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Městský úřad, stavební úřad
Stará cesta 558,33 ] 01 Plasy

Č.J:
SŮl 4/2002
Vyřizuje: Ladislava K r o j o v á
E-inail: stavebni(Z)post.cz
Telefon: 0182/323014

Plasy. dne: 21.1.2002

448

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

SDĚLENÍ
K OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ
Dne 7.1.2002 jste ohlásili provedeni udržovacích prací: Oprava stávajícího trativodu na
pozemku: pozemková parcela 1546/3 v kat. území RYBNICE U KAZNEJOVA.
Popis a provedeni udržovacích prací:
Otevřeni stávajícího trativodu, zjištění technickCho stavu a následná oprava poškozených části trativodu,
uvedení pozemku do původního stavu.
Městský úřad Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 117 zákona č. 50/1976 Sb. o
územním plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisu (dále jen stavební zákon), v souladu s
ustanovením § 57 odst. 2 stavebního sděluje, že proti provedeni udržovacích prací v rozsahu uvedeném v
ohlášeni

nemá námitek.
Upozorňujeme Vás, že udržovací práce můžete provádět sám pro sebe svépomoci, jestliže
zabezpečíte podle § 44 odst. 3 stavebního zákona odborný dozor nad prováděním stavby osobou, která má
odborné vysokoškolské nebo středoškolské vzděláni stavebního nebo architektonického směru a alespoň
tři roky praxe v oboru, pokud nejste sám odborně způsobilý dozor provádět. Dále Vás upozorňujeme, Ze
toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzeni, případně jiné opatřeni
dotčeného orgánll státní spráyy vyžadované zvláštním předpisem.

Pavlajngrišová
Vedoucí stavebního úřadu:
."^,7 :t :q
Obdrží:
J
BEST a,s., Rybnice 148, 331 51 Kaznějov
Obecní úřad, Rybnice 331 51 Kaznějov
Dále QbdrZí
- spis

J)'1't/á'
"J

Městský úřad, stavební úřad
Stará cesta 558,33 l 01 Plasy

Č.J:
SŮl 30/2003
\/\'řizlljc:Alena Š l e i s o v á
E-mail: stavebni.@post.cz
Telefon: 373 340 604

Plasy, dne: 18.2.20(G

Stavebník:
BEST a.s., Rybnice 148, 331 51 KAZNĚJOV

SDĚLENÍ
K OHLÁŠENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Dne 29,1.2003 jste ohlásili provedení stavební úpravy: Stavební úpravy archcentra v areálu
podniku na pozemku: pozemková parcela 1762/1 l v kat. území RYBNICE U KAZNĚJOVA.
Městskí' úřad Plasy. stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 117 zákona č. S0/1976 Sb o
úzeinnim plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). \ soulacbi s
ustano\'enin1 § 57 odst. 2 stavebního zákona sděluje, že proti provedeni stavební ílpra\\ y rozsahu tn'tdcnim
v ohlášeni

nemá námitek.
Upozorňujeme Vás, že stavební úpravy můžete provádět sám pro sebe svépomoci, jcstližc:
zabezpečíte podle § 44 odst. 2 stavebního zákona odborné vedeni jejich realizace oprávněnou osobou. Dál,
Vás upozorňujeme, že toto sděleni nenahrazuje rozhodnuti, stanovisko, vyjádřeni, souhlas, posouzcni.
připadnč jiné opatřeni dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním pŕedpiscní.

Pavlalngrišová
Vedoucí stavebního úřadu:
l

ObdrZí:
BEST a.s.. Rybnice 148, 33 l 5 l KAZNĚJOV
Na vědomí
Obecní úřad, Rybnice, 331 51 KAZNĚJOV
- spis

J
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Městský úřad, stavební úřad
Stará cesta 558,33 l 01 Plasy

Plasy, dnc: 20.11.2001

Č.J:
SŮl 607/2001
\/yřizu.ie:[.adisla\'a K r o j o v á
E-mail: srauebni "ä:ljost.cz
Telcfon: 0182/323"014

'°'0 'o'hodnUtínaby!L

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

úkd P|agy, okr. Plzeň-sew

v Pkslch dno ^,!L;..gRm ,,

'Le l

, ,, , ,

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Dne 3 1,10.2001 .jste podali ž:idost o vydání stavebního povolení na stavbu: Přístřešek jjro
skladování výrobků na pozemku: póze nková parcela 1762/6 v kat. území RYBNICE U KAZNĚJOVA
Na základě ví'sledku projednáni žádosti ve sloučeném územním a stavebním řízení Mčstský úi'ad
Plasy, stavební úřad, .jako stavební úřaC příslušný dle § l 17 zákona č. 50/1976 Sb. o úzeninim pláno\.'ál)i a
stavc.bnirn řádu, ve znčni pozdějších přejpisú (dále jen stavební zákon), rozhodl takto:

Stm.'ba: Přístřešek pro skladování výrobků v areálu Best Rybnice, na pozemku:
pozemková parcela 1762/6 v kat. území RYBNICE U KAZNĚJOVA se podle § 39 a § 66

sta\."ebllil)o zákona

povoluje.
Stavba bude obsahovat:
Sklad polotovarů o rozměrech 15 x 36 m - Ocelová konstrukce zastřešená , bez výplní stěn, na
betonových patkách ( Typová konstrukce RD Jeseník- hala A12)
Pro ull]istčni a provedení stavby se stanovi tyto podmínky:
l. Stavba musí být ul1]ístélla na pozemk u dle přiložené a schválenC situace.
2. Sta\"ba bude provedena dle dokllmentace ovčřené ve stavebním řízeni, která je přílol1oll tohoto
rozhodnutí, PřipadnC ziněny nesmí b ;'t provedeny bez předchozího povoleni sta\.'e-blľí]lo úřadu.
3. Pří prováděni stavby .je nutno dodržovat předpisy týkaiici sc bezpečnosti práce a tecl)nických. zařízení,
zcjmCna vyhlášku č. 324/1 990 Sb.- c) bezpečnosti práce a technickí'ch zařízení při stavebních pracích. a
za.jistit ochranu zdraví a života osob na staveništi,
4. Při stavbě budou dodržena ustanovc ní vyhl. Č.137/1998 Sb, upj'a\'ujíci základni požadavky na úzeir.nč
technické a na účelově a stavebně tcchnické řešení staveb a závazná ustano\'el]i obsaZená v přís]tlšnŠch
.
tcchnickí'ch norniách.
5. Odpadv vznika.jici v průběhu sta\"l)\' budou zneškodňo\'án\' nebo v\'úžit\' v souladu sc zákoncni Č.
125/1997 Sb. o odpadech a pŕislušnymi provádčcinii předpisy
6. Stavebník uhradí veškeré škodv způsobené během stavby na ma.jetku \'eřc.il1Cln i soLlkromá)ľ.
7. PŕipaduC zncčištční kon1ul)iCačni sítč v důsledku realizace stavby bude prtibčZnC a []cl)rodk·nč
ď

odstraňováno doda\'at¢lcln nebo iin'cstorem na náklad stavby

"

"

"

2

8. Před zaháic[1il)ľ prací bude na v &telnéni místě u vstupu na star"eništč umistčn štítek STAVBA
POVOLEŇA, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního jjo\ dcní. Štítek musí být chráiičn
před l)ovčtrnostnilni vlivy a ponechán na místě do kolaudace stavbv
9. Po skončeni stavby požádá stavebník o kolaudaci a předloží přísluŠné revizní zprávy . a gcodctickC
zaměření stavby.
lO.Sta\'ba bude dokončena do 12 měsíců od právní ínoci tohoto rozhodnuti.
l l.Stm ba bude l)j"o\.cdcna s\'Cpolnocnč. Odborní' dozor bude vykol]á\'at MB sta\titelst\'i s.r.o.. Na Roudné
175, 3(.)1 62 Plzeň

Odůvodnění
Stavebník podal žádost o sta"ebni povolení na stavbu: Přístřešek pro skladování \'Ýrobkll m
pozen]ku: pozeniková parcela 1762/6 v kat. území RYBNICE U KAZNĚJOVA .
MěstšÚ' úřad Plasy vzhledem k tomu, že mu jsou dobře zňáňi\' l)omčľ"y starcništC, Zádost poskgt'l.ic
dostateCný podŔlad pro posouzeni navriované stavby, upustil podle §" 36 odst. 2 a § 61 odst. 2 stä\ ebniho
zákona od ústního jednál]i a niístniho še':ření. Zádost byla předepsaným způsobem doložena.
V řízeni bylo zkoumáno. zda mohou tÝt přímo dotČena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemku a
stm'cb na nich, včetně pozcníkíi souscĹhúch a staveb na nich. Na základě výsledku byl stano\."en okiuh
úCastniku řízeni ve smyslu § 59 stavcbn:ho zákona.
Stavební úřad v prúbČhu sloučeného územního a stavebního řízeni přezkoumal předloženou žádosÉ o
stavební povoleni z hledisek uvedených § 37 a § 62 stavebního zákona, prQiednal ji s účastl)íky l'lzcl1]niho a
stavebnibo řízeni a posoudil shromážděná stanoviska a připolníl)ky. zjistil, že projektová dokunlc.nt:lce
starby splňu.je obecnC technické požadzvky na výstavbu a žc usklltečněnin1 starbv nqjsou ohroženy vcŕ¢ ní
zájim" ani nepřiměřcnč omezcna či oh:"ožcľľa práva a opráuičné zájmy účastník"ů sloučenCho úzclr|nih() íl
stavc"blliho řízení.

PoucentY
Proti toniuto rozhodnutí se účastníci sloučeného úze]nl]iho a stavebního řízení mohou odvolat do 15
dnu ode dnc .jeho ozj1ámení k referát.i regionálního rozvoje Okresniníu úřadu Plzcň-scver podáním u
stavebního úřadu Městského úřadu Plas;.'.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povoleni nenabude právni moci.
Toto stavební povolení pozbývá p!a!!K}stLjestlizc do dvou let ode dne, kdy nabylo právní meči,
nebude stavba zahá.jcna.
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Pavla [ n g l" is o v a

edoucí stavebního ú řadu:
jr"
' t ."?<.7 P
-
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Učastmci rizem:
BEST a.s., Rybnice 148, 33 l 51 Kazňč)ov
MB sta\'itc|st\.'i s.r.o., Na Roudné 175, 301 62 Plzeň
Obecní úřad. Rybnice 33 l 5 l Kaznějov

!2ák obdrží:
- spis
Sprá\.ni poplatek byl vyničřen podle zál:ona o poplatcích č. 305/1997 Sb, položky 16-1 g) sazebníku \'é víši
KC 30l)0 a byl uhrazen dne 30.10.200 l \ hotovosti stvrzenkou č. l 15 57 l.
př.ilo!}a
C)vCŕcnou l)l"o.ickto\'oll dokllmcntac] a štítek -STAVBA POVOLENA - , si stavebník \'\"z\'c(lne osobnČ po
nabyl l)j'ii\'l]i l1lGCĹ rozhodnuti m S Ú Pi:l£y. Stará čuta SNŠ, Plasy
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Městský úřad, stavební úř,;¢1 JLfb
Stará cesta 5S8,33 l 01 Plasy
Č.J:
SŮl 235/2002
Vyřizuje:Alena Š le i s o v á
E-mail: stavebni@post.cz
Telefon: 0182/323014

'lúš

Plasy, dne: 21.5.2002

.:: 'Aj

Stavebník:
BEST a.s., Rybnice 148, 331 51 KAZNĚJOV

'í-,,'-j

" G.

CoL

Teto rozhůdmti
moa one..".
Městský Ú'ad Plasy. oKr.
3". G. 'd '% 7^ql '·'^U
v Plasích dne

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ
Dne 23.4.2002 jste podali návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí stavby: Přístřešek pro
skladování výrobků na pozemku: pozemková parcela 1762/1 8 v kat. území RYBNICE U KAZNĚJOVA.
Stavební povolení bylo vydáno dne 20.11.2001 pod č. j. SŮl 607/2001 a nabylo právní moci dne
20.ll.2001.
Po přezkoumání vašeho návrhu a na základě výsledku ústního jednání, spojeného s místním šetřením
Městský úřad Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § l 17 zákona č. 50/1976 Sb. o územním
plánování a stavebníin řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), podle § 82 odst. l
stavebního zákona

povoluje užívání
stavby: Přístřešek pro skladování výrobků na pozemku: pozemková parcela 1762/18 v kat. území
RYBNICE U KAZNEJOVA, která obsahuje:
·
·

Sklad polotovarů o rozměrech 15 x 36 m
Ocelová konstrukce zastřešená , bez výplní stěn, na betonových patkách ( Typová konstrukce RD
Jeseník- hala A 12)

Odůvodnění
Návrh na kolaudaci byl v kolaudačním řízeni přezkoumán v celém rozsahu, zejména při ústním
jednání spojeném s místním šetřením, které se konalo dne 21.5.2002.
V kolaudačním 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.

2

Drobné odchylky skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace, které jsou v ní
vyznačeny, nevyžadují zvláštni řízení a stavební úřad je vzal na vědomi.
Návrh byl předepsaným způsobem doložen.
V řízeni bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a
staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízeni ve smyslu § 78 stavebního zákona.

Poučem
V

P

Proti toínuto rozhodnutí se mohou účastníci kolaudačního řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení k referátu regionálního rozvoje Okresnímu úřadu Plzeň-sever podáním u stavebního úřadu
Městského úřadu Plasy.
Stavbu: Přístřešek pro skladování výrobků lze užívat až po nabyti právní moci kolaudačního
rozhodnutí.

Pavlalngrišová
Vedoucí stavebního úřadu:
=2-

'A m

'"

Účastnici řízení:
BEST a.s., Rybnice 148, 33 l 51 KAZNĚJOV
Na vědomí
Obecní úřad, Rybnice, 331 5 l KAZNĚJOV
- spis

Příloha:
Geometrický plán č . 264-136/2002
Revize hromosvodů ze dne 1 1.4.2002
Doklad o likvidaci odpadů

ke ?ŮIA

©J

BEST, a.s.
%) Rybnice 148
. 331 51 Kaznějov

BEST
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Městský úřad, stavební úřad
Stará cesta 558,33 l 01 Plasy

Č.J:
SŮl 614/2003
Vyřizuje:Alena Š l e i s o v á
E-mail: stavebni@post.cz
Telefon: 373 340 604

Plasy, dne: 26.1.2004

e.
A

Stavebník:
BEST a.s., Rybnice 148, 331 51 KAZNĚJOV

'éíí"

Toto rozhodnUlí nabylc pravni rňoci
Městský úřad Píasy, okr.
v plasích drie ..

' '

'

"

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Dne 24.1 1.2003 jste podali žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: RozŠíření haly I na
pozemcích: stavební parcely 191, pozemkové parcely 1762/4 v kat. území RYBNICE U KAZNĚJOVA
Na základě výsledku projednání žádosti ve sloučeném územním a stavebním řízení Městský úřad
Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 117 zákona Č. 50/1976 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), rozhodl takto:
Stavba: Rozšíření haly I na pozemcích: stavební parcely 191, pozemkové parcely 1762/4 v kat.
území RYBNICE U KAZNĚJOVA se podle § 39 a § 66 stavebního zákona

povoluje
v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické
detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru
staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.
.
Stavba bude obsahovat:
· demolice části původní haly
" výstavba nové části haly - osazení technologie míchání betonu
· rozšíření prostoru zrání
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
l. Stavba musí být umístěna na pozemku dle schválené situace.
2. Stavba bude provedena dle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb.- o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,
a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. Č.137/1998 Sb, upravující základní požadavky na územně
technické a na účelově a stavebně technické řešení staveb a závazná ustanovení obsažená v
příslušných techriických normách.
5. Před zahájením stavby budou vytýčený podzemní sítě a zařízení
6. Stavebník uhradí veškeré Škody způsobené během stavby na majetku veřejném i soukromém.
7. Odpady vznikající v průběhu stavby budou zneškodňovány nebo využity v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy
8. Přebytečná zemina při výkopu bude uložena dle pokynů OÚ Rybnice.
9. Dešťové vody budou svedenv do kanalizace , případně na pozemek stavebníka.

t
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lO.Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude průběžně a neprodleně
odstraňováno dodavatelem nebo investorem na náklad stavby.
11.Budou splněny podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. Boháčem
11/2003 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a
technických předpisů.
12.Ke kolaudačnímu řízeni bude doloženo splnění požadavků §10 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
13.Ke kolaudaci bude doložen doklad o funkčnosti vnějších odběrních míst požární vody.
]4.Po ukončení stavby požádá stavebník o kolaudaci stavby ke které přiloží přílušné revizní zprávy a
geometrické zaměření stavby
15.Stavba bude dokončena do 24 měsíců od právní moci tohoto rozhodnuti.
16.Stavbu bude provádět: MB stavitelství s.r.o., Na Roudné 175, 301 62 PLZEŇ

Odůvodnění
Stavebník podal žádost o stavební povolení na stavbu: Rozšíření haly I na pozemcích: stavební
parcely 191, pozemkové parcely 1762/4 v kat. území RYBNICE U KAZNĚJOVA .
Městský úřad Plasy vzhledem k tomu, že mu jsou dobře márny poměry staveniště a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 36 odst. 2 a § 61 odst. 2
stavebního zákona od ústního jednání a místního šetřeni. Dne 20.1.2004 bylo řízení přerušeno. Po
odstranění závad bylo v řízení pokračováno.
V řízeni bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a
staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh
účastníků řízení ve smyslu § 59 stavebního zákona.
Stavební úřad v průběhu sloučeného územního a stavebního řízení přezkoumal předloženou
žádost o stavební povolení z hledisek uvedených § 37 a § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky
územního a stavebního 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 uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků sloučeného územního a stavebního řízení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se účastníci sloučeného územního a stavebního řízení mohou odvolat do
15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje Plzeň
podáním u stavebního úřadu Městského úřadu Plasy.
Stavba nesmí být zahájena, 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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Účastnici řízení viz. str. 3
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Vedoucí stavebního úradu:
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ýčastníci řízení:
BEST a.s., Rybnice 148, 331 51 KAZNĚJOV
MB stavitelství s.r.o., Na Roudné 175, 301 62 PLZEŇ
Obec Rybnice, Kaznějov, 33 l 51 KAZNĚjOV
Dotčené orgány státní správy:
HZS Plzeňského kraje- krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 00 PLZEŇ 20
Krajská hygienická stanice, Škrétova 15, pošt.přihrádka 22, 303 22 PLZEŇ
Na vědomi
- spis
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona o poplatcích č. 305/1997 Sb, položky 16-lh) sazebníku ve
výši KČ 1000,-- a byl uhrazen dne 26.1.2004 v hotovosti stvrzenkou č. 115640, 115675.
Příloha:
Ověřenou projektovou dokumentaci a štítek - STAVBA POVOLENA- si stavebník vyzvedne osobně po
nabytí právní moci rozhodnutí na SÚ Plasy, Stará cesta 558, Plasy.

Městský ľiřa,
Stará cesta5

l
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Č.J:
SŮl 186/2004
Vyřizuje:Alena Š lei s o v á
E-mail: stavebni@post.cz
Telefon: 373 340 604

Plasy, dne: 29.7.2004

Stavebník:
BEST a.s., Rybnice 148, 331 51 KAZNĚJOV

Toto
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KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ
Dne 8.3.2004 jste podali návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí stavby: Rozšíření haly I na
pozemku: stavební parcela 191 v kat. území RYBNICE U KAZNĚJOVA.
Stavební povolení bylo vydáno dne 26.1.2004 pod č. j. SŮl 614/2003 a nabylo právní moci dne
14.2.2004.
Po přeZkoumání vašeho návrhu a na základě výsledku ústního jednání, spojeného s místním
šetřením Městský úřad Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný 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: Rozšíření haly I na pozemku: stavební parcela 191 v kat. území RYBNICE U KAZNĚJOVA,
která obsahuje:
·
"
"

demolice části původní haly
výstavba nové části haly - osazeni technologie míchání betonu
rozšíření prostoru zrání

Odůvodnění
Návrh na kolaudaci byl v kolaudačním řízení přezkoumán v celém rozsahu, zejména při ústním
jednání spojeném s místním šetřením, které se konalo dne 30.3.2004.
V kolaudačním 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. Drobné odchylky skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace, které
jsou v ní vyznačeny, nevyžadují zvláštní řízení a stavební úřad je vzal na vědomí.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a
staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 78 stavebního
zákona.

b'
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci kolaudačního řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13
Plzeň, podáním u stavebního úřadu Městského úřadu Plasy.
Stavbu: Rozšíření haly J lze užívat až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

\

Pavlalngrišová
Vedoucí stavebního úřadu:
L
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Účastníci řízení:
BEST a.s., Rybnice 148, 331 51 KAZNĚJOV
Dotčené orgány státní správy:
HZS Plzeňského kraje- krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 00 PLZEŇ 20
Krajská hygienická stanice, Škrétova 15, pošt.přihrádka 22, 303 22 PLZEŇ
Na vědomí
Obec Rybnice, Kaznějov, 331 51 KAZNĚJOV
- spis
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Městský úřad, stavební úřad
Stará cesta 558, Plasy

č.j:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

SŮl 834/2006
Alena Š l e i s o v á
alena.sleisova@mestoplasy.cz
373 340 604

Plasy, dne: 13.12.2006

Stavebník:
BEST a.s., Rybnice 148, 331 51 KAZNĚJOV

SDĚLENÍ
Dne 12.12.2006 podal stavebník BEST a.s., Rybnice 148, 33 l 51 KAZNĚJOV ohlášení stavební
úpravy : Výměna obvodového zcĺĺv& objektu zracích komor. Opláštění bude provedeno z
polyuretanových panelů ti. 4 cm na pozemku: stavební parcela 204 v kat. území RYBNICE U
KAZNĚJOVA.
Městský úřad Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § l 17 odst. l
písm. a) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 stavebního zákona sděluje, že proti
provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v ohlášení

nemá námitek.
Upozorňujeme Vás, že výše uvedené stavební úpravy může provádět podie § 44 odst. I
stavebního zákona jen právnická osoba nebo fýzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, případně jiné
opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.

MÉSTŠKÝ ÚŘAD PLASY
STAVEBNÍ ÚŘAD
3

Ladislava K r o j o v á
Vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

' ůjý"

BEST a.s., Rybnice 148, 331 51 KAZNĚJOV
Obecní úřad Rybnice, 331 51 KAZNĚJOV
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Městský úřad, stavební úřad
Stará cesta 558, Plasy

čj:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

SŮl 93/2006
Alena Š le i s o v á
alena.sleisova@mestoplasy.cz
373 340 604

Plasy, dne: 24.3.2006

Stavebník:
BEST a.s., Rybnice 148, 331 51 KAZNĚJOV
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STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle §· 117 odst. l
písm. a) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve mění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") rozhodl dne 24.3.2006 ve věci : Přístavba a stavební úpravy haly 2 Rybnice
na pozemcích: stavební parcely 206 a pozemkové parcely 1762/4 v kat. území RYBNICE U
KAZNĚJOVA, kterou podal BEST a.s., Rybnice 148, 331 51 KAZNĚJOV takto:
Stavba: Přístavba a stavební úpravy haly 2 Rybnice na pozemcích: stavební parcely 206 a
pozemkové parcely 1762/4 v kat. území RYBNICE U KAZNĚJOVA se podle § 66 stavebního zákona

povoluje
v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavni technické
detaily provedeni a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru
staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.
Stavba bude obsahovat:
· přístavba objektu pískového hospodářství k hale 2
· ocelová konstrukce, plášť z metalických sendvičových izolačních panelů
· střecha sedlová
Pro provedení stavby se stanoví tYto podmínky:
l. Stavba bude provedena dle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb.- o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
3. Před zahájením stavby budou vytýčeny podzemní sítě a zařízeni
4. Stavebník uhradí veškeré škody způsobené během stavby na majetku veřejnéni i soukromém.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. Č.137/1998 Sb, upravující základní požadavky na
územně technické a na účelově a stavebně technické řešení staveb.
6. Odpady vznikající v průběhu stavby budou zneškodňovány nebo využity v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy
7. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude průběžně a neprodleně
odstraňováno dodavatelem nebo investorem na náklad stavby.
8. Budou splněny podmínky požárně be@ečnostního řešení stavby vypracované'ho p. Zdeňkern
Pavlovským dne3.1.2006 a splněny veškeré požadavky na zajištěni požární bezpečnos"ii
vyplývající z norem a předpisů.
l

i

9.

Ke kolaudaci bude doložen doklad o provozuschopůosti hasicích přistro.jů ve smyslu ustanovení {i
9 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek vyplývajících z norem a technických předpisů.
10. Po ukončeni stavby požádá stavebník o kolaudaci stavby, ke které přiloží příslušné revizní
zprávy a geometrické zaměření stavby
1 l. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební organizací stanovenou na základě
výběrového řízení. Název, sídlo a oprávněni k předmětné činnosti bude předloženo stavebrtírnu
úřadu před zahájením stavebních prací.

Rozhodnutí o námitkách úČastníků řízení:
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Odůvodnění
Městský úřad Plasy, stavební úřad obdržel dne 7.2.2006 žádost o vydáni stavebního povolení.

Podání bylo předepsaným způsobem doloženo.
Městský úřad Plasy, stavební úřad opatřením ze dne 14.2.2006 oznámil zahájení stavebního řízeni
a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 61 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a
místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek
dotčených orgánů státní správy do 8.3.2006.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků
pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl
stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 59 stavebního zákona.
Městský úřad Plasy, stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání
stavebního povolení z hledisek uvedených § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízeni 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 uskutečněním stavby nejsou
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Městský úřad Plasy, stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydáni
tohoto rozhodnutí, rozhodl proto @ůsobem uvedeným ve výroku.
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.
Stavba je umístěna v uzavřeném prostoru existujících staveb, nemění se vnější půdorysné ohraničení ani
výškové uspořádání prostoru, a je v souladu se záměry územního plánování.
Proto stavební úřad na základě § 32 odst.2c) a § 120 Stavebního zákona upouští od vydání územního
rozhodnutí
K žádosti se vyjádřili:
HZS Plzeňského kraje, Kaplířova 9, Plzeň - č j. HSPM-137-2/Op/PSD-2006 ze dne 27.1.2006
KHS Plzeňského kraje, Škrétova 15, Plzeň - č.j. HP/25382/24/05 ze dne 5.12.2005
Seznam všech účastníků řízení:
BEST a.s., závod Polerady
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Poucenir
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení:, prvním dnem
lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o
něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena.

Ladislava K r o j o v á
Vedoucí stavebního úřadu
Ĺ
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Obdrží:
Účastníci řízení:
BEST as., Rybnice 148, 331 51 KAZNĚJOV
Best, a.s., závod Polerady, Polerady, 434 01 MOST ]
Na vědomí :
Obecní úřad, Rybnice, 331 51 KAZNĚJOV
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Dotčené orgánv státní správy:
HZS Plzeňského kraje- krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 00 PLZEŇ 20
Krajská hygienická stanice, škrétova 15, pošt.přihrádka 22, 303 22 PLZEŇ
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů ve výši KČ 2500,00 a byl uhrazen dne 7.2.2006 v hotovosti stvrzenkou č. 115570.
Příloha:
Ověřenou projektovou dokumentaci si stavebník vyzvedne osobně po nabytí právní moci rozhodnutí na
SÚ Plasy, Stará cesta 558, Plasy
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Městský úřad, stavební úřad
Stará cesta 558, Plasy

č.j:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

(l

SŮl 279/2006
Alena Š l e i s o v á
alena.sleisova@mestoplasy.cz
373 340 604

Plasy, dne: 7.6.2006

Stavebník:
BEST a.s., Rybnice 148, 331 51 KAZNĚJOV

Toto rozhocmu!l
moci dnj'y- ('
Městský úřad
c'kc F4zeň-seveí l
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KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § !17 odst. l
písm. a) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") rozhodl dne 7.6.2006 ve věci návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí pro
stavbu: Přístavba a stavební úpravy haly 2 Rybnice na pozemku: stavební parcela 204 v kat. území
RYBNICE U KAZNĚJOVA, který podal BEST a.s., Rybnice 148, 33 l 51 KAZNĚJOV takto:
Podle § 82 odst. l stavebního zákona

povoluje užívání
stavby: Přístavba a stavební úpravy haly 2 Rybnice na pozeínku: stavební parcela 204 v kat. území
RYBNICE U KAZNĚJOVA povolené stavebním povolením, vydaným dne 24.3.2006 pod č.j. SŮl
93/2006 , která obsahuje:
·
·
·

přístavba objektu pískového hospodářství k hale [j
ocelová konstrukce, plášť z metalických sendvičových izolačních panelů
střecha sedlová

Účastníci řízení podle § 27 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
BEST a.s., Rybnice 148, 33 l 51 KAZNĚJOV

Odůvodnění
Městský úřad Plasy, stavební úřad obdržel dne 3.5.2006 návrh na vydání kolaudačního
rozhodnutí.
Stavební povolení vydal Městský úřad Plasy, stavební úřad dne 24.3.2006 pod č. j.: SŮl 93/2006
a nabylo právní moci dne 29.3.2006
Podáni bylo předepsaným způsobem doloženo.
Městský' úřad Plasy, stavební úřad opatřením ze dne 3.5.2006 oznámil zahájení kolaudačního řízení a
nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením dne: 25.5.2006 ('Čtvrtek) konané v místě: na niistě
stavby. Námitky a připomínky účastníků řízeni a stanoviska dotčených orgánů státní správy mohly být
uplatněny nejpozději při ústním jednání.

l
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V kolaudačním řízeni bylo zjištěno, že stavba je provedena podle projektové dokumentace
ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a že byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním
povoleni. Drobné odchylky skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace, které jsou
v ní vyznačeny, nevyžadují zvláštní řízení a Městský úřad Plasy, stavební úřad je vzal na vědomí.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků
pozemků a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 78
stavebního zákona.
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.
Městský úřad Plasy, stavební úřad v průběhu kolaudačního řízení neshledal důvody bránicí
vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Seznam všech účastníků řízení:
BEST a.s. a Best, a.s., závod Polerady.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznáínení; prvním dnem
lhůty je den následující po dni oznámeni rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o
něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.
Předmětnou stavbu lze užívat až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

l
\

Ladislava K r o j o v á
Vedoucí stavebního úřadu
Y

'

Obdrží:
Účastníci řízení:
BEST a.s., Rybnice 148, 33 l 51 KAZNĚJOV
Dotčené orgánV státní správý:
HZS Plzeňského kraje- krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 68 PLZEŇ
Krajská hygienická stanice, škrétova 15, pošt.přihrádka 22, 303 22 PLZEŇ

Na vědomí:
Obecní úřad, Rybnice, 33 ] 5 l KAZNĚJOV
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MĚSTSKÝ ÚŘAD PLASY
stavební úřad
Stará cesta č.p. 558, 33 101 Plasy

?
r

'

Č.J.:
Vyřizuje:
Ľ-mail:
Telefon:

SÚ/711/2007-Šl
Alena Šleisová

"

1'i?

Plasy, dne: 23.7.2007

a|ena.skisova@!lneslop]asy.cz
373 340 604

SDĚLENÍ
K ZÁMĚRU ODSTRANIT STAVBU
BEST a.s., IČ 25201859, Rybnice Č.p. 148, 331 51 Kaznějov
(dále .jen "vlastník stavby") dne 4.7.2007 ohlásil záměr odstranit stavbu:

Výrobní hala 3

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2 10 v katastrálním úzeini Rybnice u Kaznějova.
Městský úřad Plasy, stavební úřad. jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. f) zákona č.
183/2006 Sb., o územnhn plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon").
posoudil podle § 128 stavebního zákona záiněr odstranit stavbu a shledal, že stavba k odstraněni
nevyžadu.je povolení podle § 128 odst, ]. 2 a 6 stavebního zákona, takže ji
lze odstranit.

Poučeni:
Vlastník stavby odpovídá za to, že odstranění stavby bude provedeno stavebl]írn podnikate|en). Stavbu,
která k uskutečnění nevyžaduje stavební povoleni, inůže její vlastník odstranit svépomocí. pokud zajisti
prováděni stavebního dozoru. [j staveb, v nichž je přítomen azbest, zajisti provádění dozoru osobou, ůerá
má oprávněni pro odborné vedení prováděni stavby podle zvláštního právního předpisu.

MÉSTŠKÝ ÚŘAD PLASY
ŠTA'jEBNĹ UŘAD
3

Obdrží:
BEST a.s.. Rybnice č.p. 148, 331 51 Kaznějov

Ladislava K r o j o v á
Vedoucí stavebního úřadu

l

'

MĚSTSKÝ ÚŘAD PLASY
stavební úřad
Stará cesta č.p. 558, 33 10 l Plasy

Č.J.:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

SÚ/888/2006-Šl
Alena Šleisová
alena.sleisova@nestoplasy.cz
373 340 604

Plasy, dne: 17.1.2007

ROZHODNUTÍ

TOtO
Môätuy u,o.d
v piadch dne

\líýlň ;favn{ múči dne 'L" ' ĺ l
O,kír p)7'n:sev¶'
. ,
g '-

'-Li t

výroková část:
Městský úřad Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. l písm. a) zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebníin řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "stavební zákon"), ve sloučeném úzeinnim a stavebním řízení přezkoumal podle § 37 a 62 stavebního
zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 20.12.2006 podal
BEST a.s., IČ 25201859, Rybnice č.p. 148, 331 51 Kaznějov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkouniání vydává podle § 39 stavebního zákoľla a § 4
vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí

o

umístění stavby

a podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
na stavbu

stavební

povolení

Sila na cement v areálu podniku

(dále jen "stavba") na pozemku parč. č. ] 762/6, 1762/9 v katastrálním úzeiní Rybnice li Kaznějova.
Stavba obsahuje:
·

dvě sila o průměru 3000 inm o objemu 100 m na ocelových konstrukcích uchycených do plošných
betonových základů

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
l.

Stavba bude umístěna na pozemku parč. č. 1762/6, 1762/9 v katastrálním území Rybnice u
Kaznějova, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí projektové
dokumentace.

2.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3.

Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

4.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízeni,
zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních
pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

5.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., která upravuje požadavky na
provádění staveb, a příslušné technické normy.

6.

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

7.

Před zahájením stavby budou vytýčeny podzemní sitě a zařízení

8.

Stavebník uhradí veškeré škody způsobené během stavby na majetku veřejnéni i soukromém.
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9.

Odpady vznikající v průběhu stavby budou zneškodňovány nebo využity v souladu se zákonem č.
] 85/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy
10. Stavba bude prováděna dodavatelsky právnickou nebo fýzickou osobou oprávněnou k prováděni
stavebních nebo montážních prací, vybranou na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávněni
k předinětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahá.jenim stavebních prací.
) l. Po dokončeni stavby stavebník oznámí záměr započít s .jejím užíváním 30 dnů předení ve smyslu §
120 odst. l zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
BEST a.s., Rybnice č.p. 148, 331 51 Kaznějov
Odůvodnění:
Dne 20.12.2006 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dneni bylo
zahájeno sloučené územní a stavební řízení podle § 32 odst. 3 stavebního zákona.
Stavební úřad oznáínil zahájení sloučeného úzeinního a stavebního řízení známým účastníkům řízeni a
dotčenýní orgánům.
Stavební úřad v provedeném sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z
hledisek uvedených v § 37 a 62 stavebního zákona, projednal ji a zjistil, že jejím uskutečněním nebo
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a
zvláštními předpisy.
projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povoleni stavby.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanoveni právních
předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámeni k odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláni se podává s potřebnýn počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnuti, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanoveni.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně
dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb , ve znění pozdějších předpisů, a předá štítek
o povolení stavby. Stavebník je povinen Štítek umístit před zahájeníin stavby na viditelném místě u
vstupu na staveniště.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právni nioci. Stavební povolení pozbývá
podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní
moci.

Ladislava K r o.j o v á
Vedoucí stavebního úřadu
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Poplatek:
Správni poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. l písni. íl ve výši
3000,- KČ byl zaplacen.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
BEST a.s.. Rybnice č.p. 148, 33 l 51 Kaznějov
ostatní
Obecní úřad Rybnice. Rybnice l 05, 33 l 5 l Kaznějov
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stavební úřad
Stará cesta č.p. 558, 33101 Plasy

TEL.:
E-MAIL:

SÚ/753/2008-Šl
SU-Šle/]]22/2008
Alena Šleisová
373 340 604
ale|la.sleisovaLä)n1estoplasy.cz

DATUM:

28.3.2008

SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE,

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. ] písm. f) zákona č.
183/2006 Sb., o úzeninírn plánování a stavebnhn řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o ko|auáač.ní souhlas.
kterou dne 5.3.2008 podal
BEST a.s., IČ 25201859, Rybnice Č.p. 148, 331 51 Kaznějov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a
§ 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanoveni stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu
kolaudační souhlas,
který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby
Sila na sypké hmoty

(dále jen "stavba") na pozemku parč. č. 1762/4, 1762/9 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova
provedené podle stavebního povolení ze dne 17.1.2007 č.j. SÚ/888/2006-Šl.
Vymezeni účelu užívání stavby:
-

dvě sila o průměru 3000 mm o objemu 100 m' na ocelových konstrukcích uchycených do plošných
betonových základů

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 13. března 2008 (čtvrtek) s tímto výsledkem:
-

bez závad

Odůvodnění:
Dne 5.3.2008 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením
4.3.2008. Stavební úřad provedl dne 13. března 2008 (čtvrtek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při
které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani
rozpor se závaznými stanovisky dotCených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedeni
stavby a její uZívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat. bezpečnost anebo
životní prostřed j.
Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

č.,i. SL'-Šle/l 122/2008

sir. 2

Poučení:
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správníin rozhodnutiní a nelze se proto
proti němu odvolat.

Ladislava K ro j o v á
Vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:
BEST a.s., Rybnice č.p. 148, 33 l 5 l Kaznějov

MĚSTSKÝ ÚŘAD PLASY

t

stavební úřad
Stará cesta č.p. 558, 33101 Plasy

Č.J.:
Vyřizuje:
E-maiÉ
Telefon:

SÚ/847/2007-Šl
Alena Šleisová
alena.sleisova@mestoplasy'.cz
37'3 340 604

Plasy, dne: 18.9.2007
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Výroková část:
Městský úřad Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písin. f) zákona č.
183/2006 Sb.. o územnhn plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"). ve
společném územním a "stavebním řízení přezkounia1 podle § 84 až 91 a § 109 až l 14 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnuti o umístění a provedení stavby, kterou dne 27.8.2007 podal
BEST a.s.,1Č 25201859, Rybnice Č.p. 148, 331 51 Kaznějov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumáni:
l.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřeinoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povoleni
na siavbu:

Best, a.s., areál Rybnice - výrobní hala 3,výrobní hala 5

(dále jen "stavba") na pozemku parč. č. l 762/5. 1762/6, 1762/8, l 762/9 v katastrálním území Rybnice u
Kaznějova.
Stavba obsahuje:
-

výrobní hala 3 - jednopodlažní objekt o ploše 544 m2 + přístavek pro skladováni 37 m2

-

výrobní hala 5 - jednopodlažní objekt o ploše 1620 ni2

-

úprava stávající trafostanice

1I.

Stanoví podmínky pro umístěni stavby:

].

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
L||nistěníln stavby. s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedeni stavby:
].

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kteroLl vypracoval RAVAL prqjekt \'.0.s.,
Houškova 16, Plzeň; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního
úřadu.

2.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tennín zahájení stavby.

.l
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3.

Odpady Yznika.iici v průběhu stavby budou zlleškodňovál1y nebo \ýúžit}' v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb. o odpadech a přisll]šnýlni prováděcími předpisy

4.

Před zahájením stavby budou vytýčený veškeré podzemní sítě a zařízeni.

S.

Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska Kra.jské hygienické stanice Plzeňského kraje
vydaného dne 26.7.2007 pod č.j. HP/l4894-24/2007
·

Během zkušebního provozu haly H3 a haly H5 bude provedeno iněření akustického tlaku
v praco\'nín) prostředí (hluk). Výsledky budou předloženy OOVZ před u\'edenim stavby do
trvalého provozu. Naměřené hodnoty akustického tlaku A musí odpovídat požadavkům
nař.vl.č.148/2006 Sb., v platném znění.

·

6.

7.

Během zkušebního provozu bude provedeno měření prachu z technologie na pracovních místech
haly 1-13. Výsledky budou předloženy OOVZ před uvedením stavby do trvalého provozu.
Naniěřené hodnoty prachu musí být V souladu s požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb..
v platném znění.
HZS PK vydal závazné stanovisko pod č,j. HSPM-962-4/OP/SPD-2007 dne 15.8.2007
s následujícími podmínkami:
·

Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného panem Zdeňkein
Pavlovským dne 3 1.7.2007 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti

·

Stavebník požádá v dostatečném předstihu (30 dnů) HZS pk jako dotčený orgán o provedení
závěrečné prohlídky dokončené stavby před oznámením záměru započít s užíváním stavby nebo
podánún žádosti o vydáni kolaudačního souhlasu na příslušný stavebľ)í úřad. HZS PK provede
v rámci výkonu státního požárního dozoru dle § 3 ] odst. 3 písm. c) zákona 133/1985 Sb. o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. a dle § 46 odst. 4) vyhlášky 246/2001 Sb. o
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, a s odvoláním na §
4 odst. 5) zákona č. l 83/2006 o územním plánování a stavebnún řádu (stavební zákon) ověření.
zda byly dodrženy požadavky na požární bezpečnost stavby a vydá závazné stanovisko.
K závěrečné prohlídce doložit kopie dokladů o provozuschopnosti stávajícího vnějšího odběrného
místa požární vody a hasicích přistro.jů ve smyslu ustanovení §7, §9 vyhlášky 246/200 l Sb. o
stanoveni podtnínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

·

Instalace tepelných zařízení musí být provedena dle ČSN 06 1008 a návodu výrobce.

·

Šířka samostatně otevíravého dveřního křídla osazeného ve vratech na únikových cestách musí
být minimálně 0,8m

· Trvale viditelně bude označen hlavní vypínač elektrické energie objektu.
Stavebník po dokončení stavby požádá o povolení zkušebního provozu dle § 124 stavebního zákona.
O kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona požádá stavebník po provedeném měření
ve zkušebním provozu dle požadavku Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. K žádosti
předloží závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaný zvláštními předpisy.

8.

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

9.

Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. který vzejde z výběrového řízení.
Stavebník jméno stavebního podnikatele písemně oznální stavebnhnu úřadu před zahájením prací.

Účastnici řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
BEST a.s.. Rybnice č.p. 148, 33 l 51 Kaznějov
Odůvodnění:
Dne 27.8.2007 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. l stavebního
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným
or£ánůln a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na 2.102007. o jehož výsledku byl sepsán protokol.
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Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebníní řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a ]|] stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil. že jejím uskutečněním nebo užívániín nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonein. předpisy vydanými k jeho provedeni a zvláštními předpisy.
Uniistěni stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecnýin
požadavkůín na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňu.je obecné technické požadavky
na stavby. Stavební úřad v průběhu řízeni neshledal důvody. které by bránily povoleni stavby.
Stanoviska sdělili:
Krqjská hygienická stanice PK - č.j. HP/l4894-24/2007 ze dne 26.7.2007
- HZS PK - čj. HSPM-962-4/OP/SPD-2007 ze dne 15.8.2007
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními přeápisy a zahrnul je do podmínek rozhodnlltí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnuti, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Rybnice, Václav Hynek
Poučení účastníků:
Proti toniuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvqje
Kra.jského úřadu Plzeňského kraje podáním li zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správníniu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden ste;jnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů. vyhotoví je
správni orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. .jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvoláni jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právni moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi.
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká. není-li sám stavebním
úřadein, popřípadě též speciálnňnu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotoveni ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahujicí identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotoveni
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat lei tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu: rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. l stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnuti o u!nístěni
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povoleni pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ladislava K ro j o v á
Vedoucí stavebního úřadu
Č-

' \
l

.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.. o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. íl ve výši
3000.- KČ byl zaplacen dne ] 1.10.2007.
Obdrží viz. str. 4
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
BEST a.s., Rybnice č.p. 148. 331 SI Kaznějov
Obec Rybnice. Rybnice 105, 33 l 51 Kaznějov
dotčené správni úřady
HZS Plzeňského kra.je, krajské ředitelství. Kaplířova č.p. 9, 320 68 Plzeň 20
Krajská hygienická stanice. škrétova č.p. 15, pošt.přihrádka 22. 303 22 Plzeň
MěÚ Kralovice - odbor Zp, Manětínská č.p. 493. 33 l 4 l Kralovice
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PLASY
stavební úřad
Stará cesta č.p. 558. 33 101 Plas!

VYŘIZUJE,

SÚ/2912/2008-Šl
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373 340 604
alena.sleisova@lnestop|asy.cz
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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. f) zákona č.
183/2006 Sb.. o úzeinnhn plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), přezkounla] podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas,
kterou dne 25.8.2008 podal
BEST a.s., IČ 25201859, Rybnice č.p. 148, 331 51 Kaznějov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a
§ 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu
kolaudační souhlas,
který je dokladein o povolenéni účelu užíváni stavby
Best, a.s., areál Rybnice - výrobní hala 5
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 330 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova provedené podle
stavebního povolení ze dne 18.9.2007 č.j. SÚ/247/2007-Šl.
Vymezení účelu užívání stavby:
-

výrobní hala 5 - jednopodlažní objekt o ploše 1620 m2

Údaje o zkušebním provozu:
-

zkušební provoz byl povolen rozhodnuthn zn. SÚ/605/2008-Šl ze dne 27.3.2008

-

na základě vyhodnocení zkušebního provozu během kterého bylo provedeno měření hluku na
pracovních místech haly 5 vydala Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje stanovisko zn.
HP/l7420/24/08 dne 16.7.2008

Odůvodnění:
Dne 25.8.2008 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným ukončením
zkušebního provozu 3 1.8.2008. Stavební úřad na základě kontrolní prohlídky, která byla provedena dne
13.3.2008 za účelem vydáni povolení ke zkušebnímu provozu a na základě vyhodnocení zkušebního
provozu nezjistil závady bránící jejímu bezpečnéinu užívání ani rozpor se závaznými stanovisky
dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedeni stavby a její užívání nebude
ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby
-

Stanoviska sdělili: Krqjská hygienická stanice Plzeňského kraje stanovisko Zlí. HP/l7420/24/08 dne
16.7.2008
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Poučení:
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto
proti němu odvolat.

Ladislava K ro j o v á
Vedoucí stavebního úřadu
Obdrží:

'/]1-^

BEST a.s., Rybnice č.p. 148, 33 l 51 Kaznějov
HZS Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova č.p. 9, 320 68 Plzeň 20
Krajská hygienická stanice PK, škrétova č.p. 15, pošt.přihrádka 22, 303 22 Plzeň
Obecní úřad Rybnice, Rybnice lOS, 33 l 51 Kaznějov
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SÚ/l298/2008-Šl
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Alena Šleisová
373 340 604
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ROZHODNUTÍ
výroková část:
Městský úřad Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písni. f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnhn řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), ve společném územníin a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a
§ 109 až ] 14 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístěni a provedení stavby, kterou dne
] 1.4.2008 podal
BEST a.s., JČ 25201859, Rybnice č.p. 148, 331 51 Kaznějov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb.. kterou se provádějí některá
ustanoveni stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:

Přístavba haly III v areálu Best, a.s. Rybnice

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 210, parč. č. 1762/4, 1762/5, 1762/6, 1762/8 v katastrálním území
Rybnice u Kaznějova.
Stavba obsahuje:
-

přístavba ke stávající hale 19x9 m

-

ocelová nosná pozinkovaná konstrukce opláštěná sendvičovými panely

TI.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

l.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou částí projektové dokumentace, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrálni mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb.

g
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III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
l.

Stavba bude provedena podle projektové doku mentace. kterou vypracoval RAVAL prQiekt, v.o.s..
Houškova l 6, Plzeň; případné změny nesnii být provedeny bez předchozího por olení stavebního
úřadu. Stavebník oznámi stavebnímu úřadu tertnin zahájení stavby.

2.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu terníín zahájení stavby.

3.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje vydala stanovisko zri. HF'/4734-24/2008 dne 6.32008 a
požaduje splnit tyto podmínky:
·

Během zkušebního provozu bude provedeno iněření hluku a prachu na pracovn ich místech
obsluhy. Výsledky budou předloženy OOVZ před uvedením stavby do trvalého provozu.
Naměřené hodnoty hluku niusi odpovídat požadavků § 2 nařízeni vlády č. 148/2006 Sb.. o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a koncentrace prachu § 9, příloha 3. část
A nařízení vlády Č. 361/2007 Sb., kterýtn se stanovi podmínky ochrany zdraví při práci.

4.

Odpady vznikající v průběhu stavby budou zneškodňovány nebo využity v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcinii předpisy

5.

Na sousedních lesních pozeincích p.č. 508/1 a 508/2 v k.ú. Lomnička u Plas nebude skladován ani
dočasně žádný výkopový materiál, příp. výkopová zemina.

6.

Hasičský záchranný sbor PK vydal závazné stanovisko č,j. HSPM-484-2/OP/SPD-2008 dne
28.3.2008 s následujícíini podmínkami:

7.

·

Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešeni stavby vypracovaného Dr. Ing. Janou Maturovou
v březnu 2008 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti \'yp1ývající z noren] a
technických předpisů.

·

Stavebník požádá v dostatečném předstihu (30dnů) HZS pk jako dotčený orgán q provedení
závěrečné prohlídky dokončené stavby před oznámením záměru započít s užíváním stavby nebo
podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na příslušný stavební úřad. HZS PK provede
v rámci výkonu státního požárního dozoru dle § 3 l odst. 3 písm. c) zákona 133/1985 Sb. o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 46 odst. 4) vyhlášky 246/2001 Sb. o
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, a s odvoláním na §
4 odst. S) zákona Č. 183/2006 o územním plánováni a stavebního řádu (stavební zákon) ověření,
zda byly dodrženy požadavky na požární bezpečnost stavby a vydá závazné stanovisko.
K závěrečné prohlídce doložit splněni požadavků § 9 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

·

K závěrečné prohlídce doložit doklad o kontrole provozuschopnosti vnějších odběrných mist
požární vody.
Stavebník oznámí stavebniínu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) Po dokončeni stavby před zahájeniin zkušebního provozu
8.

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

9.

Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikateleni stanoveným na základě výběrového
řízení. Jméno, sídlo a oprávnění k přednhžtné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před
zahájením stavebních prací.

10. Stavba bude uvedena do trvalého provozu až po vyhodnocení zkušebního provozu. při kterém bude
provedeno měření dle požadavku KHS PK.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
BEST a.s., Rybnice č.p. 148, 33 l 51 Kaznějov
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Odůvodnění:
Dne l 1.4.2008 podal stavebník žádost o vydání rozhodnuti o umístění a provedeni stavby. Uvedený'in
dnem bylo zahájeno úzeniní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. l stavebního
zákona v souladu s S 140 odst. l správního řádu usnesenÍin podie § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájeni společného územního a stavebního řízení účastníkůľn řízení, dotčeíň'm
orgánům a veře.jnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na 13.5.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedenéin společném úzernníní a stavebním řízeni přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a Ill stavebního zákona. projednal ji s účastníky řízení a s dotčenýini
orgány a zjistil, že jejiin uskutečněníin nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebniin
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se záměry územního plánováni a vyhovuje obecným požadavkůin na
využívání území. Pro.jektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povoleni stavby.
Stanoviska sdělili:
-

KHS PK, Plzeň - zn. HP/4734-24/2008 ze dne 6.3.2008

-

HZS PK, Plzeň - č.j. HSPM-484-2/OP/SPD-2008 ze dne 28.3.2008

-

Lesy ČR, Lesní správa Plasy - č.j. 21 1/2008/216/84 ze dne 12.3.2008

-

MěÚ Kralovice, OŽP - č.j. OZP/7/2008 ze dne 26.3.2008

Město Plasy - zn. SPO/Bru/881/2008 ze dne 13.3.2008
Stavební úřad zajistil vzájeínný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními přeäpisy a zahrnul.je do podnúnek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak .je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použiti ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Lesy ČR Lesní správa Plasy, Město Plasy, Obec Rybnice

Poučení úČastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne .jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdqjšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtein stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal .jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný' počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodněni rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání proti územnímu rozhodnutí niá odkladný účinek proti stavebnímu povolení. Úzeniní rozhodnuti
se stává podmiňujícím rozhodnutím, tzn. Ze jeho autoritativní část je rozhodující pro stavební povolení,
které bez předchozího územního rozhodnutí není schopno samostatné existence.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotoveni ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikaCní údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokunientace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
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Stavebník .je povinen štítek před zahájenini stavby uinktit na viditelném lnístě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jinýin vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí n)á podle § 93 odst. l stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístěni
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci, Stavba nesmí
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povoleni pozbývá platnosti. .jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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Ladislava K roj o vá
Vedoucí stavebního úřadu
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Poplatek:
Správni poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. ] písm. íl ve výši
2500,- KČ byl zaplacen.
ObdrŽí:
účastníci (dodejky)
BEST a.s., Rybnice č.p. 148, 33 l 5 l Kaznějov
Lesy ČR Lesní správa Plasy. Žebnická č.p. 7, 33 l 01 Plasy
Město Plasy, Plzeňská č.p. 285. 33 l 01 Plasy
Obec Rybnice. Rybnice 105, 33 ] 5 ] Kaznějov
dotčené správní úřady
HZS Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova č.p. 9, 320 68 Plzeň 20
Krajská hygienická stanice, škrétova č.p. 15, pošt.přihrádka 22, 303 22 Plzeň
MČÚ Kralovice - odbor ŽP, Manětínská č.p. 493, 33 l 41 Kralovice
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MĚSTSKÝ ÚŘAD PLASY
stavební úřad
Stará cesta č.p. 558. 33101 Plasy
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E-MAIL:

SÚ/l270/2009-Šl
SU-Šle/1325/2009
Alena Šleisová
373 340 604
alena.sleisova@mestoplasy.cz

DATUM:

14.4.2009

SPiS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUjE:
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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Plasy, stavební úřad, ,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. f) zákona č.
183/2006 Sb., o úzeinním plánováni a stavebním řádu ('stavební zákon). ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon'"). přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas,
kterou dne 7.4.2009 podal
BEST a.s., IČ 25201859, Rybnice Č.p. 148, 331 51 Kaznějov
(dále jen "stavebník"). a na základě tohoto přezkoinnání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a
§ 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb.. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu
kolaudační souhlas,
který je dokladem o povoleném účelu uZívání stavby
Přístavba haly III v areálu Best, a.s. Rybnice
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 210 v katastrá|níln území Rybnice u Kaznějova provedené podle
stavebního povolení ze dne l 1.1 1.2008 č,j. SÚ/3676/2008-Šl.
Vymezeni účelu užívání stavby:
-

přístavba ke stávající hale 19x9 m

-

ocelová nosná pozinkovaná konstrukce opláštěná sendvičovýini panely

Údaje o zkušebním provozu:
-

Rozhodnutíin zri. SÚ/3676/2008-ŠI ze dne ] j.] 12008 byl povolen zkušební provoz. během kterého
bylo provedeno měřeni hluku a prachu na pracovních místech obsluhy.

Odůvodnění:
Dne 7.4.2009 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na výše uvedenou stavbu, ke kterému přiložil
závazné stanovisko KHS PK zn. HP/4724-24/2009 ze dne 24.3.2009. Dle zjištění z kontrolní prohlídky
stavby ze dne 6.1 1.2008 a po předložení citovaného závazného stanoviska KHS PK lze konstatovat, že
podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nebyly zjištěny závady bránici jejÍinu bezpečnému uZívání. ani
rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užíváni stavby a s"hledáno bylo téZ že skutečné
provedeni stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat. bezpečnost
anebo životní prostřeáí.
Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

