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Městský úřad Nýrsko
Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
http.'// www.sumavanet.cz/nyrsko
ID datové schránky: gwdbhd9

Vaše čj:
Ze dne:
Naše čj.: MÚ/10/735/21
Vyřizuje: Bc. Renáta Ašková
Nýrsko, dne:27.9.2021

tel: 376 355619, 620 fax: 376 571 959

e-mail: stavebni@inestonyrsko.cz

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a odbor životního prostředí a silničního hospodářství,
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d), zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánovánI a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"),
k vaší žádosti dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně:
l) Jak je ve stavebnhn povoleni' silážních jímek uvedeno jakým způsobem se budou
dostávat těžké stroje až k oběma jímkám??? Žádám o kopii tohoto rozhodnutí.
- v samotném rozhodnutí jsou řešeny pouze skladovacI jímka a silážní žlab a komunikace
v rámci areálu, která se napojila na stávajÍcÍ veřejnou komunikaci.
- poskytnutí rozhodnutí k povolení novostavby skladovací jímky a silážního žlabu.
2) Žádám o kopii dokumentu toho kdo dal souhlas k použlvánl obecní komunikace
k podnikáni.
- poskytnuti kopie stanoviska k stavebnímu záměru od Obecního úřadu Chudenín.
3) Ohledně vykohkováni cesty, která měla sloužit jako příjezdová komunikace uvádím, že
stavebnímu úřadu není tato informace známa.

Bc. Rena a , ŠKOVÁ
vedoucí stavebního úřadu a odboru životního prostředí

a silničního hospodářství
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Stavební úřad_Mě,s,tského úřadu v Nýrsku

tel: 376377821, fax: 376571959

1áměstí 122, 340 22 Nýrsko

e-mail: stavebni@mestonyrsko.cz " ,
= 'kjioTcjztrjdmtfmbyio

Sp.zn.: ZN/199/MÚ/10/08 : právní moci dne .ä:SM....., v Nýrsku, dne 17.4.2009
Č.j. MÚ/10/310/09 a je proto vykonatelné
Vyřizuje: Ašková v Nýrsku dne 23.G. M

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Nýrsku, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písmena f), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
,,stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č, 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve stavebním řízení přezkoumal podle § j09 až
§114 stavebního zákona žádost o stavební ovoĹenÍ, kterou dne 12.3.2009 podal

zastoupený na
za a p ne moci|e jen ,,žadatel"), a na základě toho přezkoumání :

l. Vydává 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 povolení

na stavbu:
novostavby skladovací jímky

a silážního žlabu

(dále jen ,,stavba") na pozemku parcelní číslo 353 a 355 - pozemky ve zjednodušené
evidenci v katastrálním území Skelná Hut'.

Stavba obsahuje:
Skladovací jímka bude sloužit ke skladováni digestátu, kontaminovaných dešt'ových

vod z výdejního místa a silážního žlabu. Vyhloubená jáma bude na všech 4 stranách
vysvahovaná pod úhlem 45°. Z vytěžené budou po obvodě postupně budovány valy.
Maximální výška valu je 2m. Pod dnem jímky bude odvodňovací drenážní systém..
Vyspádované potrubí ve štěrkovém loži bude zaústěno do kontrolnI a případně odčerpávací
šachty z betonových skruží.. Prostor jímky bude celý po obvodu oplocen ocelovým pletivem
o výšce 1,7 m na sloupku 1,8 m rozmístěných 2,5 m. u výdejního místa bude umístěna
uzamykatelná branka.

Silážní žlab bude sloužit k ukládání. siláže o sušině. Bude nezakrytý obdé|níkového
tvaru o rozměrech 16X85 m a výškou 3 m. Na připravené ploše pro silážní žlab budou
navrženy valy z vytěžené zeminy do výšky 2,7 m a vysvahovány. Na tyto valy budou uloženy
si|nični panely rozměrů 3x1,5x0,2 m ve sklonu kopÍrujícím dno žlabu na pískový podsyp. Dno
žlabu bude ve spádu 2,5% k předezděnému kanálu ve spodní části žlabu, který bude
kanalizací spojen s přečerpávací jímkou na zachycení kontaminovaných silážních vod.

výdejní místo bude mezi komunikací a jímkou.
Komunikace bude sloužit k příjezdu a odjezdu vozidel k silážnímu žlabu a skladovací

jímce.
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Stanoví podmínky pro provedení stavby :
l. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace,

ČKAIT - 0300328;
prove eny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

kterou vypracoval
případné změny nesmí být

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízeních, 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. Při provádění stavby dodržovat ustanoveni vyhl. č. 526/2006 Sb. o některých
ustanoveních stavebního zákona a příslušných technických norem a vyhl. č. 137/1998 Sb,

. o obecných technických požadavcích na výstavbu upravujÍcÍ požadavky na provádění
stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazujÍcÍ ustanovení
příslušných technických norem. vyhl. č. 369/2001 Sb., vyhl. č. 501/2006 Sb., vyhl. č.
502/2006 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb.

4. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek
stavba povolena, který stavebník obdrží , jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci a ponechá jej tam až do skončení stavby, případně do vydání kolaudačnIho
souhlasu.

5. Ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. je stavebník povinen již od doby přípravy stavby
oznámit tento záměr archeologickému pracovišti s oprávněním provádět archeologické
výzkumy (Vlastivědné muzeum Dr. Karla Hostaše v Klatovech.

6. S veškerými odpady včetně demontovaného materiálu, které vzniknou v průběhu
stavebních prací bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znění, a jeho prováděcími předpisy, především veškeré odpady budou předány
do vlastnictví oprávněným osobám dle výše citovaného zákona o odpadech. Doklady o
odstranění či předání odpadů budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce.

7. Před zahájením prací musí stavebník nechat vytýčiť veškerá podzemní vedení, chránit je
před poškozením a respektovat podmínky správců těchto vedení.

8. Vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s projektovou dokumentací bude provedeno
odborně způsobilou osobou.

8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení stavby.

9. Při realizaci stavby musí být na stavbě, případně na staveništi veden stavební deník.
Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby.

10.Budou respektovány podmínky a vyjádření, která vydaly:
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí - orgán ochrany zemědělského
půdního fondu:

- Investor je povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní půdy, popřípadě i
hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše trvalého odnětí
zemědělské půdy. Ornice získaná skrývkou na trvale odnímaném pozemku bude
použita na terénní úpravy areálu a ozeleněni náspů. Zbylá ornice bude použita
na pozemcích investora stavby.

- V průběhu výstavby musí investor učinit opatření k zabránění úniku látek
(zejména pevných a kapalných) poškozujících zernědělský půdní fond a jeho
vegetační kryt.
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- Hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí
být zřetelně vyznačena a nesmí být překračována.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy:
1.Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. jIlkovou dne
18.12.2008 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyp|ývajÍcÍ z norem
a technických předpisů
Obec Chudenín:
- stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace - duben 2008

11.Kontrolní prohlídka stavby bude provedena po provedení zemních prací, po provedení
podkladních betonů a asfaltů. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále
pokračovat.

12.Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou s příslušným oprávněním; stavebník před
zahájením prací na stavbě písemně ohlásí stavebnímu úřadu generálního dodavatele
stavby (včetně sídla a kopie přislušného oprávnění), který bude stavbu provádět.
Jakékoliv změny dodavatele v průběhu stavby budou písemně oznámeny stavebnímu
úřadu.

ijStavba bude dokončena nejpozději do 31.08.2010 a před uplynutím tohoto termínu
požádá stavebník v souladu s § 122 stavebního zákona o vydáni kolaudačního souhlasu.
o jeho vydání je třeba požádat zdejší stavební úřad na předepsaném formuláři dle
vyhlášky č. 526/2006 Sb.

14.PO ukončení prací na stavbě uvede investor stavbu poškozené plochy do původního
stavu.

Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řIzení:
během zahájeného řízení nebyly uplatněny žádné námitky

Účastníkem řízení podle §.27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
řád") je jelikož může
přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech

(dále jen ,,správní
být rozhodnutím

Odůvodněni

Dne 12.3.2009 podal žadatel žádost o vydání stavebního povoleni na výše uvedenou stavbu.
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení podle § 112 odst. stavebního zákona
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Podle ustanovení § 112 odst, 2
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry
staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení
stavby, a stanovil, že ve lhůtě do lOti dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska,
Územní rozhodnuti o umístěnI stavby bylo vydáno dne 27.2.2009 pod č,j. MÚ/10/183/09

Stavební úřad v provedeném územním a stavebním řízení
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal
orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a
dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky
stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně
oprávněné zájmy účastníků řízení.

přezkoumal předloženou žádost
ji s účastníky řízení a dotčenými
připomínky. zjistil, že projektová
na výstavbu a že uskutečněním
omezena či ohrožena práva a
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Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a závaznými stanovisky'
- MěÚ Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy - koordinované stanovisko č. 398

-odbor životního p!ostředí - vyjádření z hlediska odpadového hospodářství ze dne
9.6.2008, značka: ZP/6845/08/Ro
-odbor výstavby a územního plánování - vyjádření ze dne 23,6.2008,
č.j.: ŽP/6836/08/Ks
-odbor školství, kultury a cestovního ruchu - vyjádření
-odbor životního prostředí - vyjádření odbor životního prostředí, orgán ochrany
zemědělského půdního fondu vyjádření ze dne 16.6.2008, značka: ŽP/7248/08/Rt
-odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody - vyjádřeni ze dne 13.6.2008,
značka: ŽP/6836/08/KS

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí - Rozhodnuti vodoprávního úřadu ze dne
21.8,2008, č.j.: ŽP/9817/08/Šp

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí - závazné stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu ze dne 7.8.2008, značka: ŽP/9122/08/Rt

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň - sdělení
ze dne 29.5.2008, značka: ŽP/6421/08

- ČEZ Distribuce, a.s., - vyjádření ze dne 16.7.2008, č.j.: 1415/2008/Ku

- Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň, P.O.BoX č. 56, Praha 3 - vyjádření zedne 11.8.2008, č.j.: 96827/08/CPN/000
- Povodí Vltavy s.p., závod Berounka - stanovisko ze dne 29.5.2008, značka:

2008/31201/342/Su
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy - závazné stanovisko

ze dne 2.2.2009, značka: HSPM-23-2/KT/SPD-2009

- Obec Chudenín, Chudenín 68, Nýrsko - vyjádření ze dne 3.9.2008

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní
správy vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řIzení:
- podle § 109 stavebního zákona jsou: astoupen' na základě plné moci

Okruh účastníků podle § 109 odst. 1 stavebního zákona byl omezen na vlastníky pozemků,
které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém bude provedena stavba. Vlastnictví ani
jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto
rozhodnutím přímo dotčena.

Účastníkům řízení bude stavební povoleni doručeno na doručenku do vlastních rukou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci řízení neuplatnili návrhy ani námitky v zahájeném řízení o povolení stavby

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- stavební úřad neobdržel připomínky veřejnosti

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí
- účastníci se k podkladům nevyjádřili

Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže
stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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Poučeni

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního
řádu, ve znění pozdějších předpisů odvolání, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámeni ke
Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním u zdejšího stavebního úřadu v počtu
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal
jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka.
Odvolánhn lze napadnout výrokovou část rozhodnuti, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolánľ jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístěnI 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 identifikační
údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 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 jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze
štítku.

Karel V E l T H
vedoucí stavebního úřadu
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Na vědomí:
Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

- odbor školství, kultury a cest. ruchu
- odbor výstavby a územního plánování

Povodí Vltavy s.p., Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň
Obecní úřad Chudenín
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Váš dopis zn. lze dne naše značka vyřizuje dne
Zahrádka 03.09.2008

Věc: Stanovisko k stavebnímu záměru.

Obecní úřad v Chudeníně nemá námitek k stavebnímu záměru "Výstavba skladovací jímky
a siláŽního Žlabu" na pozemcích p.č. 353, 355 v k.ú. Skelná Hut'.

Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, projektant pan Ladislav
Konečný, duben 2008.

Za Obecní úřad v Chudeníně

Zahrádka Petr
starosta obce

telefon, fax:
E-mail :

376 571617
obecchudenin@nextra.cz

IČO: 25 56 02


