoje Okresního úřadu Plzeň-sever.
S užíváním stavby nesmí být započato, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
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Vedoucí referátu regionálního rozvoje
Ing. arch. Mil@av M i c h a l e c
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Učastníci říze,n.j;
BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Rybnice
Obecní úřad, 331 51 Rybnice
OKÚ Plzeň-sever, Okresní hygienik, Úslavská 75, 301 59 Plzeň

Správni poplatek byl vyměřen podle položky 16 g) sazebníku zákona č. 368/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, ve výši KČ 2500.

Příloha:
3x kolaudační rozhodnutí pro stavebníka

OKRESNÍ ÚŘAD PLZEŇ-SEVER
referát životního prostředí
oddělení regionálního rozvoje

Americkí tř. 39
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tel.' 0/9/723 73 ,81
V Plzni, dne 6.10.1998

č.j.: ŽPN/1362/98
Vyřizuje: Jana Jakešová
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Stavebník:

BEST, a.s., Rybnice 148. 33 l 5 1 Rybnice
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STAVEBNÍ POVOLENÍ
Dne 3 1.8.1998 jste podali žádost o vydáni stavebního povoleni na stavbu: přístavba výrobní
haly Č. 2 - skladové prostory, kancelář, dílna na pozemcích: pozemkové parcely 1762/6, 1762/4 v
kat. území Rybnice u Kaznějova
Na základě výsledku projednáni žádosti ve sloučeném stavebním a územním řízení Okresní
úřad Plzeň-sever, referát životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle § 117 zákona č.
197/1998 Sb., o úzeínním plánování a stavebním řádu (dále .jen stavební zákon), rozhodl takto:
Stavba: přístavba výrobní haly č. 2 - skladové prostory, kancelář, dílna na pozemcích:
pozemkové parcely 1762/6. 1762c'4 v kat. území Rybnice u Kaznějova se podle § 39 a § 66
stavebního zákona

povoluje.
Pro umístění a provedení stavbv se stanoví tvto podmínkv:
l. Stavba bude umístěna na pozemku C. kat. 1762/4. 1762/6 v kat. území Rybnice podle situačního
výkresu, který je součástí pi'ojektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné zrněny nesmí
být prováděny bez předchozího povoleni stavebního úřadu.
3. Při stavbě musí být dodržena ustanoveni vyhlášky č. 137,'1998 Sb., o obecných technických
požadavcích na výsta\'bu.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména vyhl. č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení, a zajistit
ochranu zdraví osob na staveniŠÉi.
5. Skládku přebytečné zeminy určí OÚ Rybnice.
6. Investor (stavebník) uhradí veškeré Škody způsobené během stavby na majetku veřejném i
soukromém.
7. Před zahájeníni zemních prací budou řádně vytýčený veškeré podzemní sítě a zařízení Dojde-li ke
střetlL nutno posiupovat v souladu s ČSN.
8. Vzhledem k toniu, že stavební úřad upouští od vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo
osobou k tomu oprávněnou. odpovídá za soulad její polohy s projektovou dokumentací dodavatel
stavby.
9. Sklad ve 2. NP Č. IS musí být odvětrán dle požadavků hyg. předpisů sv. 39/1978, směrnice č. 46.
lo.stávajíci dílna \ l. NP č. 02 musí mít zajištěno dostatečné přirozené větrání s přívodem
venkovního vzduchu a s jeho odvodem dle hyg. předpisů sv. 39/1978.
l l.Po ukončení výstavby. před ,iejí]n užíváníni, požádá stavebník o kolaudaci stavby a k žádosti doloží
potřebné doklady (revize, osvědčení a pod.).
12.Stavba bude dokončena do 6. 10.2000.
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Stavbu bude provádčt: PRESTOL. s.r.o., Sch\\"al"zo\'a 27. 320 16 Plzeň.

Odůvodnění
Stavebník podal Z:idosi o stavební povolení na stavbu: přísiavba výrobni haly č. 2 - skladové
prostoiy, kancelář, dílna na pozemcích: pozellikové parcelj 1762/6, 1762/4 v kat. území Rybnice u
Kaznějova .
Stavební úřad \' průběhu sloučeného stavebního a územního řízení přeZkoumal předloženou
žádosr o stavební povoleni l hledisek uvedených § 37. § 62 a S 63 stavebního zákona. projednal ji s
účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správj a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.
zjistil. že projektová doku]nentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že
uskwečním stavby nejsou ('1Uoženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízeni.

Poučení

Proti tomuto ro7hodnuli se účastníci řízení mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k
regionálnímu pracovišti MinisÉel'stva pre místní rozvoj Cr v Plzni podáním u referátu životního
prostředí Okresního úřadu Plzeň-sever.
Stavba nesmí být zahá jaia. dokud sravebni po\'oleili nellabllde právní nioci.
Toto stavební pm oleni pozbývá p]alnosli, jestliže do dvou Jer ode dne, kdy nabylo právní
moci, nebude stavba zahájena.
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Vedoucí refěrátu životního prostředí
;7 l"' Ing. arch, Miloslav M ich a leč

Účastníci řízeni:
BEST, a.s., Rybnice 148. 33 I 51 Rybnice
PRESTOL, s.r.o., Scbwa]"zova 27. 320 16 Plzeň
Na vědomí:
Obecní úřad. 33 1 5 ] R) imice
OKÚ Plzeň-sever, okresni hygienik. Úslavská 75, 30 j 59 Plzeň
OKÚ Plzeň-sever. Okresní požární rada. Americká ti". 35. 3C) ! 38 Plzeň
Správní poplatek byl \ ýměřm podle položky 16 gj saze5níku zákona Č. 368/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, ve \ j-ši Kč ?500.
Příloha:
Štítek " Stavba povolena" bude přeclán stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto roZhodnutí
2x stavební pGvolení pro stavebníka + lx ověřená dokumentacc stavby

, _.

,)' d' ľ

' 4<p

"OKRESNÍ ÚŘAD PLZEŇ-SEVER
referát regionálního rozvoje
oddělení stavebního řádu

Anierická lř. 39

,

306 06 Plzeň

tel. 0/9/723 73 8/

V Plzni, dne 8.11.1999

č.j.: RRR/!797/1999
Vyřizuje: Jana Jakešová

1(/ l' l 4.-".

Stavebník:
BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Rybnice
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KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ
Dne 20.10.1999 jste podali návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí stavby: přístavba
výrobní haly č. 2 - skladové prostory, kancelář, dílna na pozenicich: stavební parcely 204, 206 v
kat. území Rybnice u Kaznějova.
Po přezkoumání Vašeho návrhu a na základě výsledku ústního jednání, spojeného s místním
šetřením Okresní úřad Plzeň-sever, referát regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný dle
§ 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebnítn řádu, ve znění pozdějších předpisů,
jehož úplné znění bylo vyhlášeno zákonem č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon), podle § 82 odst.
l stavebního zákona

povoluje užívání
stavby: přístavba výrobní haly Č. 2 - skladové prostory, kancelář, dílna na
pozemcích: stavební parcely 204, 206 v kat. území Rybnice u Kaznějova.
Stavhajů!sahuk:
V I. NP. - vstup a dva sklady
ve II. NP. - chodbu +schodiště, kancelář, tři sklady a elektrodilnu.
Svislé nosné konstrukce jsou z tvárnic BEST - LIATHERM, příčky z pórobetonových dílců.
Střecha sedlová, krytina z ocelového pozinkovaného trapézového plechu.
Stavební povolení vydal Okresní úřad Plzeň sever, referát životního prostředí dne 6.10.1998
pod č.j.:žp/v/l362/98.
Pro ůívání Stavby stáVeMí úřad Stanoví tyto podmínky;
l. Vlastník stavby je povinen po celou dobu užívání stavby uchovat úplnou dokumentaci stavby se
všenii rozhodnutími a doklady vztahujícíini se k této stavbě a jejíin změnám; při ztněně vlastnictví
ji odevzdá novému nabyvateli a při odstranění stavby stavebnímu úřadu.
2. Vlastník stavby je povinen stavbu a její okolí udržovat v řádném stavu, aby nevznikaly závady
ohrožující bezpečnost a zdraví osob a veřejný zájem.
Podje § 82 Qďst,, 2 stavebního 7ákona musí bí't odstraněny t\jQ drohné nedostAtky y provedení
St3vbY, ůiUné při kQlaudAčním řízení:
l. Provést úpravu větrání půdního prostoru.
Termín: 30.1 1.1999

2

Odůvodnění
Návrh na kolaudaci byl v řízení přezkoumán v celém rozsahu, zejména při ústním jednání
spojeném s inístním šetřeníin, které se konalo dne 2.11.1999.
V řízení bylo zjištěno, že stavba je provedena podle pro.jektové dokumentace ověřené
stavebním úřadetn ve stavebním řízení a Že byly dodrženy podniínky stanovené ve stavebním
povolení. Drobné odchylky skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokuinentace
nevyžadují zvláštní řízení a stavební úřad je vzal na vědomí.
Ke kolauäaci byly doloženy tyto doklady:
- zápis o odevzdání a převzetí stavby
- výchozí zpráva o revizi elektrického zařízení
- osvědčeni o stavu komínů.
Protože stavební úřad v průběhu kolaudačního řízení neshledal důvody bránící povolení
užívání stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k
regionálnímu pracovišti Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Plzni podáním u referátu regionálního
rozvoje Okresního úřadu Plzeň-sever.
Stavbu lze užívat až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ĺ U,·, .Sdoucí referátu regionálního rozvoje
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Účastníci řízeni:
BEST, a.s., Rybnice 148, 33 1 51 Rybnice
Na vědQmí:
Obecní úřad, 33 l 5 ] Rybnice
OKÚ Plzeň-sever, Okresní hygienik, Úslavská 75, 301 59 Plzeň
OKÚ Plzeň-sever, Okresní požární rada, Americká tř. 35, 301 38 Plzeň
Příloha:
3x kolaudační rozhodnutí pro stavebníka
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Městský úřad, stavební úřad
Stará cesta 558, 331 01 Plasy

Č.J:
Vyřizuje:
Telefon:

Plasy, dne: 17.1.2001

SÚ/l0/2001
Pavla Ingrišová
0182/323014

Stavebník:
Best a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznějov

SDĚLENÍ
K OHLÁŠENÍ DROBNÉ STAVBY
Dne 10,1.2001 jste ohlásil(a) provedení drobné stavby: Oplocení na pozemku: pozemková parcela
1762/6 v kat. území RYBNICE U KAZNĚJOVA.

Popis a provedení drobné stavby:
·
·

Betonový základ .
Oplocení z tvarovek Best - kaskáda v délce 36 bm do výšky 2,5 m.

Městský úřad Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 117 zákona č. 50/1976 Sb. o
územnín) plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen stavební zákon) (dále jen stavební
zákon), v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 stavebního zákona sděluje, že proti provedeni drobné stavby v
rozsahu uvedeném v ohlášení

nemá námitek.
Upozorňujeme Vás, že drobnou stavbu můžete provádět sám pro sebe svépomocí, jestliže zabezpečíte podle § 44
odst. 3 stavebního zákona odborný dozor nad prováděním stavby osobou, která má odborné vysokoškolskC nebo
středoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru a alespoň tři roky praxe v oboru, pokud nejste
sám odborně způsobilý dozor provádět. Dále Vás upozorňujeme, že toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí,
stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, případně jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované
zvláštním předpisem.

Vedoucí stavebního úřadu:
Pavlalngrišová
"'"L l i" "

Účastnici řízeni:
Best a.s., Rybnice 148, 33 l 5 l Kaznějov
Obecní úřad, Rybnice 331 51 Rybnice
Dále obdrží:
spis
Příloha: snímek z mapy a náčrt

