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VYŘIZUjE:

Poskytnutí informací - výrobní areál společnosti BEST, a.s., Rybnice
Městský úřad Plasy, stavení úřad obdržel dne 7.7.2020 žádost o poskytnutí informace ohledně
pozemku p.č. 1752/1 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova, který je zapsán na LV č. 271 a je ve
vlastnictví společnosti BEST, a.s.

K jednotlivým bodům uvádíme následující:
l.Společné povolení na stavbu ,,Skladová hala Č.6 Rybnice" vydaného dne 15.5.2019 spis. zn.
SÚ/1154/2019-Šl, které nabylo právní moci dne 6.6.2019, Vám byla odeslané dne 3.7.2020 datovou
Zprávou společně s ostatními Vámi požadovanými dokumenty.
2. V příloze zasíláme k dané stavbě závazné stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru
Životního prostředí č.j. PK-ŽP/4416/19 ze dne 25.3.2019 a stanovisko k projektové dokumentaci
Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí č.j. PK-ŽP/3354/19 ze dne 8.3.2019.

otisk úředního
razítka

Obdrží:

JanaČásová
vedoucí stavebního úřadu
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KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ZIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Naše č. j.:
PK-ŽP/4416/19
Spis. zri.:
ZN/540/ŽP/19
Počet listů,
2
Počet příloh:
O
Počet listů přňoh: O

Vyřizuje'
Tel.:
E-mail'

Ing. Radek Vojtišek
+420 377 195 391
řádek vojtisek@plzensky-kraj.cz

Datum:

25. 3. 2019

RAVAL projekt v. o. s.
IČO: 49194852
Kollárova 24
301 00 Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor živ. prostředí, jako orgán státní správy lesů
příslušný podle ustanoveni § 48a odst. 2 písm. C) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a
o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále též ,.lesní
zákon"), vydává na základě žádosti společnosti RAVAL projekt v. o. s., IČO:
49194852, Kollárova 24, 301 00 Plzeň, podle ustanoveni § 149 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád') a
§ 14 odst. 2 lesního zákona toto

ZÁVAZNÉ

STANOVISKO:

souhlasí
s vydáním rozhodnuti o umístění stavby a povolením stavby ,,Skladová hala č. 6
v areálu spol. BEST, a. s. na p. p. č. 1752/1 a 1752/3 v k. ú. Rybnice
u Kaznějova" na pozemcích určených k plněni funkcí lesa p. č. 1752/21
(16 072 m') a p. č. 1752/3 (743 m') vše v k. ú. Rybnice u Kaznějova.
Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1.

Stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace pro územní
řízeni a povolení stavby vypracované RAVAL projekt v. o. s., IČO: 49194852,
Kollárova 24, 301 ClO Plzeň (odpovědný projektant Ing. Jan Čechura - ČKAIT
0202251, zakázka č. 50/18, vyhotoveni 02/2019), která byla součástí žádosti a
je zařazena ve spisové dokumentaci,

2.

Tento souhlas se vztahuje výhradně pro účely vydání územního rozhodnuti a
povolení tohoto stavebního záměru,

3.

Platnost tohoto souhlasu je pouze po dobu platnosti vydaného rozhodnuti dle
zvláštního předpisu - společného povoleni dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.

Tento souhlas (včetně stanovených podmínek a uvedených podkladů) je dle
ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona závaznou součásti rozhodnutí, které bude
v předmětné věci vydáno podle zvláštních předpisů (zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánováni a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) a jako nedílná
E-mail. posta@pkensky-kraj.cz
www plzeňsky-kraj cz
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součást tohoto rozhodnutí musí být i uveden. Žadatel, který nabývá práva vyplývajici
z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm obsažené ode dne, kdy nabude
právni moci rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů, kterého je součásti.

Odůvodnění
Dne 25. 2. 2019 byla zdejšímu úřadu doručena žádost společnosti RAVAL projekt
v. o. s., IČO: 49194852, Kollárova 24, 301 00 Plzeň (dále též ,,žadatel"), o vydáni
závazného stanoviska (souhlasu dle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona) k výše
uvedenému záměru. Dle předložené dokumentace se jedná o dotčení pozemku
určených k plnění funkcí lesa odnětím plněni funkcí lesa zmíněným stavebním
záměrem v celkovém rozsahu přesahujícím 1 ha.
Předložený záměr představuje trvalý zábor pozemků určených k plnění funkcí
lesa pro vybudováni skladové haly a manipulační plochy. Jedná se o jednopodlažní
halu ke skladováni forem a výrobků z betonu a pro výrobu, kompletaci výrobků a
prováděni kontrol kvality. Manipulační plocha je navržena kolem skladové haly.
Stavba přímo navazuje na stávající výrobní areál společnosti BEST, a. s. V platném
územním plánu obce Rybnice je předmětná lokalita vymezena jako plocha výroby a
skladování (R3 - drobná a řemeslná výroba).
Po posouzení vlivu stavby na zájmy chráněné lesním zákonem nemá krajský
úřad zásadních připomínek k vlastnímu záměru na předmětných lesních pozemcích.
Nicméně je nutné konstatovat, že lokalita, na které bude zmíněný stavební záměr
realizován bezprostředně sousedi s lesními porosty. Je tedy bezpodmínečně nutné,
aby byla zajištěna ochrana těchto porostů. Při budování a provozováni předmětné
stavby musí být dodrženo zejména ustanovení § 11 a § 13 lesního zákona {zejména
nesmí dojit k poškozeni nadzemní ani kořenové části sousedních porostů. na
vedlejší pozemky určené k plněni funkcí lesa nebudou vjíždět žádné stavební
mechanismy, pozemky určené k plnění funkci lesa nebudou po vybudováni stavby
sloužit jako deponie zeminy z výkopových prací, složiště materiálu nebo jako skládka
odpadu) a dále pak i ostatní příslušná ustanovení lesního zákona. Stavba skladové
haly je projektována ve vzdálenosti od 16, 1 m do 21,1 m od okraje nejbližšího přímo
sousedicího lesního pozemku p. č. 1726/5 v k. ú. Rybnice u Kaznějova. Dle platných
lesních hospodářských osnov č, 309801 LHO Kralovice se na tomto pozemku
nachází smrkový porost 528 e x 2/0 s absolutní výškovou bonitou smrku 24 m.
Porost se nachází na rovině. Při posuzování dotčení sousedních lesních pozemků
stavbami je nutné posoudit zejména přímé a nepřímé ohrožení lesních porostů
na těchto pozemcích. Posuzováni dotčeni stavbami spočívá především ve stanovení
odstupové vzdálenosti těchto staveb od lesa. Jedná se o výšku přilehlých lesních
porostů a zejména vzdálenost rovnající se potenciální výšce lesního porostu
dosahované ve sto letech jeho věku. V tomto případě je nutné brát v potaz jak
stávající lesní porosty, tak i případné porosty budoucí, které budou odpovídat
stanovištním poměrům. Tento údaj tzv. absolutní výškové bonity (AVB) je objektivní
veličinou hospodářské úpravy lesa. Při zachováni této vzdálenosti lze rozhodujÍcÍ
měrou vyloučit možné negativní ovlivňováni lesa stavbou a zároveň vyloučit i
negativní vliv lesa na stavbu samotnou. Vzhledem k umístěni a charakteru stavby lze
vyloučit přímé i nepřímé negativní ovlivněni tohoto lesního porostu předmětnou
stavbou haly.
Vzhledem k tomu, že se navrhovaná stavba nachází na pozemcích urCených
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k plnění funkcí lesa (řízeni podle zvláštních předpisů se dotýká zájmů chráněných
lesním zákonem), rozhodne stavební úřad jen se souhlasem orgánu státní správy
lesů a za splněni v něm obsažených podmínek.
Co se týká odnětí a omezeni plněni funkci lesa. bude nutné dotčené pozemky
určené k plněni funkci lesa trvale odejmout plnění těchto funkci lesa. Žádost o odnětí
plnění funkci lesa musí splňovat všechny náležitosti stanovené vyhláškou č. 77/1996
Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně
pozemků určených k plnění funkci lesa. O žádosti rozhodne věcně a místně příslušný
orgán státní správy lesů (krajský úřad) v samostatném správním řízeni. O případném
dotčení dalších pozemků ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozhodne příslušný
orgán státní správy lesů, kterým je v tomto případě místně příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností.

Poučení
Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí a nelze se
proti němu odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvoláni podaného
proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Ing. Stanislav Polák
vedoucí oddělenI lesnictví a myslivosti
podepsáno elektronicky
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KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNĹHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.:
Spis. zn.:
Počet listů:
počet přlloh:
Počet listů přľloh:

PK-ŽP/3354/19
ZN/74/ŽP/19
1

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Ing. Jiří Soutner
377 195 597
jiri.soutner@plzensky-kraj.cz

Datum:

8. 3.2019

rRAvAL projekt v.o.s.
Ko!íárova 24
301 00 PLZEŇ

"l
J

Skladová hala č. 6 v areálu spol. BEST, a.s., na p.p.č 1752/1 a 1752/3 v k.ú.
Rybnice u Kaznějova
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí obdržel dne 25. 2. 2019 pod č.j,: PKŽP/2748/19 žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na výše uvedenou akci.
Předložená dokumentace řeší výstavbu haly pro skladování forem a výrobků z betonu v areálu
společnosti. Zastavěná plocha — 1537 m2.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen ,,správni orgán") podává
k výše uvedené akci následující vyjádření:
· V rámci povolovacího procesu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon}, ve znění pozdějších předpisů, vydá z hlediska ochrany
životního prostředí stanovisko MěU Kralovice, odbor životního prostředí.
· předmětný záměr naplňuje dikci k bodu 106, kat. It, příl. č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších změn a doplnění jako podlimitní
záměr, ve smyslu ust. § 3 písm. n) zákona. Tento podlimitní záměr nenaplňuje ust. § 4 odst.
1 písm. d) zákona a nejedná se o změnu podlimitního záměru dle ust. § 4 odst. 1 písm. e)
zákona. Na základě tohoto zařazení vyplývá, že záměr nepodléhá posuzováni.
· Z pohledu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší neobsahuje záměr žádný zdroj
znečišťcivárň ovzduší, který by podléhal povotovacímu procesu dle § 11 výše citovaného
zákona u správního orgánu.
· Z pohledu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů neobsahuje stavba žádné zařízení k nakládáni s odpady,
které je nutno povolit dle § 14 odst. 1 výše citovaného zákona o odpadech správním
orgánem.
=='"'©'
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· Správního orgán, odděleni lesnictví a myslivosti vydá samostatné závazné stanovisko
z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplněni některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů.

Toto vyjádřeni nenahrazuje sÓuhlasy nebo stanoviska dle zvláštních zákonů na úseku
ochrany životního prostředí.
Toto vyjádřeni je zpracováno pouze na základě hledisek věcné působnosti správního orgánu
a nenahrazuje stanoviska nebo rozhodnuti vydávaná správními orgány nižšího nebo vyššího
stupně.
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Mgr. Martin Plíhal
vedoucí odboru životního prostředí
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