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Mestský úrad Nýrsko
- "' f "hi ti l t c "F -' ·tr'1" '" M "t {j l f itf f q l l t f t'ti ""'"M'""'t·""'in"'"' "l

Stavební úrad a Odbor životního prostredí a si/nicn/ho hospodárství

Námestí 122, 340 22 Nýrsko

http.'// www.sumavanef.cz/nyrsko
ID datové schránky: gwdbhd9

Vaše zn,:
Ze dne:
Naše cj.: MÚ/10/837/21
Vyrizuje: Be. Renáta Ašková
Nýrsko, dne:14.10.2021

tel: 376 555 619, 620 fax: 376 571 959

e-inaiL' stavebni@mestonyrsko.cz

Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím,
ve znení pozdejších predpisu.

Mestský úrad Nýrsko, Stavební úrad a Odbor životního prostredí a silnicnIho hospodárství,
jako stavební úrad príslušný podle § 13 odst. 1 písm. d), zákona c. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním rádu, ve znení pozdejších predpisu (dále jen ,,stavební zákon"), obdržel
vaší žádosti o podáni informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném prístupu
k informacím, ve znení pozdejších predpisu, dorucené zdejšímu úradu dne 4.10.2021
pod c.j. mú/10/796/21, týkajících se poskytnutí kopie dokumentu ke stavbe jímky na ,,vynikajÍcÍ
hnojivo" dovážené z Nemecka na Flekách.
Stavební úrad predpokládá, že se jedná o stavbu skladovací jímky na pozemcích parc. c.
281/6, 281/7, 281/8 v katastrálním území Fleky, a k temto stavbám vám poskytuje kopie
dokumentu:

- Stavební povolení ze dne 11.12.2006 zn.: 805/2006
- rozhodnutí Mestského úradu Klatovy, odboru životního prostredí ze dne 27,6.2006znacka ŽP/4258/06/Šp

Dále se vaše žádost týká poskytnutí kopie dokumentu souhlasu se stavbou obecního úradu
v Chudeníne. Tento dokument se ve spise nenachází, nicméne Obec Chudenín byla rádným
úcastníkem stavebního rIzení a žádné námitky ke stavbe ve spisu založeny nejsou.

Dále se vaše žádost týká nového poskytnutí kopii souhlasu Obecního úradu Chudenín se
stavbou dvou silážních jímek mezi Chudenínem a Skelnou Hutí, z duvodu chybne
zacerneného jména. K temto stavbám vám poskytujeme nový souhlas Obecního úradu
Chudenín.

Bc. Re AŠKOVÁ
vedoucí stavebního úradu a odboru životního prostredí

a silnicního hospodárství
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Stavební úrad Mestského úradu v Nýrsku
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Zn. : 805/2006 ' V Nýrsku, dne 11. 12. 2006
Vyrizuje: Veith Toíú í :,. . .
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Mestský úrad v Nýrsku, stavební úrad, obdržel dne 17. 7. 2006 žádost

Plzen o vy ani s ave ního povo|en| na stavbu - novostavby skladovací
jímky, silážního žlabu a komunikace na Flekách.
Na základe projednání žádosti ve slouceném územním a stavebním rIzení
stavební úrad Mestského úradu v Nýrsku, jako príslušný stavební úrad podle §
117 zákona c. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve znení
pozdejších zmen a doplnku (dále jen ,,stavební zákon"), rozhodl takto:
Stavba novostavby skladovací jímky, silážního žlabu a komunikace,
umístená na pozemku císlo parcely 281/2 v katastrálním území Fleky, se podle
§ 39 a § 66 stavebního zákona

povoluje
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Stavba bude obsahovat : novostavbu skladovací jímky - silážní žIab, jímku na
kejdu, oplocení jímky, výdejní místo, komunikaci a sadové úpravy - dle
overené projektové dokumentace.

Pro umIstení a provedeni stavby se stanoví tyto podmínky :

1. Stavba bude umístena na pozemku císlo 281/2, v kat. území Fleky, jak je
zakresleno v situacním výkresu v mer. 1 : 2880, který je soucástí projektové
dokumentace.

2. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace, overené
ve stavebním rízení. Prípadné zmeny nesmí být provedeny bez predchozího

'overení stavebním úradem.

3. Vytýcení stavby v souladu s dokumentací provede : odborne zpusobilá osoba.

4. Pri provádení stavby je nutno dodržovat predpisy týkající se bezpecnosti
práce a technických zarIzeních, zejména vyhlášku c. 324/1990 Sb,, o
bezpecnosti práce a technických zarízení pri stavebních pracích, a zajistit .
ochranu zdraví a života osob na staveništi.
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i' 5, Pri provádení stavby dodržovat ustanovení vyhl. c. 132/1998 Sb. o nekterých
i ustanoveních stavebního zákona a príslušných technických norem a vyhl. c.

" 137/1998 Sb.

j 6, Pred zahájením stavby bude na viditelném míste u vstupu na stavenište
,' umísten štítek "Stavba povolena", který stavebník obdrží, jakmile toto

rozhodnutí nabude právní moci.
l
l

) 7. Stavba bude provádena dodavatelsky firmou. Pred zahájením stavebních
i prací bude stavebnímu úradu MeÚ v Nýrsku sdelen název a sídlo dodavatele.

..

8. Napojení stavby na inženýrské síte :
a) vodou ---
b) kanalizací ---
C) el. energií —--
d) plynem ---

9. Jiné podmínky: budou dodrženy podmínky
- Mestského úradu v Klatovech - odboru ŽP - 1. Investor je povinen
zajistit oddelenou skrývku svrchní kulturní vrstvy pudy, poprípade i
hloubeji uložené zúrodnení schopné zeminy na celé ploše trvalého odnetí
zemedelské pudy. Ornice získaná skrývkou na trvale odnímaném
pozemku bude použita na terénní úpravy zbývající cásti poz. p. c. 281/2
v k. ú. Fleky. 2. V prubehu výstavby musí investor ucinit opatrení
k zabránení úniku látek (zejména pevných a kapalných) poškozujÍcÍch
zemedelský pudní fond a jeho vegetacní kryt. 3. Hranice trvalého odnetí
zemedelské pudy ze zemedelského pudního fondu musí být zretelne
vyznacena a nesmí být prekracována.
- S veškerými odpady, které vzniknou v prubehu výstavby objektu, bude
nakládáno v souladu se zákonem c. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene
nekterých dalších zákonu a jeho provádecími predpisy
- stavebnici jsou povinni umožnit Archeologickému ústavu nebo jiné
oprávnené organizaci provést na dotceném území záchranný
archeologický výzkum.

P

10. Stavba bude dokoncena do 30. 6. 2008 a pred uplynutím tohoto termínu
bude požádáno o provedení kolaudacního rízení, pri kterém bude predloženo :
- doklad o zajištení souborného zpracování dokumentace geodetických
prací
- doklad o nepropustnosti kanalizace
- doklad o nepropustnosti jímky
- doklad o nezávadném vyvážení vod akumulovaných v jímce
- doklad o nepropustnosti tesnIcIch vrstev s kontrolním systémem
- zápis o predání a prevzetí stavby
- doklad o nezávadném zneškodneni odpadu v rámci výstavby

, - zamerení stavby od oprávnené osoby- projektová dokumentace overená ve stavebním rízení
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j Opatrením ze dne 24. 10. 2006 stavební úrad oznámil zahájení slouceného
) územního a stavebního rízení podle § 32 odst. 3 stavebního zákona dotceným
' orgánum státní správy ? známým úcastníkum rízeni.
) V prubehu slouceného rízení stavební úrad prezkoumal predloženou žádost

: z hledisek uvedených v § 37 a § 62 stavebního zákona, projednal ji s úcastníky

rízení a dotcenými orgány státní správy a posoudil shromáždená stanoviska a
pripomínky. zjistil, že projektová dokumentace stavby splnuje obecné technické

f požadavky na výstavbu a že uskutecnením stavby nejsou ohroženy verejné
zájmy ani neprimerene omezena ci ohrožena práva a oprávnené zájmy
úcastníku rIzenI.
Pri vymezování okruhu úcastníku stavebního rízení dospel stavební úrad

· k záveru, že v daném prípade toto právní postavení podle § 59 stavebního
zákona prÍs|UšÍ (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkum
pozemku a staveb, které mají spolecnou hranici se stavebním pozemkem parc.
c. 281/2 kat. území Fleky. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenejším)
nemovitostem nemohou být tímto povolením prímo dotcena.
Protože stavební úrad v prubehu rízeni neshledal duvody bránIcI povolení a
provedení stavby, rozhodl zpusobem uvedeným ve výroku.

Poucení
F
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Stavba nesmí být za.hájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo
právní moci, nebude stavba zahájena. ,
Proti tomuto rozhodnutí muže úcastník rízenl podat podle ustanovení § 83 odst.
1 zákona císlo 500/2004 Sb., správní rád (dále jen ,,správní rád"), ve znení
pozdejších predpisu odvolání, ve lhute 15ti dnu ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úradu Plzenského kraje se sídlem v Plzni, podáním ucineným u
Mestského úradu v Nýrsku, stavebního úradu v poctu stejnopisu tak, aby jeden
stejnopis zustal správnímu orgánu a aby každý úcastník rízenl dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li úcastník potrebný pocet stejnopisu, vyhotoví je správní
orgán na náklady úcastníka.
Vcas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního rádu odkladný
úcinek. Odvolání jen proti oduvodnení rozhodnuti je neprípustné.

r

t



'l
l

4

i

: Karel
1e it h

vedoucí sÉave/bního úradu

' l l|
'

,,,·", ,· :.':/,.. '"l
f ,l l

"' // A,, '· ' " i. , ,

' ':r:::"' ":i'\ "\· .';: ,,,
L,L )'"1' '\ ."',"ji"";' :\\ !

\ ,'.,:'.:',.'., , ?",,/
l

\\ ', Ci ) " ·- " , C' í
. . .", ' C C ,'; '\ ' ',; L " -l "

il " .1'\) '\"" '; .'. ':":": '," ·'"""

Dorucí se :
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plzenský kraj, škroupova 18, c. p. 1760, 301 00 Plzen v/'
Správa a údržba silnic, Za Kasárny 324, 339 01 Klatovyj
Obec Chudenín V

Na vedomí :
Mestský úrad Klatovy - odbor ŽP

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Policie CR - DI Klatovy
Obecní úrad Chudenín
Financní úrad Klatovy
Katastrální úrad Klatovy
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MESTSKY URAD KLATOVY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ

nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
tel.: 376 347 Ill, e-mail: posta@mukt.cz
fax: 376 310 194,376 347 342
Doporucene

Naše znacka Ukládací znak Vyrizuje l linka Datum
ZP/4258/06/Šp . 231.2 A/5 Špackovál 383 27. 6. 2006

Stavba ,,SiláŽní žlab a skladovací jímka na kejdu v areálu farmy Fleky" s umístením na p.p.C.
281/2 v k.ú. Fleky, císlo hydrologického poradí 1-10-03-014 - souhlas vodoprávního úradu

ROZHODNUTÍ:

Mestský úrad Klatovy, Odbor životnílio prostredí, jako príslušný vodoprávní úrad podle ust. §§ 104
a 106 zákona císlo 254/2001 Sb., o vodách a o zmene nekterých zákonu (vodní zákon), ve znení pozdej-
ších predpisu udeluje

žadateli
Jméno a príjmení :
Adresa místa trvalého pobytu

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona

souhlas

ke stavbe ,,Silážní žlab a skladovací jímka na kejdu v areálu farmy Fleky"
s umístením na p.p.c. 281/2 v kú. Fleky
v povodí Flekovského potokLí
císlo hydrologického poradí 1-10-03-014
podle predložené projektové dokumentace, kterou vypracoval v kvetnu 2006 Ing. Miroslav Nešpor, au-
torizovaný inženýr pro technologická zarízení staveb - CKAIT 0001373, BD TECH Praha,

Projektová dokumentace reší šest stavebních objektu - silážní žlab, jímka na kejdu, oplocení jímky, '
výdejní místo, komunikace a sadové úpravy. Silážní žlab ke skladování siláže o sušine nad 30% o obje-
mu 6 000 m3 bude nezakrytý, obdélníkového tvaru, o rozmerech 40 x 34 m, dno žlabu bude zhutneno
šterkopískem, vyrovnáno pískovým podsypem, na takto upravený terén bude položena geotextilie a nás-
ledne PE izolacní fólie, na izolaci nanesena krycí vrstva betonu a asfaltobeton, silnicní panely položeny
na pískový podsyp bocních sten valu a vsazeny do pripravených žlabu a zasypány. Soucástí žlabu bude
preceipávací prefabrikovaná monolitická jímka o objemu 20 In3,
Jímka na kejdu o objemu 1 200 ln3 bude sloužit ke skladování kejdy, k jímání kontaminovaných deŠt'o-
vých vod ze silážního žlabu precerpaných z precerpávací jímky u silážního žlabu a dešt'ových vod z vý-
dejního místa mezi jímkou a silážním žlabem. Bude opatrena kontrolním systémem nepropustnosti (sva-
rované polyetylénové pasy ti. 0,8 mm, které budou svarovány tepelne dvojitými svary, celá vrstva kon-
trohiího systému bude vyspádována ke kontrolní trubce. Následne se uloží drenážní vrstva CENO plst
o ti. 5 mm, vrchní tesnící vrstva celé jímky je tvorena obdobným zpusobem, jako je kontrolní systém, '
ti. polyetylénových pasu je však 2,0 mm, Okraje obou tesnících vrstev budou ohnuty a zahrnuty na hla-
ve valu do pripravených rýh.
celý prostor zemní jímky bude oplocen ocelovým pletivem s uzamykatelnou brankou.
Výdejní místo mezi jímkou a silážním žlabem bude sloužit k veškerým manipulacím s kejdou. Prostor
výdejního místa bude vybetonován a odizolován se spádem do odtokové Šachty u jímky, zaústené kana-
lizacním polypropylenovým potrubím o prunieru 200 mm zpet do jímky. Od jímky bude výdejní místo
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oddeleno zídkou vysokou 400 mm, Z bocních stran na komunikaci bude výdejní místo opatreno pre-
jezdnými prahy z každé strany.
Komunikace jsou navrŽeny jako zpevnené, dešt'ové vody budou svedeny na terén.
V rámci sadových úprav je navržena výsadba kerové zelene a založení trávníku,

Souhlas vodoprávního úradu je v souladu s ust. § 17 odst, 2 citovaného zákona o vodách vázán na splne-
ní techto podmínek a povinností :
l. V provozním rádu silážního žlabu (který bude schválen provozovatelem) bude zakotven zákaz na-

skladnoL'ání krmiv o sušine nižší než 30%.
2. Pro jímku na kejdu bude zpracován provozní rád (mimo jiné zde bude uvedena pravidelná kontrola

detekcního systému) s pokyny pro prípad zjištení netesnosti, který bude rovnež schválen provozovate-
lem.

3. Cerpání z jímky a do jímky bude provádeno tak, aby nedoŠlo k poškození polyetylenových pásu ci
sváru,

4, Do rozvozového plánu farmy Fleky bude ,zapracován objem tekutých statkových hnojiv z navržené
skladovací jímky.

5. Ke kolaudaci stavby budou doloženy zkoušky nepropustnosti jímky na kejdu a precerpávací jímky
u silážního žlabu.

Tento souhlas platí dva roky ode dne jeho vydání, pokud behem této doby nebude využit pro rozhod-
nutí príslušného stavebního úradu.

Oduvodnení:

zastu u'ící
na základe Iné moci pana

ožádal Mestský úrad Klatovy, Odbor Životního prostredí,,podáním doruceným dne
2'6. 6. 2006 o vydání souhlasu vodoprávního úradu ke stavbe ,,Silážní Žlab a skladovací jímka na kejdu
v areálu farmy Fleky" s umístením na p,p.c, 281/2 v k,ú. Fleky.

Podanou žádostí bylo zahájeno rízení dle ust. § 115 vodního zákona císlo 254/2001 Sb. a v souladu
v souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona císlo 500/2004 Sb., správní rád (dále jen ,,správní rád"), ve znení
pozdejších predpisu. V rámci rízení vodoprávní úrad zjistil, Že jde o stavbu, k níž není treba povolení
podle ust. §§ 8 a 15 citovaného vodního zákona, která však svým provozem muže významne ohrozit
jakost povrchových nebo podzeniníeh vod, a proto je treba k ní udelit souhlas.

Bez tohoto souhlasu vodoprávního úradu nemohou orgány, které jsou oprávneny podle jiných predpi-
su povolit predmetnou stavbu, vydat Žádané povolení k jejich realizaci.

K projektové dokumentaci stavby bylo vydáno stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy s,p. Praha,
závod Berounka Plzen z hlediska SVP dne 20. 6. 2006 pod zn,: 2006/31340/342/Su.

Vodoprávní úrad v rízení posoudil predloženou projektovou dokumentaci stavby z hlediska možnosti
ovlivnení zájmu chránených príslušnými ustanoveními vodního zákona a dalšími platnými predj?isy,
pripojené stanovisko dotceného orgánu státní správy a na základe výsledku rízení vydal tento souhlas.
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Poucení úCastníku :
Proti tomuto rozhodnutí muže úcastník rízení podat podle ustanovení § 83 odst. l zákona císlo

500/2004 Sb., správní rád (dále jen ,,správní rád"), ve znení pozdejších predpisu odvolání, ve lhute lSti
dnu ode dne jeho oznámení ke Krajskému úradu Plzenského kraje se sídlem v Plzni, podáním ucineným
u Mestského úradu Klatovy, Odboru Životního prostredí v poctu stejnopisu tak, aby jeden stejnopis
zustal správnímu orgánu a aby každý úcastník rízení dostal jeden stejnopis, Nepodá-li úcastník potrebný
pocet stejnopisu, vyhotoví je správní orgán na náklady úcastníka.
Vcas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního rádu odkladný úcinek, Odvolání jen proti
oduvodnení rozhodnutí je neprípustné.

Príloha
projektová dokumentace stavby pare C, 5
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DoruCí se
ÚCastníci rízení do vlastních rukou

zastupující na základe plné moci pana

Obec Chudenín, 340 22 Nýrsko

Na vcdomí
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, 304 20 Plzen - po nabytí právní moci v elektronické podobc
MeÚ Nýrsko, Stavební úrad
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Chudenín 68, 340 22 Nýrsko Okres Klatovy
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Pan

Váš dopis zn. lze dne naše znacka vyrizuje dne
Zahrádka 03.09.2008

Vec: Stanovisko k stavebnímu zámeru.

,
Obecní úrad v Chudeníne nemá námitek k stavebnímu zámeru "Výstavba skladovací jímky

a silážního Žlabu" na pozemcích p.c. 353, 355 v kil. Skelná Hut'.

Stavba bude provedena podle predložené projektové dokumentace, projektant pan
duben 2008. .

Za Obecní úrad v Chudeníne

Zahrádka Petr
starosta obce

OBECNÍ ÚRAD CHUDE%ÍN

340 22 Nýrsko
Tel. 376 571 617

)íco: 00255602

telefon, fax:
E-mail :

376 571617
obecchudenin@nextra.cz

ICO: 25 56 02


