
Městský úřad Sedlčany
odbor výstavby a územního plánování
264 01 SEDLČANY

Č.j. : OVÚP-12606/2018No
Telefon: 318822742, linka 141

V Sedlčanech dne: 02.07.2018

Nostra Terra z.s.
Nákupní 425/3
Šumbark
736 01 Havlířov

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

Dne 21.06.2018 obdržel zdejší odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu
v Sedlčanech Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v uvedení seznamu řízeních
zahájených podle stavebního zákona v katastrálním území Solopysky u Třebnice v roce 2018 a
poskytnutí stavebního povolení, případně jiného dokumentu vztahujícího se ke stavební činnosti
na akci .Betonárka Čert" umístěné v katastrálním území Solopysky u Třebnic.

Městský úřad Sedlčany, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad (dále jen
"stavební úřad") věcně a místěpříslušný podle § 13 odst. 1 písmo c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")
Vám na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění s děl u je následující:

1. Seznam řízení vedených v roce 2018 u zdejšího stavebního úřadu a vztahujících se ke
katastrálnímu území Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany:

• Společné územní a stavební řízení vedené ve věci umístění a povolení stavby: betonárna
Deštno na pozemku parc.č. 161/3, 176/9, 407/3 a ve věci umístění stavby: vodovodní a
elektrická přípojka na pozemku parc.č. st. 60, st. 61,161/3,176/9,407/3.

2. Poskytnutí stavebního povolení, případně jiného dokumentu vztahujícího se ke stavební
činnosti na akci .Betonárka Čert" v katastrálním území Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany:

• V příloze tohoto sdělení Vám poskytujeme kopii požadovaného dokumentu (rozhodnutí
č.j.: OVÚP-23958/2017No ze dne 16.05.2018).
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Městský úřad Sedlčany
odbor výstavby a územního plánování
264 01 SEDLČANY

c.; OVÚP-23958/2017No
Telefon: 318822742, linka 141

V Sedlčanech dne: 16.05.2018

ROZHODNUTí

Dne 19.12.2017 podala společnost BETON ČERT s.r.o., IČ: 06090290, se sídlem Dopravní 847,
25901 Votice (dále jen "stavebník") u zdejšího odboru výstavby a územního plánování Městského
úřadu v Sedlčanech žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na
stavbu: betonárna Deštno na pozemku parc.č. 161/3, 176/9, 407/3 v kat. území Solopysky u
Třebnic, obec Sedlčany a na stavbu: vodovodní a elektrická přípojka na pozemku parc.č. st. 60, st.
61, 161/3, 176/9, 407/3 v kat. území Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany. Uvedeným dnem podání
bylo zahájeno společného územního a stavebního řízení.

I.

Městský úřad v Sedlčanech, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad (dále jen
"stavební úřad") věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písmo c) zákona Č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")
ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podanou žádost výše uvedeného
stavebníka a na základě výsledku projednání vydává podle ustanovení § 92 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby

I. betonárna Deštno na pozemku parc.č. 161/3, 176/9, 407/3 v kat. území Solopysky u
Třebnic, obec Sedlčany,

II. vodovodní a elektrická přípojka na pozemku parc.č. st. 60, st. 61, 161/3, 176/9,407/3 v kat.
území Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany.

Popis stavby: Předmětem záměru je vybudování betonárny v prostoru mezi stávajícím lomem a
silnicí č. 1/18. Současně s betonárnou budou realizovány zpevněné plochy pro pojezd techniky,
oplocení, opěrné zdi, odvodnění dešťových vod, přípojky vody a NN elektrické energie.
Vlastní betonárna je tvořena z účelového technologického zařízení, které se sestává z ocelových
zásobníků (násypek) kamenina, písku a drtě rozdělené podle velikosti frakce. Dále se sestává
z dopravníků, míchačky, zásobníků cementu a recyklační linky. Kontrola provozu betonárny a
řízení technologie míchání bude prováděna z velína, který je tvořen samostatně izolovanou
vytápěnou a klimatizovanou buňkou (kontejnerem). Pro skladování cementu a popílku budou
instalovány 3 ks 80 tu nových sil o výšce cca 18,25 m. Zázemí pro zaměstnance bude ve
stávajícím objektu nacházejícím se v přilehlém areálu lomu. V rámci budované betonárny budou
z důvodu převýšení terénu na severní a východní straně areálu vybudovány opěrné zdi v celkové
délce cca. 80 m a o výšce do 2,5 m.
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Splašková voda a nezpracovaný beton budou likvidovány v recyklační lince, která se skládá ze 2
ks kalových jímek, oplachové nádoby a recyklačního šneku. Dešťové vody ze zpevněných ploch
budou odváděny do záchytné jímky umístěné ve spodní manipulační ploše jihovýchodního rohu
pozemku parc.č. 161/3. Pro napojení betonárny na vodní zdroj vody bude provedena nová
vodovodní přípojka o délce cca 11 m, která bude vedena ze sousedního objektu na pozemku
parc.č. st. 61. Pro připojení betonárny na zdroj elektrické energie bude provedena elektrická
přípojka o délce cca 58 m, která bude vedena z trafostanice na pozemku parc.č. st. 60.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací stavby, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od
hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Stavba betonárny bude umístěna na pozemku parc.č. 161/3, 176/9, 407/3 v kat. území
Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany. Stavba vodovodní a elektrická přípojky bude umístěna
na pozemku parc.č. st. 60, st. 61, 161/3, 176/9, 407/3 v kat. území Solopysky u Třebnic, obec
Sedlčany.

3. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních
zařízení (sítí) nacházejících se v prostoru staveniště a dbát na to, aby nedošlo k jejich
poškození. Současně budou plně respektována ochranná pásma všech těchto stávajících
nadzemních a podzemních zařízení (sítí).

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky Č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, v platném znění a ustanovení vyhlášky Č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, v platném znění (obě vyhlášky dále jen "obecné požadavky na
výstavbu") .

5. Z ploch pozemku, které budou zastavěny a zpevněny, bude před zahájením výkopových
pracích sejmuta ornice, která bude následně využita pro urovnání terénu na zbývajících
částech pozemku.

6. Vzhledem k tomu, že stavba vodovodní a elektrické přípojky je stavbou uvedenou v
ustanovení § 103 odst. 1 písmo e) bodu č. 10 stavebního zákona, nevyžaduje tato stavba
stavební povolení ani ohlášení a proto ji žadatel může na základě tohoto pravomocného
územního rozhodnutí provést (realizovat).

7. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce žadatele a ostatní účastníky řízení.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") je společnost BETON ČERT s.r.o., IČ: 06090290, se sídlem
Dopravní 847, 25901 Votice.

II.

Městský úřad v Sedlčanech, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad (dále jen
"stavební úřad") věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písmo c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")
rovněž na základě výsledku projednání žádosti ve společném územním a stavebním řízení vydává
podle ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu: betonárna Deštno na pozemku parc.č. 161/3, 176/9,407/3 v kat. území Solopysky u
Třebnic, obec Sedlčany v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při spojeném územním a
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stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení stavby, členění na objekty,
užívání jednotlivých prostor, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a
stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebním
úřadem.

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních pracích (Nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon Č. 309/2006
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vše v platném znění)
a příslušné technické normy.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky Č. 289/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby v platném znění a ustanovení vyhlášky Č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území (obě vyhlášky dále jen "obecné požadavky na výstavbu").

4. Ve smyslu § 154 odst. 1 písmo 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.

5. 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 § 115 odst. 3 stavebního
zákona).

6. 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.

7. 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.

8. Stavebník je v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písmo a) stavebního zákona povinen
stavebnímu úřadu předem oznámit termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět. V případě změny stavebního podnikatele stavebník
neprodleně tuto skutečnost oznámí stavebnímu úřadu.

9. Lhůta k dokončení stavby se stanoví do 31.12.2021.
10. Práce budou prováděny tak, aby v průběhu stavby nedocházelo ke zhoršování životního

prostředí.
11. Dojde-Ii při provádění stavby k nepředvídatelným 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 (odboru
školství a památkové péče MěÚ Sedlčany) nebo orgánu ochrany přírody (odbor životního
prostředí MěÚ Sedlčany) a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl
poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Při nálezech bude postupováno
v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

12. Budou respektovány podmínky v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Stč.kraje
v Praze, ÚP Příbram ze dne 21.03.2017 pod č.j.: KHSSC 14974/2017 a vzávazném
stanovisku ze dne 21.08.2017 pod č.j.: KHSSC 46684/2017, zejména:
• V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku a prašnosti v pracovním

prostředí velinu a v kabině obsluhy nakladače v letním období.
• V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku obou zdrojů hluku (lom Deštno

a betonárna Deštno) při maximálním technologickém vytížení po dobu 8 nejhlučnějších na
sebe navazujících hodin v denní době (6,00 - 22,00 hodin). Měření bude provedeno na
referenčním bodě SB 2, v chráněném venkovním prostoru stavby Solopysky č.p. 42 (tj. 2 m
před oknem domu ve východní fasádě), směrem ke zdroji hluku.
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13. Bude respektováno závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Stč. kraje, ÚO
Příbram ze dne 06.12.2017 pod č.j.: PB-539-2/2017/PD.

14. Budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. (CETIN) ze dne 31.08.2017 a ve vyjádření ze dne 21.08.2017 pod č.j.:
695980/17:
• Výstavbou bude dotčen stávající metalický kabel v naší správě uložený v pozemku

investora podél silnice !.třídy č. 18. Požadujeme ochránění kabeli dělenou chráničkou
v místech budovaných zpevněných a pojížděných ploch s přesahem 1 m na každou
stranu.

• Doporučujeme uložení rezervní chráničky o průměru min. 50 mm v délce ochraňovaného
úseku pro možnost protažení nového kabelu v případě poruchy, čímž bude v budoucnu
zabráněno narušení projektovaných zpevněných povrchů.

• Investorem překládky SEK je v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikací vždy stavebník, který překládku vyvoval a je povinen uhradit
nezbytně nutné náklady na úpravu daného úseku sítě.

• Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN smlouvu o
realizaci překládky SEK.

• Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat stanovená pravidla právními
předpisy pro ochranná pásma podzemní sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a
nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo
k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.

• Stavebník, nebo vím pověřená třetí osoba, je povinna se řídit Všeobecnými podmínkami
ochrany SEK společnosti CETIN, které jsou nedílnou součástí vyjádření.

15. Při provádění stavby budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s.
ze dne 23.08.2017 pod č.j.: 1094239579/2017, zejména:
• V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních

vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného
pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném
pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz).

16. Budou respektovány podmínky v závazném stanovisku odboru životního prostředí Městského
úřadu Sedlčany ze dne 27.10.2017 pod č.j.: ŽP/19734/2017-2, zejména:
• Maximální výška sil bude 18,25 m.
• Barevné provedení opláštění betonárny bude provedeno dle přiložené vizualizace

doručené dne 20.10.2017.
• Pokud dojde ke změně umístění stavby či změně projektové dokumentace, bude orgánu

státní správy ochrany přírody a krajiny, Městského úřadu Sedlčany, odboru životního
prostředí, podána nová žádost o závazné stanovisko.

17. Budou respektovány podmínky v závazném stanovisku odboru dopravy Krajského úřadu
Středočeského kraje ze dne 06.09.2017 pod č.j.: 110272/2017/KUSK-DOP/HOL, zejména
tyto podmínky:
• Novostavba betonárny společně se zpevněnou plochou a komunikací bude odvodněna

mimo silniční pozemek silnice č. 1/18. .
• Dopravní napojení novostavby betonárny bude zajištěno novým připojením areálu Lomu

Deštno a.s. a dobývacího prostoru lomu, účelovou obslužnou komunikací šířky 10,5 m,
která bude umístěna na pozemku parc.č. 161/3, 161/4, 407/1 v katastrálním území
Solopysky u Třebnic, na silnici č. 1/18 (povoleno rozhodnutím č.j.: 113856/2014/KUSK-
DOP/HOL ze dne 25.08.2014).

• V případě umístění přechodného dopravního značení na silnici č. 1/18 požádá stavebník
(případně zhotovitel stavby) minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací o stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici č. 1/18, v souladu s ustanovením § 77 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Přílohou žádosti bude písemné vyjádření Policie ČR, DI
Příbram, k navrženému dopravně inženýrskému opatření přechodné úpravy.
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• Minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací požádá stavebním (případně zhotovitel
stavby) zdejší odbor dopravy o povolení provádět stavbu v silničním ochranném pásmu
silnice I. třídy, dle § 32 zákona o pozemních komunikacích.

• Při realizaci stavby nebude ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu na silnici Č.
1/18.

18. Na základě požadavku Krajské hygienické stanice Stč. kraje, ÚP Příbram uvedeného
v závazném stanovisku č.j.: KHSSC 46684/2017 ze dne 21.08.2017 a v závazném stanovisku
č.j.: KHSSC 14974/2017 ze dne 04.04.2017 se u této stavby stanovuje provedení zkušebního
provozu, při kterém bude ověřena funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové
dokumentace. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku a prašnosti
v pracovním prostředí velínu a v kabině obsluhy nakladače v letním období a současně bude
provedeno měření hluku obou zdrojů hluku (lom Deštno a betonárna Deštno) při maximálním
technologickém vytížení po dobu 8 nejhlučnějších na sebe navazujících hodin v denní době
(6,00_ 22,00hodin).

19. Po dokončení stavby stavebník požádá v souladu s výše uvedenou podmínkou Č. 18 o
povolení zkušebního provozu stavby. K žádosti doloží doklady o výsledcích předepsaných
zkoušek (např. výchozí revizní zprávu elektroinstalace, zkoušku těsnosti vodovodního potrubí
a kanalizace, výchozí revizní zprávu hromosvodu apod.), závazná stanoviska dotčených
orgánů a doklady požadované dotčenými orgány.

20. Teprve po vyhodnocení zkušebního provozu požádá stavebník o vydání kolaudačního
souhlasu. K žádosti stavebník předloží vyhovující měření hluku ve venkovním chráněném
prostoru, měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí velínu a v kabině obsluhy nakladače
v letním období, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek. Po vydání kolaudačního
souhlasu bude možné stavbu trvale užívat.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řádil) je společnost BETON ČERT s.r.o., IČ: 06090290, se sídlem
Dopravní 847,25901 Votice.

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve společném územním a stavebním
řízení se vzájemně podmiňují, je výroková část II. vztahující se k povolení stavby vykonatelná
nabytím právní moci výrokové části I. vztahující se k umístění stavby.

Odůvodnění

Stavebník podal dne 19.12.2017 u zdejšího odboru výstavby a územního plánování Městského
úřadu v Sedlčanech žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na
stavbu: betonárna Deštno na pozemku parc.č. 161/3, 176/9, 407/3 v kat. území Solopysky u
Třebnic, obec Sedlčany a na stavbu: vodovodní a elektrická přípojka na pozemku parc.č. st. 60, st.
61, 161/3, 176/9, 407/3 v kat. území Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany. Uvedeným dnem podání
bylo zahájeno společného územního a stavebního řízení.

Městský úřad v Sedlčanech, odbor výstavby a územního plánování opatřením ze dne 03.01.2018
oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánů a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle
§ 94a odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil lhůtu pro
uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 15 dnů ode
dne doručení oznámení zahájení řízení.
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Na základě stanoviska dotčeného orgánu Krajské hygienické stanice Stč. kraje, ÚP Příbram (dále
jen "KHS Stč. kraje") ze dne 08.01.2018 pod č.j.: KHSSC 00556/2018, který požadoval po
stavebníkovi předložit hlukové posouzení vlivu stavby na chráněný venkovní prostor nejbližší
obytné zástavby (tzv. akustickou studii) a nové posouzení KHS Stč. kraje, vyzval stavební úřad dne
17.01.2018 stavebníka k doplnění předložené žádosti o nové doklady a podklady uvedené ve
výzvě. Stavební úřad současně s výzvou k doplnění žádosti samostatně vydaným usnesením č.j.:
OVÚP-23958/2017No ze dne 17.01.2018 rozhodlo přerušení společného územního a stavebního
řízení do doby úplného odstranění nedostatků žádosti a to ve lhůtě nejpozději do 60-ti dnů ode
nabytí právní moci usnesení o přerušení řízení. Ve lhůtě stanovené pro doplnění žádosti obdržel
zdejší stavební úřad od stavebníka doplňující nové podklady pro vydání rozhodnutí a proto
opatřením ze dne 11.04.2018 vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány o tom, že pominuly
překážky, pro které bylo řízení přerušeno a že se v tomto řízení dále pokračuje. Současně bylo
účastníkům řízení umožněno nahlédnout do spisu a seznámit se se všemi podklady pro rozhodnutí
a případně se k těmto podkladům vyjádřit ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení.

žádost byla mimo jiné doložena těmito vyjádřeními, souhlasy, stanovisky a doklady:

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě uzavřené
dne 24.1.2018 mezi stavebníkem (BETON ČERT s.r.o.) a vlastníkem pozemků (LOM DEŠTNO
a.s.)

- Aku ude k ze dne 16.03.2018 vypracovaný panem

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Stč. kraje v Praze, ÚP Příbram ze dne
21.03.2017 pod č.j.: KHSSC 14974/2017 a v závazném stanovisku ze dne 21.08.2017 pod č.j.:
KHSSC 46684/2017.

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Stč. kraje, ÚO Příbram ze dne 06.12.2017
pod č.j.: PB-539-2/2017/PD.

- Závazné stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Sedlčany ze dne 27.10.2017
pod č.j.: ŽP/19734/2017 -2.

- Vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Sedlčany ze dne 05.09.2017 pod č.j.:
ŽP/15792/2017.

- Stanovisko odboru dopravy Krajského úřadu Stč. kraje odboru ze dne 06.09.2017 pod č.j.:
110272/2017/KUSK-DOP/HOL.

- Rozhodnutí odboru dopravy Krajského úřadu Stč. kraje odboru ze dne 25.08.2014 pod č.j.:
113856/2014/KUSK-DOP/HOL o povolení připojení areálu lomu a betonárny.

- Stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Stč. kraje odboru ze dne
31.072017 pod č.j.: 092301/2017/KUSK

- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 31.08.2017 a vyjádření
ze dne 21.08.2017 pod č.j.: 695980/17.

- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 23.08.2017 pod č.j.: 1094239579/2017.
- Vyjádření společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 06.09.2017 pod č.j.: P3A17000031622.
- Vyjádření Úřadu pro civilní letectví ze dne 17.08.2017 pod č.j.: 00900-17-701.
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů Praha ze dne

12.10.2017 pod č.j.: 96989/2017-8201-0ÚZ-PHA.
Vyjádření společnosti České radiokomunikace a.s. ze dne 21.08.2017 pod č.j.:
UPTS/OS/176301/2017.

Umístění stavby je navrženo v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (s územním
plánem) města Sedlčany, neboť předmětné pozemky parc.č. 161/3, 176/9,407/3, st. 60, st. 61 se
v územním plánu nachází v zastavěném území s rozdílným způsobem využití funkčně vymezeném
jako "plocha výroby a skladování" nesoucí označení VT a v grafické části územního plánu
označení šedou barvou. Hlavní funkční využití je vyhrazeno pro výrobní objekty. Jako přípustné
využití jsou sklady, stavby pro služby apod .. Uvedený záměr je tady v souladu s územním plánem.
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Umístění stavby rovněž vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území v platném znění (dále jen "vyhláška
OPV"). Zejména jsou splněny požadavky uvedené v ustanovení § 23 odst. 1 až 4 vyhlášky OPV
týkající se obecných požadavků na umísťování staveb a jejich souladu s dosavadními
urbanistickými a architektonickými hodnotami daného území. Povolenou stavbou nedojde
k narušení odpovídající ochrany dosavadních architetkonických a urbanistických hodnot v území a
kvalitu prostředí.

Po posouzení předložené projektové dokumentace stavby stavební úřad dospěl k závěru, že návrh
stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou Č. 268/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích na stavby v platném znění (dále jen "vyhláška OTP"). Stavba
splňuje základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb, které jsou stanoveny v části třetí
citované vyhlášky OTP. Zejména splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu,
požadavky na požární bezpečnost, požadavky na ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních
podmínek a životního prostředí, požadavky na ochranu proti hluku a požadavky na bezpečnost při
užívání. Uvedený záměr je v souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem
území, s požadavky na ochranu architetkonických a urbanistických hodnot v území.

Stavební úřad na základě výše uvedených skutečností a při posouzování předmětného záměru
v souladu s ustanovením § 90 a § 111 stavebního zákona dospěl k závěru, že záměr stavebníka je
v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací (územním plánem); s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architetkonických a
urbanistických hodnot v území; s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
zejména s obecnými požadavky na využívání území, s obecnými technickými požadavky na
stavby, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a v neposlední řadě i s
požadavky podle zvlášních právních předpisů.

Stavební úřad v průběhu provedeného spojeného územního a stavebního řízení stavbu projednal
s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky, 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.

Jelikož stavební úřad v průběhu spojeného územního a stavebního řízení neshledal důvody
bránící vydání tohoto rozhodnutí a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví
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 z vlastnictví sousedního pozemku nebo
stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena ~práva odpovídající věcnému břemenu
k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení v~
a 109 stavebního zá : BETON ČERT s.r.o. LOM DEŠTNO a.s.,_

Ředitelství silnic
a dálnic R, Město Sedlčany, EZ Distribuce a.s., telekomunikační infrastruktura a.s ..

Toto stavební povolení podle § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže do dvou
let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
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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 stejnopisů 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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Petr Voháňka
referent odboru výstavby a územ. plánování

Obdrží

Účastníci řízení (doručeno do vlastních rukou, na dodejku, do datové schránky):
BETON ČERT s.r.o., Dopravní 847, 25901 Votice
LOM DEŠTNO a.s. Sol 36 264 01 Sedlčany

itelství silnic a dálnic , Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Město Sedlčany, Nám. T.G.Masaryka 32, 26401 Sedlčany

Správci sítí (doručeno na dodejku):
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13084 Praha 3

Dotčené orgány (doručeno na dodejku, do datové schránky):
HZS Stč. kraje, územní odbor Příbram, Školní 70, 261 05 Příbram
KHS Stč. kraje, územní pracoviště Příbram, U Nemocnice 85,261 01 Příbram
Městský úřad Sedlčany, odbor životního prostředí, Nám. T.G.Masaryka 32,26401 Sedlčany
Krajský úřad Stč. kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 15021 Praha 5
Krajský úřad Stč.kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 15021 Praha 5
Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 16008 Praha 6
Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6


