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ROZHODNUTÍ

Dne 21.10.2020 podala společnost GEFIRA stavby s.r.o., IČ 07300263 se sídlem Randova
3205/2 Praha 5 v zastoupení společností S-B s.r.o., IČ 25652362 se sídlem Husova 332 Sedlčany
(dále jen „žadatel“) u zdejšího Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu
v Sedlčanech žádost o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na
stavbu: bytový dům Mastník na pozemku parc. č. 133, 134, 135, 136, 137 v kat. území Sedlčany a
obci Sedlčany. Uvedeným dnem podání bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Městský úřad v Sedlčanech, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad (dále jen
„stavební úřadíf) věcně a místně příslušný podle 5 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „stavební zákon“) ve
společném řízení přezkoumal podanou žádost výše uvedeného stavebníka a na základě výsledku
projednání vydává podle ustanovení 5 94p

společné povolení
stavby bytový dům Mastník na pozemku parc. č. 133, 134, 135, 136, 137 v kat. území Sedlčany
a obci Sedlčany v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při společném řízení, ze které
vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání
jednotlivých prostor, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší výstavbu nového bytového domu ve východní části města na
pozemcích situovaných severně od autobusového nádraží a západně od sportovního areálu.
Navržená stavba je obdélníkového tvaru o základních rozměrech 40,6 X 12,15 m, podélnou osou
orientována v ose sever-jih. Stavbu je tvořena technickým suterénem a čtyřmi obytnými podlažími.
Objekt je zastřešen pultovou střechou se sklonem 10o směrem k západu. Jako krytina je navržena
krytina zfalcovaného hliníkového barveného plechu v šedé barvě. Krytina bude uložena na
separační a mikroventilační folii pod plech. Před západní fasádou je přidružena otevřená pavlač a
předsazené ocelové schodiště.
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Svislé konstrukce stavby suterénu (obvodové, nosné stěny i pilíře) jsou navrženy ze železobetonu
v provedení bílé vany s krystalizací. Vnitřní stěny a sloupy v suterénu jsou z betonu C25/30-XC1 a
obvodové stěny z betonu C12115-X0. Vrchní stavba je z keramického zdiva z broušených
cihelných bloků.
Suterén domu obsahuje stání pro 12 vozidel včetně jednoho stání pro osoby ZTP a technickou
místnost s plynovým kotlem, ohřev TUV a výlevku pro úklid společných prostor bytového domu.
V objektu vznikne 22 nových bytových jednotek. Dispozice v 1. až 3.NP je shodná a obsahuje vždy
dva byty 1+k.k., dva byty 2+k.k. a dva byty 3+k.k. Ve 4.NP jsou navrženy dva byty 2+k.k. a dva
byty 4"k.k.
Všechny byty jsou přístupné zpavlači na západní fasádě, které jsou propojeny předsazeným
schodištěm a v jižní části objektu výtahovou šachtou.
Byt kategorie 1+k.k. obsahuje vstupní chodbu, WC, koupelnu a obývací pokoj skuchyňským
koutem. Byt kategorie 2+k.k. obsahuje vstupní chodbu, WC, koupelnu, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a ložnici. Byt kategorie 3+kk. obsahuje vstupní chodbu, WC, koupelnu,
obývací pokoj skuchyňským koutem, ložnici a pokoj. Byt kategorie 4+k.k. obsahuje vstupní
chodbu, WC, koupelnu, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnici, dva pokoje a šatnu.
Součástí stavby je dopravní napojení z ulice Pod Potoky a z ulice Tyršova. Dvanáct parkovacích
stání vsuterénu bytového domu bude doplněno dalšími sedmi místy na zpevněné ploše před
bytovým domem.
Zásobovánívodou, odkanalizování, elktro a plyn je řešeno napojením na stávající infrastrukturu ve
městě.
Bytový dům bude odkanalizován pomocí jedné samostatné oddílné přípojky splaškové kanalizace
DN 200 napojené na stávající jednotnou stoku DN 800 v ulici Pod Potoky. Vodovod bude napojen
pomocí nové vodovodní přípojky DN 50 (PE 63, SDR 11) ze stávajícího vodovodního řádu
umístěného v ulici Tyršova. Dešťové vody z objektu budou odváděny pomocí 3 kusů vnějších
okapních svodů, které budou přes lapače střešních splavenin napojeny do venkovní areálové
gravitační dešťové kanalizace vedené po pozemku investora stavby a dále jímány do retenční
akumulační jímky o objemu 11,95 m3. Ztéto akumulační nádrže budou regulovaným odtokem
napojeny v revizní šachtě RŠD1 na novou přípojku oddílné dešťové kanalizace DN 150. Připojení
elektro bude novou přípojkou do pojistkové skříně osazené na severní fasádě objektu.
Pro vytápění bytového domu je navržena samostatná plynová kotelna s dvěma závěsnými
kondenzačními kotli. V kotelně bude dále osazen ohřívaný zásobník TV.

Pro umístěnía realizaci stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentaci, která obsahuje výkresy
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí (situace stavby).

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném řízení, kterou
vypracovala společnost 8-B s. r.o. projekty a realizace staveb, IČ 25652362 se sídlem Husova
332 Sedlčany.

3. Případné změny nesmí být provedenybez předchozíhopovolení stavebním úřadem.
4. Musí být splněny podmínky uvedené vzávazném stanovisku HZS Stč. kraje ÚO Příbram ze

dne 09.09.2020c.j.: PB-408-2/2020/PD:
a) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby požadujeme předložit doklady potvrzující provedení

funkčních zkoušek instalovaných požárně bezpečnostních zařízení.
b)- K závěrečné kontrolní prohlídce stavby požadujeme předložit prohlášení osoby provádějící

montáž požárně bezpečnostních zařízení potvrzující dodržení podmínek montáže
vyplývající z projektové dokumentace.
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c) Bude předložen doklad prokazující třídu reakce na oheň na použitý materiál zateplovacího
systému a prohlášení zhotovitele stavby o jejím provedení a splnění požadavků
stanovených ČSN 73 0810 a požárně bezpečnostním řešení. _.

_
d) Bude předložen doklad o provozuschopnosti stávajícího podzemního hydrantu, který dle

10.

požárně bezpečnostního řešení musí splnit požadavky dle ČSN 73 0873.
Budou dodrženy podmínky uvedené vzávazném stanovisku KHS Stč. kraje ÚP Příbram ze
dne 14.09.2020 č.j.: KHSSC 4423512020:
a) V rámci zkušebního provozu bude měřením ověřen hluk z provozu technologie plynové

kotelny v chráněném vnitřním prostoru pokoje v 1_NP přímo nad kotelnou. U dvou bytů (kat.
1+kk a 3+kk) bude ověřen hluk provozu VZT vchráněném vnitřním prostoru nejbližší
obytné místnosti. Hluk z provozu vývodů VZT zařízení bude ověřen měřením v chráněném
venkovním prostoru bytového domu č.p.1058 ve výšce 7 m nad terénem podle akustické
studie z 14.08.2020. V obou případech 2 m před oknem do trvale obytné místnosti směrem
ke zdroji hluku. Při provozu všech VZT jednotek hodnoceného bytového domu. Měření
bude provedeno při plném výkonu ověřovaných zdrojů hluku v noční době. Vsouladu s š
32a zákona bude měření provedeno odborně způsobilou laboratoří a při měření bude
prokázáno, zda hluk obsahoval tónovou složku. Výsledky měření nepřekročí limity hluku
uvedené v š 11 odst.3, přílohy 2 a 5 12 odst.3, přílohy 3 tabulky č.1 Nařízení vlády ČR č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění
pozdějších platných předpisů. Podmínka stanovená podle 5 30 odst. 1 zákona.

b) Ke kolaudaci stavby bude předloženo prohlášení dodavatele stavby, že veškeré výrobky
použité na vodovodní přípojku a nové vodovodní rozvody ve stavbě jsou vhodné pro přímý
styk s pitnou vodou a před uvedením na trh byly ověřeny a posouzeny dle vyhl. č. 409/2005
Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku svodou a na úpravu
vody, a že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody. Podmínka
stanovena v souladu s s 5 odst. 11 zákona.

c) Výsledkem laboratorní analýzy vzorku pitné vody odebrané z koncovky vodovodního
rozvoduv bytovém domě bude prokázáno, že jsou splněny hygienické požadavky na pitnou
vodu stanovené & 3 odst. 2 ve spojení s 5 3 odst. 1 a přílohy č.1 vyhl. č. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví hygienické požadavky pro pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost
kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů na stanovení ukazatelů v rozsahu
mikrobiologických ukazatelů kráceného rozboru uvedených vpříloze č. 5 vyhlášky pro
podzemní zdroj. Odběr a analýza vzorku vody musí být provedeny odborně způsobilou
laboratoří, jak je stanoveno & 4 odst. 1 písm. a) zákona ve spojení s 5 4 odst. 2 písm. a)
vyhlášky. Podmínka stanovena v souladu s & 3 odst. 2 zákona.

Je nutné dodržet podmínky uvedené v závazném stanovisku Odboru životního prostředí
Městského úřadu Sedlčany ze dne 18.09.2020 č.j.: ŽP/18791/2020—2 týkající se vynětí
pozemku parc. č. 135 a 137 ze zemědělského půdního fondu. ,

. Před zahájením stavby je investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních síti, aby nedošlo
kjejich poškození.
Ve smyslu 5 154 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je vlastník stavby povinen dokumentaci
skutečného provedení stavby, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou
dokumentaci, popř. jiné důležité doklady týkající se stavby, uchovávat po celou dobu trvání
stavby.
Ověřenou projektovou dokumentaci stavby a štítek o povolení stavby obdrží stavebník po
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace
stavby obdrží vlastník stavby, pokud není stavebníkem (podle 5 115 odst. 3 stavebního
zákona).
Stavebník v dostatečném předstihu ohlásí stavebnímu úřadu tyto níže uvedené fáze
výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby:
a) vytýčení prostorové polohy stavby,
b) dokončení nosných konstrukcí (stěny, stropy) a střešního pláště (krov včetně střešní

krytiny).
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c) dokončení vnitřních instalací před omítkou,
d) celkové dokončení stavby.
Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, který má oprávnění tyto
stavební nebo montážní práce provádět a který při realizaci zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím.
Stavebník je vsouladu sustanovením & 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona povinen
stavebnímu úřadu předem oznámit termin zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět. V případě změny stavebního podnikatele stavebník
neprodleně tuto skutečnost oznámí stavebnímu úřadu.
Při provádění stavby vyžadující stavební povolení musí být veden stavební denik, do něhož se
pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník je povinen vést
zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocístavebník.
Stavebník musí zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.
Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních pracích.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích na stavby a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění pozdějších předpisů.
Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o
povolení stavby a ponechá jej tam až do doby dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu.
Lhůta k dokončení stavby se stanoví do 31. prosince 2022.
Dojde-Ii vprúběhu stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů
stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen
neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu
ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná ktomu, aby nález nebyl poškozen nebo
zničen, apráce v místě nálezu přerušit (viz 5 176 stavebního zákona).
Práce budou prováděny tak, aby v průběhu stavby nedocházelo ke zhoršování životního
prostředí.
2 ploch pozemku, které budou zastavěny a zpevněny, bude před zahájením výkopových
pracích sejmuta ornice a využita pro urovnání terénu na zbývajících částech pozemku.
Po dokončení stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby ve
lhůtě nejméně 30 dnů předem a požádá o vydání kolaudačníhosouhlasu.

Účastníkem řízení je podle 5 27 odst.1 zákona čis. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů společnost GEFIRA stavby s.r.o., IČ 07300263 se sídlem Randova 3205/2 Praha 5.

Odůvodnění:

Stavebník podal dne 21.10.2020 u zdejšího odboru výstavby a územního plánování Městského
úřadu “v Sedlčanech žádost o vydání společného povolení pro stavbu: bytový dům Mastník na
pozemku parc. č. 133, 134, 135, 136, 137 v kat. území a obci Sedlčany. Uvedeným dnem podání
bylo zahájeno společné řízení.

Městský úřad v Sedlčanech, odbor výstavby a územního plánování opatřením ze dne 27.10.2020
oznámit zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem
k tomu, že jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby, upustit od ohledání na místě i od ústního jednání stím,
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že stanovil lhůtu pro podání námitek a připomínek v termínu do 15 dnů ode dne doručení.—tohoto

oznámení.

K žádosti a v průběhu řízení byla předložena tato vyjádření, stanoviska a rozhodnutí:

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Stčkraje, ÚP Příbram ze dne 14.09.2020
č.j.: KHSSC 4423512020,

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Stč.kraje, OÚ Příbram ze dne
* 09.09.2020 č.j.: PB-408-2/2020/PD,
- vyjádření Odboru životního prostředí Městského úřadu v Sedlčanech ze dne 23.09.2020

č.j.: ZP/16952/2020,
- závazné stanovisko Odboru životního prostředí Městského úřadu Sedlčany ze dne

18.09.2020 č.j.: ŽP/18791l2020—2,
- souhlas Odboru majetku Městského úřadu Sedlčany ze dne 15.09.2020,

_

- rozhodnutí Odboru dopravy a SH Městského úřadu Sedlčany ze dne 08.09.2020 č.j.:
' OD/15818/2020-3 Váň,
- závazné stanovisko Policie ČR Dl Příbram ze dne 07.09.2020 č.j.: KRPS—222529-1/ČJ-

2020-011106,
- stanovisko Odboru dopravy a SH Městského úřadu Sedlčany ze dne 17.09.2020 č.j.:

OD/18864/2020—2 Hul,
- sdělení ČEZ Distribuce as. ze dne 22.09.2020 č.j.: 0101384444,
- sdělení Telco Pro Services a.s. ze dne 22.09.2020 č.j.: 0201129116,

' - sdělení ČEZ ICT Services a.s. ze dne 22.09.2020 č.j.: 0700269120,
- vyjádření 1.SčV s.r.o. ze dne 17.09.2020 č.j.: TÚP/089/20-Mo,
- vyjádření 1.SčV s.r.o. ze dne 02.04.2020 č.j.: 1SCVZAD7010,
- vyjádření GridServicess.r.o. ze dne 23.03.2020 č.j.: 5002105049,
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 22.09.2020 č.j.: 765359120.

Stavební úřad v průběhu provedeného společného řízení přezkoumal předloženou žádost
s připojenými podklady z hledisek uvedených v š 90 a 5 940 stavebního zákona, projednal ji s
účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděna stanoviska a
připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na
výstavbu, umístění stavby je vsouladu se schválenou územně plánovací dokumentací a že
uskutečněnímstavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy účastníků řízen í.

"

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení
na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí a
proto rozhodl způsobem uvedenýmve výroku.

Vlastnictví pozemku bylo doloženo výpisem z katastru nemovitostí.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena prava osob, která vyplývají zvlastnictví
stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena
práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda
mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají zvlastníctví sousedního pozemku nebo
stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu
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k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu 5 94k
stavebního zákona, kterými jsou: GEFIRA stavby s.r.o.,_ Město Sedlčany.

Doba platnosti společného rozhodnutí je 2 roky za podmínek uvedených v & 94p odst. 5, tj.

rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní
moci.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává
u zdejšího odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Sedlčanech s potřebným
počtem stejnopisú tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení
dostal'jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na
náklady účastníka.
Odvolání bude postoupeno odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Středočeského kraje k rozhodnutí. '

Obdrží:
Účastníci řízení (doručeno do vlastních rukou, na dodejku):
S-B s.r.o.,Husova332 Sedlčany — plná moc

Město-Sedlčany

Dotčené orgány (doručeno na dodejku):
KHS Stč.kraje,Příbram |185
HZS Stč.kraje,Příbram Vili/70 _

Městský úřad Sedlčany,odbor dopravy a SH
Městský úřad Sedlčany,odbor životního prostředí

Správci sítí (doručeno na dodejku):
ČEZ Distribuce a.s.,Teplická 874/8 Děčín
GridServiče s.r.o.,PIynárenská 499/1 Brno
1.SčV a.s.,Novohospodská 93 Příbram IX

CETINa.s.,Českomoravská 2510/19 Praha 9

Po nabvtí právní moci tohoto rozhodnutí ještě obdrží (včetně vyznačené právní moci):
stavebník (spolu s ověřenou projektovou dokumentaci a štítkem o povolení stavby)
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