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MĚSTSKÝ ÚŘAD VOLARY
Náměstí 25, 384 51 Volary
odbor výstavby a územního plánování
S-MUVOL 2438/2021/Novak
MUVOL - 2679/2021/NO
Ing. arch. Lukáš Novák
388302216
novak@mestovolary.cz

Volary, dne:

22.06.2021

Poskytnutí informace podle zákona Č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Městský úřad ve Volarech, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. l písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 07.06.2021 Žádost o informace, kterou
podali

(dále jen "žadatel")

Na základě podané žádosti ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne
07.06.2021 (zaevidované pod č.j. MUVOL 2438/2021) Vám zasíláme za Odbor výstavby a územního
plánování MěÚ Volary odpověď' na požadované otázky ze zaslaného dokumentu.

Ad l) Ve smyslu §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999Sb. odbor VtiP MěÚ Volary vyzval
stavebníka k udělení souhlasu s poskytnutím informací. Tento souhlas nebyl stavebníkem
udělen, proto Vám můžeme podat pouze informaci o tom, že vnější materiálové řešení budov je
v souladu s projektovou dokumentací přiloženou ke stavebnímu řízení, Č.j.: 795/241/V/09-5.

Ad 2) Ve smyslu §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999Sb. odbor VtiP MěÚ Volary vyzval
stavebníka k udělení souhlasu s poskytnutím informací. Tento souhlas nebyl stavebníkem
udělen, proto Vám můžeme podat pouze informaci o tom, že rozměr, tvar a materiálové řešení
střech je v souladu s projektovou dokumentací přiloženou ke stavebnímu řízení, Č.j.:
795/241N/09-5.

Ad 3) Všechna platná roZhodnutí zrněn staveb před dokončením všech staveb Vám budou
přiložena k této odpovědi na Vaší žádost, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
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Ad 4) Všechna platná stavební povolení všech staveb Vám budou rovněž přiložena k této
odpovědi na Vaší žádost, opět v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Přílohy:

l) Rozhodnutí č.j. 795/241/V/09-5 ze dne 22.09.2009
2) Rozhodnutí č.j. MUVOL 1018/2019 ze dne 18.03.2019
3) Rozhodnutí č.j. MUVOL 376/2021/DU ze dne 05.02.2020
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odbor výstavby, územního plánování a ŽP

384 51 Volary,_Náměstí 25
c:..j. 795/24 l,'V/09-5
Vyřizuie: Jaria Bártové
Te]eli)11:388302206

Volary, dne 22.09.2009

E-inaiL l7iíl't()\'a(.@'{!]1csto\.'olíll'j'.c7.

Rozhodnutí

o vydání stavebního l)ov()]ení na stavbu OBYTNÝ SOUBOŔ C"HLUN1 U VOLAR - OSM
RODINNÝCH DONIĹJ A PENSION, Volary, Chlum ll Volar, na pozcnicích parč. č. l'), 20,
21, 22, 32/2, 32/5, 34/5, 32/3, 32/4, kat. území C:hlllln 1i V()]a1-. í)zctnni rozho(lľ]utí (ý Lln)ístční
stavby bylo vydáno dne 22.08.2007 pod č..j. 1601,'567,'V/06,/So a nabylo právní moci dne
25.09.2007.
Městský úřad vc Volarech, odbor výsíavby ,(17.cl)lt]íl}o plánování a žp, ,jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. l, písni.:t) zákona č. 183/2006 Sb. c) územní]l'} plánování
a stavebním řádu (dále .jen 'stavební zákon') ve mění ljo7.dčŠišich předl)isů, \'j'ciává na základě
výslcdku proje(jnání žádosti pocHe § l 15 sta\'ebníl]() 7,ákona
stavební povoleni

pii) stavbu OBYTNY SOIJBOR CHLUM U VOLAR - OSM RODINNÝCII DOMĽJ A
PENSION, VoĹaLy, Chluin u Volar l)ozen]cích parč. č. l'), 20, 2 l, 22, 32/2, 32/5, 34/5, 32/3,
32/4, .kal. území Chlum u Volar. Předniěte.m stavby je 11ovostavba osmi rodinných domů,
l)ensiol)ll, r)říl)ojek inžctiýrských sítí a zpevněných ploch
Pro provedení stavby sta]1o\.'í stavcbuí úřad tyto podinínky:
l. Stavba bude ljrove(lella podle projcktovc clokumentace ověřené ve sĹa\"cbl]im řízení.
l'řipacinC zinčny nesiní být pr()veácny bez přcclchozího povolení s[a\'ebního úřadu.
2. Před zallí\jclliln stavby niusí stavebník za.jistit vytyčení !)l"ostorové polohy stavby
o(ll)()j"j1ě zl)ůsol)ilými osobami. Výsledky vytyčcni inusi být ověřeny íii'edně opl'á\'něnýn'
zelnělněři¢k.ýn] inženýrčin.

3.

Při provádění stavby je nutno dodržovat usla11{)vení zálcona č. 309/2006 (y,ákon o
zajištčni dalších podininek bezpečnosti a ochrany zdraví při prác.i) a naříze].)í vlády č.
59 1/2006 Sb. (o bližších níinimálních požadavcíc-h na be7.1)ečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích).
.'
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4. Při stavbč buclou dodržena L[sla]lo\'ení vyhlášky č. 13 7/1998 Sb. o obccných tcclinických
5.

požaclavcich na
v l)]aíné111 znění a na ně r]a\'azu.iíci ustanovení českých
tcc.hllických nořeni.
Stavba pensio]ľu bude l)ro\'edella v souladu s \'yh]áškou č. 362/2001 Sb. o obecných

tcchnickýcli pož:ídavcíc.h zabezpečujících l)žívání staveb osobami s olnezenoll
schopností pohybu a orientace.
6. Přeci zahá.jcním stavby .je stavebník povinen onľán1it stavcbnímll úřadu název a sídlo
stavcbního poclnikatclc, který buck stavbu prováciět. Případ11o[l změnu .je stavebník
l)ovinc!1 ncprocllcnč oznámit stavebnímu íiřadu.
7. Stavebník .je l)(')\'incn před zaháicníl)1 stavby c)7,námit stavcbl]íľnLl úřadu tei'mín zahájení
sIavby.
8. Po ukončení stavby bll(k)u pl"ove(íei1y řádné 'terénni íiµravy.
9. S vcškcrýin odpadeni, který vznikne při provádční SÍa\r'ebníCl1 prací buck naloženo v
sQllla(lu sc zákoncin o odpadech Č,185/2001 Sb.
10. Materiál určc-ný ke. stavbč bude skladován na p(jzemkLl lll'čel1én1 kc stavbč, na vcřqjných
lm)stranstvícl] smi být skladován pouze sc souhlasení l)říslušnéllo obecního úřadu.
l 1. Před 7al)očetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všcch poclzcmních vedení
a zařízeiú ľlä staveništi a v .jeho ()bv()(ltl, jejich případnou ochranu a přcložcni cIlc
|'řís|ušných norem a přeclpisů za o(iborného (k)hted[ľ sµil\'ců(\'lastnílců)vcdcni a zařízcní.
12. výkopovc prácc lze provádět v tnin. vzdálenosti Im Oč! sloupů tak, aby nedošlo k
nat'ušcní .jqjich stability a uzeniňovací soustavy, ncbo nebyl .jinak ohrožen provoz cl,
zařízcní a bezpečnost osob. Dále budou cloch'žcna platná ustanovení norcin ČSN 343 108
l 3.
14.

a 333 301.
Při l)rováclčl')í stavcbnich prací ncsiní ďQjít k poškozeni cl. zařizcní. Jakmile se tak stane,
1)Llde to ihned ohlášeno.
StoŽár \/eřejného osvěľlení bude opatřen \'ýložníkeln tak, abj' bylo zachováno alespoň
částečné osvěúení silnice 1/39. stávající ()s\'ětl(.)vací těleso bude nahrazeno výbojkovýin
o výkonu 140 wattů. Celková výška sloupu až po osvětlovací tčlcso bude max. do 10
nictrů, \/ přípaclč nutnosti niůže být stáva.jící betonový slol.ll) nahrazen pozinkovanýni

stožárcm.
15. Nátěry sm]ll{o\.'ých dřcvčných obkladů staveb budou provedeny v bare\'ných oclstínech s
l)řevahou hnědé barvy.
16.
V průl)ěhu \'ýsla\'by 1)L[clou co nejméně na111šo\'á1'ly poniěry v ú/,cmí a budou učiněna
opa,tření k zabránění ú]1ikLL pevnýc1), kapalných a pjyl)ných látek É)oškozu.jících zpf.
17.

18,

V souladu s S 8 odst.1 písm.a.) zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ocht'anč LPI' ve znění
pozclčjších předpisů .jsou právnické a fyzické osoby l'ovilLny skrývat odděleně svrchl)í
kLlllu1"ní vrstvu půcly, I)o[.)řipac[č i hloubčji uloženou, zúrodí1čni schopnou zcniinu na celé
doičené l)k)še a postaral sc o .jc.jich h{)sl)ociál'nC využití. Část sluývky ornice se ihned po
sejmuti rozprosíře ľjä po7.enlky ve vlastniclví stavebníka v je,jich výchoclni části, čímž se
zvětší stávaj íci vrstva orlľice.
Po ukončení stavby bude l)odána. žádost q \'y(lál]í ko!au(lačního souhlasu. K žádosti
budou předloženy tylo doklady:
-

Plány skutcčnCho provcdení stavby
Zprávu o rcvizi clckt.rickCho zařízení
(;col11ctrickC zamčřcní staveb
Doklady o výsledcích l)ředepsanýc11 zkoušek
Atesty použitých materiálů
D(')k|ady o ]1ep]'()pustllost.i odpadních jímck
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Smlouvu s oprá\'nčnou orgaíiizací na vývoz odl)adľlích vod z .jímck
-

l').

20.

výslcdck inčřcni hluku šířícího sc ze silnice 1/39 (dle 7á\.'a7.)1ého stanoviska Kl-iS
jč.krajc)
Před mhá.jením stavby buclc na viclitclnCin místč u vstupu na slaveništč uiní':tčn šúlek
"Stavba p()vo|e)1a", který obcli'ží stavebník, .jakmilc toto rozhodnutí nabude právní inoci.
Štítek musí být chrá11ě11 přcd É)()\'čmlost1lil"ni vli'řy. aby údaje na něm u\'e(le11é zůstaly
čitelné a pc'nechán na mísič do vydání k()kílldačl1íh(:) souhlasu stavby.
Stavba bude (lok(.)nčena neipozdě,ii do 3 l.l0.20l l.

Účastnici řízení na něž se vz(ahui.: r()zhod]")Lltí s!)l'ávní|'!o ""ýnu (§ 2? ?,dst.l y'ávního řádu):

:ŕ:'š :

ŠS':

O(Il"lvodnční

vydání stavebního povoIcní na yýše uveclel1ou stavbu.
Stavební úřad c)l)atřcníln ze dne 2'1.08.2009 Qzl)áľnil podlc § l 12 odst. l stavcbniho
zákona zahájení sta\'ebniho řízeni c|otčcnýln orgánůin a všem n]ámýrn účastníkům řizcní,
jclikož ulníslění stavby je v soulaclu s úzcmllíin plánem obce staveniště a žádost o stavcbní
l)()vo|eni poskytu.jc dostatečný podklad p1'o p(")s(')uzcni navrhované stavby, upusiil stavební
úřad od úsíního .jednání a ohledání na místě.
Při \/yn'lc7,()vání okruhu účastníků stavel)níb() ří7ení dospči stavcbní úřad k zá\'ěj11, že v
danén) příl)adě (oto právni postavení podle § 109 stave1)11ího zákona přísluší (vedle sl'a\'eb11íka
a vlastníka pozeí'nku) pouze vlastníkůin pozeinků a staveb, kterC mají společnou hí'anici se
stavebním lj()zen1kcl-n parč. č. l'), ?0, 21, 22, 32/2, 32/5, 34./.5, 32/3, 32,'4, kat. území C:h]Llľn Li
Volar.
Účastníci stave|)níh() řízcní:

ýj :Sí íif :'

ä!:':

-:ú'

Vlastnická ani jiná práva k claíšhn ncinovitostem neln()]1ou být 11Íľnío rozhoc1[llltíl1] přínio

dotčena.

Vc lhůtč do 10 dnů od (lol·ličení (}ználncl}í zahá.jcní řízení llp!atni]i
«:'
náinitky a připomínky, ty však dne 18.09.2009

vzali zpět.

V l)růběhu řízení stavcbní úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z
hlcdisek uvedených v § l l l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízen,í a s dotčenými
orgány státní správy a posoudil shroináždčná stal1ovjska. zjislil, že projektOvá dokumentace
.jc zpracována v soLlladu s úzcrnnč plánovací ck)kunlentací s podnľínkanli úzejnniho
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ro7hod]]Llti a stavba splňu jc obecné tcchnickC p()žadavky na výstavbu a že L[sl(lllCČl)Čllí1Í'\
stavby (ani užíváníin) nejsou ohrožcny vcřcjnc zá.ilí]y ani l')el)řilněřeľ1ě omezena či c)hr()žcna
práva a c)právl]čnC zájmy účastníků řízeni.
]'ro[(")žc stavcbni úřad v p]ůbčhu stavebního ří7ení neshledal důvody bránící p(')v()lcní
stavby, r()7jlodi 7.1)ůs()bem uvc(lcnýl'n ve výroku.

Poučení
l'roti t()nluto l'(')7.!]oclll\l(i sc mohou účasíníci řízení d(") ] 5 dnů ode clnc .jcho doručcní
(Klv()]aľ k ()dt)oru regi()ná]llíh(") r()z\,'o.ic, úz£lnního ])]áno\'ál1í, sĹa\.'eb11ího řáclu a investic
jihočcska'lc) kra.iskCh(') úřa(|l|, PO(lállílľ] učil'ľčnýl]'} u 7,dejšího stavel)ní|1(") úřaclu, doplnčflýnl
podle § 37. odsl. 2 7ák()na Č. 50()/2004 Sb. SP1"á\'l)í řŕĹd (dále jen 'správní řácl") vc znční
poz(iějíích předpisů, l)olřel)ľ1ýi11 l)očtenl sleilľol)isů tak, aby jeden stejnopis 7.ůsta] správníi nu
orgánu a aby každý účastník dostal jed;n stejnopis, Nepodá-li oc1volá.vající se účastník
potřcbný počet stc.jnopisů, vyhotoví ,je správní orgán na náklacly účastníka.
I'okud Vám nebylo l)řcdlllčtnC rozhocll1uti clol'učcl)o !)oštovnín] (k)l'učovatckm přímo do
vlastních rllk(")u, ale ve si'nyslu § 24 odst.l sl)rávního řádu bylo uložcno na poštč. potom se za
clen (k)rLLčel]í l)o\'ažt!ie desátý den od lohot() Llložení, nikoli až náslcdnC faktické převzetí
11)zl1odz]ulí po up.lynulj lélo (leseľidenľ1i lhůty. V lOl1]1(' případě se ]hů(a pro přl.p. poclání
odvolání nepočítá od fíiktického převzetí předlnaného rozhodl]lltí účas(níkel1') řízení, ale už
od .jcdcnáctcho cIne od uložení písemllosti na. poště.
Stavba ncsini být zahá.jcna, dokud stavební povolcni ncnabude právní moci.
Stavební pov(")lcní j)oz|)ývá platnosti, .jcstližc clo 2 let ode dne, kely nabylo právní moci,
nebude stavba zahá.jena. [)(")bll l)la(nosti sta\'cbníh() povoleni niíižc stavcbni úřad prodloužit na
odů\p'(}dl}ě11oLt žádosl s(a\'el)ľ]íka 1)ocIanoll přeci jejím ul)lyr)LÉtín1.

Václav Sochoľ',/ l"
vcd.odboru výstavby, up a ŽP

l

Za s]jú\'ňost vyhotovení: Jana Bá 'lová""'"

Ověřená dok\lmeí1lace stavby a štítek "Síavba ljovo|ena" bLId(')ll sta\'cbl')ík(")vi l)řcdány po
nabytí právní moci tohoto rozhodnLLlí.

Dorucir se:
Účastníci řízení ((]ol)oručcnč do vktstních rulu)[l na doruČen ku)

)J::M):iť,!)):'Á:)"':)
4

(":..j. 795,'241/V/09

µ

E
"

;y

A

Na včdomi:

Správní poplatek vyíněřcný podle 7ilkona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vc
znění l)ozdějších předpisů:
poI. č 17. odst.1, písn).a):f);i)
36()0.()() KČ

Ĺ'J,T)r'n'em) dne: 2Z 09. 20()'/
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MĚSTSKÝ ÚŘAD VOLARY
Náměstí 25, 384 51 Volary
odbor výstavby a.,úzeniního plánování

Spis, zn,:
č,j.:
Oprávněná úřední ()soba:
Telefon:
E-mail:

MUVOI. 24 1,'201 9:'Spo
MTJV()1.010]8,"2019
Šičpánka Sp()ust()vá

\'ola]y, dne:

l8i)3.2019

388 302 206
sp()usto\'a@m eslt)w)!ar}úcz

ROZHODNUTÍ
Výro ková část:
Městsk ý úřad ve Volarech, odbor výstavby a ú/clnního Mínová!)í, .jako stavební úřad l)řisll!šný podle
§ 13 odst l pÍsm d) zákona č. l 83/2006 Sb.. o l'lzell)nim plánování a stavcbnínl řádu (starcbní 7ákon).
ve znčni pozciějšich předpisii (dále jcn "Ma\'ebni zákon"), vc sl)o!ečném iÚcmním a ':tavebnim řbení
(dále jen "společné řízení") posoudil podle
94o st:]\p'e|)l)ílľo zákona žádost o vydání společného
povoleni. kterou dne l 8.0 l .2019 podal

(dále jen "žadatel"), a na z.ákladč tc}hoto !josouz.cni:

I.

Podle § 94p odst. l sta\'el)tlího zákona a § 13a vy!ilášky č. 503./2()()(; Sb., o podrobnější úpravč
územního r(:)7j)odování, úzcl11níl)(") opatření a sĹa\'ebl]il)o řádu
sehvaluje stavební záměr

ľlä stavbu:

Obytný sol]t)or Chlutn u Volar - osin ro(lin[lý(:h doniů El pension

(dále jěll "stavba") na pozcrnku parč. č. 19 (trvalý travní porost), parč. č. 20 (ostatní plocha),
parc. č. 2 l (cwtatní plocha), parč- č. 22 (os1aini plocha), parc. č 32/2 (trvalú travní porost),
parč. č. 32/3 (írvalý travní porosí). pare. č. 3'2/'1 (trvalý' travní porost'), parč. č. 32/5 (trvalý travní
porost), pare. Č. 34:'5 (ostatní p]c)c'ha), parč. č. G62/'7 (ostatní plocha) v katastrálníní l'l7.emi Chlum
u Volar.
Stavba obsahl!je ztněnu stavby před dokoilčcr)í|n:
-

zmčna spučíwí ve 7jňČnČ parcelace a s tím souvisejíci posun a pootočení pěti roclinných
doinů

- objektů sooi, .9( )02, so03, so04 a SO08 včc(nč ý; tím úzce souviscjící posun technické
infraslruk(ljľ'y

-

posun a pootočení objektů sc \jýra7.ně ]1elněllí

. '

- objekty SOOS, SO06, SO07 a so09 zůstávají beze Lľ))čl)y, součäsjlč s návrhem související
dopravní a technické illf"rastruktĽIry, která sc zdc také nemění.

ď
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Slanovi podnbínky [)1'() u]nÍs(ění slavby:

l.

Zámčr jc přípustný za podniinky, že bude umist:čn \.' s(jL[]adl| s ([okutllel1taci pro ohlášení stavby,
Y
kterou autorizoval Ing. Arch. S1lí[)is[av Pour, CKA
03 623, s datací I 1/20!8, která obsahuje

výkres současného stavu úLenlí v měřítku katastrální mapy se zakreskním stave[)!1il1o !)('7.cmk'u,

2.

pQža(]o\'aným tjmístě|Íín) stavby, s vy7mačc'[líln vazeb a vlivů na okolí, í.c.jmCna vzdáleností od
hranic poLctnku a souse(|llích staveb.
Před zahá.ieníln .je-dllot]ivých slavcb musí stavebník 7.a.iistit vytyčcní prostorové pdohy stavby
(.)(lbo|1jč způsobilými osobami. \'ýskdky vytyčení musí být ovčřcny úřcchiě oprá','ně.ným
7.enlělněřickýln i[ůellýrel}l.

Z
4.
5.

Materiál určenÝ ke stavbč bude skladován na pozemku určenCin kc siavbě, na veřejných
pIt)slrans(vícl1 síní být skladován pou7.c sc' souhkisein příslušného obecního ílřachl.
Při !)rováclční stavcbních prací nesmí ďQjít k poškození el. 7aří7.cní. Paklrže se tak stane, bude to
ihned ohlášení vlastníkovi popř. pLuv(.)zo\.'ateii íéto sítě.
Z hlcdiska spdečnosti E.ON distribuc.e, clckirická sít', \/)·:iá(lřc]lí ze dne 31.1, 2019 pod č..j.:
M 18391-1630 1653 z.c.jn'iCna, že v zájlnovél]) území výše uveclenC stavby sc nachází podzemní
vedení NN a nadze]nni vedení NN.
a) Kc star'bč a činuosti v ochranných pásmech zařízeni distribuční soustavy jc irívestor povinen
zajistit si písemný souhlas vc. sÉny$ll] §c)dsl.[ l z.č. 458/20()0 Sb., o !)Qd|nínkách podnikáiú a
výkonu státM správy v energetickýcji (Kt\'ětvíc|), v platnán z,učnĹ Při pl'o\'ádění zenI|IÍc]) nebo
jiných prací, které moh()u ohl'c)7il !)řecl|nčt]lé zařízeni, jste l)o\'i[]i)i učinil vcškcrá opalření, aby
ncdošlo kc škodání ria výše uvedenéin zařizení 7c.ijnCrla iňn, že zqjistíte:
b) Ol?jedná[)í přesného vytýčení (']isll"it)l]Čllí sítě v terénu, min. 14 dni před zaháje.ním stavebních
prací. Ncpůjde-li bezpečně irčit trasu kabelů, .jc investor zemních prací [)ovinen provCst ruční
odkrytí trasy kabe.lu, a to pou7.č \' nczbyiném ro7,sahl| l)['o l|rčc[)í skutečné trasy kabelu.
e') l'rovádění zen]l]ích prací v OP kabelu výhradně klasickým l1lčnúl| nářadím bez použití
.jakýchkoli mcchanistnů s nejvyšší opatrností, ncbll(lc-li pro\'ozovale|e]n zařízeni sta[lo\.'cno jinak.
d) Ncjjorllšel1í stabilit',' podpěrných bodů na(|zen]ni]]o vedeni a lkjnarljšc'r]í podzemního
u7.emři()\p'acilj(:) vedciú. "

e) Nepro(liené ohlášeni
v provozování ECD.

.jakchokoliv

poškozeni

distribLlČní]]o

a

sclčl(:)vacího

zařízení

III. Stanovi po(hnínky pro pruvedení stavby:
[.
Stavba bude pl"ove(lena podle pro.jcktovc (iokunľelllace, kterou autorizoval Ing. Arch. Stanislav
Pou,; ("K A 03 623, s datací ] ino ] 8, případné 7.Énčny ncsiní být provedeny bez l)ředchozÍho
2.
3.
4.

povo!ení stavel)ního ílřach.l.
Stavcbník oz.!lální sta\'ebnímli úřadu v dostatečnCtn l)řc(lstil\lj lcrtnÍn Lallájcní jcdnoílivýc'h staveb

ze sou|)ol'u staveb.

Siavebník uinístí na viditelnéin místě u \'stll!)u na stavcništč ŠUtek ,,Síavba povolena".
Sta vba bude' prQvádčlla síavcbním podnikate|eln. Před 7.al)áienín} stavby je síavebník povinen
oznáinit stavebnímu úřadu názcv a sídlo stavebního po(|nika(de, který bude stavbu provádět.
I'řípadnou změnu .je stavebník povinen nei)lľ)(i]enč o7.náÉnil' slavcl)líimll úi'adu.
5.
Stavba bude dok(:mčel)a clo dvou let od nabytí právní moci tohoío l"ozhodnutí.
6.
Bude zajištěna ochrana pi'áv účasttiikii řízcní, stabilita a bczpcčnC llŽiVá[)í sollsedních staveb
a pozcinků.
7.
Po llkončcl)í stavby bLKloll proveclcny řádné tcrCnnl iipravy, dotčcnC pL)zelnky budoll ll\'e(iel]y
do stavu blízkému původnímu.
8.
Při stavbč buclou (lo(ll'žclľa Usta[l(}v¢llí \'yhlášky č. 268/2009 Sb. o technickýcií požadavcích
na stavby a na ně llavazuiicí ustanovení českých technic.kýcli norem.
9.
Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. c) obecných technických
I)oža(lavcíc]) za|)e7.pcčujÍcích be7bariCro\'(' lľŽívá{lí siavcb.
l O. Zadavatel stavby (stavel)ník) ,je povinel) zajistit činnost ko()rdilú(ora/'ko()|"dináto1'íi BOZI' podle
usí'anovení § 14, § 15 zákom č. 309/2006 Sb., zákon o za.jištční dalších [)c)d|uínek bezpeČnosti
a ochranj' zdraví při prací.
r "
l l. S veškerýin odpadem, kteíý vznikne při É)rovádění stavebních prací, bude naloženo v souladu
se Lákoncm c) odpadech č. l 85/200 l Sb. v platnán znění, včetně. pl"Ĺ)Y'tí(iěcíc-l) předpisů k ton1Llto
zákonll. Připol11ináÉne, že dle § 2 odst. 3 zákona o odpadech se na nakládání s llekonta[]linovanou

.
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zeminou a .jiným l)řirodllí})1 lľ)ateriá]eľ)) vytčžcnýín bčhcin stavební Cinnosti, kten" bude 7I)čtí)Č

12.
13.

14.
l 5.
l 6.
17.

vyuŽit ve svém přir(:)'/.cném stavu pouze v inímč siavby, ncvňahujc zákon o odpa&ch. V případč
zájmu o vy(ůití zeminy inusi být sl)lľ]ěny l)odnľinky pro využíválľi na povrchu terénu cIlc přih)!)y
č.. 11 vyhlášky MŽP č. 294.'2005 Sb. c) l)odľnínkách ukládání oclpadů na skládky a jcjieh
\/yllZíválli na povrch(l (ctěnu a změně vyhláŠky č. 383/200 l Sb., o podrol)nostecil nakládání
s odpady.
K užívání dálnic, silnic a in istních |«)lnul1ikací jiným než Qb\'yklýln /.púsobcln nebo k .jiným
l']če|ůln. než pii) kicrC jsou určeny. jc třeba I)(jvoleni !)řísll]Š[lCl)o silničního správního úřa(]tl
Stožár veřejllCl)o osvětlení budc opatřen výloZníkcrn tak, aby bylo zacbováno alcspoň ČásteČnČ
(.)svět!e!]í silnice !."39, stáva.jící os\ľč{lovaci těleso bude nahrazeno výbojlcovým o výkonu 140
watů. (:elková výška sk)uµu až po (jsvět|ovací tčlcso bude max. 10 [ncll1í V případě ľľl|{l1c)s(.j
miiže být slávajiá betonový sloup nahrazcn pozinkovanýtn stožárein,
Nátěry smrkových dřcvčných ot)lda(']ů staveb budou I)l'ovede]ly \.' bare.vných oclstil}ecll s l)řevahou
hnCdé barvy.
Střešní krytina bude provedena v hna vých odstínech hnčclé., šedC nebo čemé barvy.
V !)riibéhu výstavby blľ(lo([ co nejlnénč naµĚšovány pon'ičry v území a budou učinčna opaířcní
k zabránčni úniku pevných, kapaljlých a plynnYch látek poškozující zpf,
Po (lkončení slavby (p')přípa(]č části stavby) :tavebník požáclá o vydáni kolaudač.nih() souhlasu
s už ivánhn stavby (popřípadě části stavby). K žádosti l)lldoll předlcůcny ze-jmCna tyto doklady:
dokumcniace skllíeČllCho provedeni stavby (došlo-li k odchyĹkátn proti s{avcbnimll
p()volcní nebo ovčřcné 1)É"oje!¢t(.)\p'é dokulne!lta¢i)

geometrický plán zan'ičřcní stavby
doklad o oprávnčni osob k montáži PEJZ. doklad o montáži a pro\'ozuscho])nos[i,
ccrtiňkát výrobku (v případč I)!r)vádění pro(il)ožáj"ních aplikaci,)
prohlášení o shodě, ccrii fikáty použitých materiálů
dok'ladv c) výskdcích předepsaných zkoušek
dokladyJ (p likvidaci st,q\'eblzihc) od padLl (např. vážní lístky, fáktury a pod. Ll!j(j7.oríju.jeme, Ze čestné pi"ohkiš'cni není (|okladcn] o likvidaci stavebníllc) n('l|)adll)
protokol o těsnosti \'cnkovÉ)í kanalizacc
-

tlakoc'ou zkoušku vcl)ko\'|)ij]o vĹ)(lovo(hl
doklady o llcprol)ustnosli Q(l|)adních .jíníck

Sll1ĹOUVll S oprávllěllou organizací ljä vývoz odpadtííc.h vod z jímek

Účastníci ří/cňi, na nčž sc v7tahuie rozh()dnlltí splárníl)c) oigánu
m

i

:

()důvo(lnění:

Dne 18.01 .2019 podal žadatel žádost q vvdání společného povoleni. (j\'ede[lýÉn dnem bylo zalľíijeno
spolcčné řízení.
Stavební úřad Q'/nán]il zahájení spo|ečľlého řbcni 7ná!nýl]'l účast!)ikům říycní. veřějňQsti a dotčcným
orgánůin. Současně podle' ustanovení § 1 12 odst. 2 stavcbniho zákona upustil od ohledání na místě
a ústního .jednání, protože jsou tnu dobře zr}álny poiněry v území a žádost poskyiujc dostaicčný
podklad prč' [)osoLlzení zámčru, a stanovil, žc ve lhůľč do IS dnů od dot1lčeni tohoto cmlánlcni mdiou
účaslr]jcl ří7elíí uplatnit své náinitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska V rámci možnosli
nahlédnutí do spisového materiálu se dne 19.2.2019 dostavil účastník řízcni, pan jiří Kadlec a požádal
(j nahIédnutí clo spisu. Tomnto bylo Yy'hc)včno, a o nahližcni byl sepsán zá7.nam do spisu.
Záměr "LIňčný stavby přcd dokončcníin řeší posun a pootočení objekíu SO01 a SO02, posun objektu
SOD SC)04 a SOOS, kde oslatni objekty zůstávají beze zrněn, včetně dopravl}ího napojcni, které
takúž
zůstává
původní
dle
půvoclnlho
Územi]ího
ro7.hodnutí
ze
cíne
22.08.2007
s č.j.:l601/567/v/06/so a Stavc!i)j)i|)o povolení zc cine 2'2.()9.2009 pocI čj.: 795/24 ]/"Ý/0')-5. Současně
zmčnu stavby !)ředstavuje nová parcciacc !)ozcmků, na kte]ých bude 7á]něr un)ístěll. Nová parcelace .je
navržena tak, aby jcdnotlivě povolené s(avby byly tccla na svém [.)o7.enlku; posun a pootočení

.

(":.,j. M(:\'()L{}í()l&k20]!)

stí". J

ÉiČk((jl ých l obick(ů ícdy logickj \ j žd(lLIjc q tint si)'?icl]ou úpravu parcelace tak, :ihy nebyla přij'adná
možná priiva nijak v bl|doucl]osti (|Ĺ}lčcl'|a.

'-,,,.

Stavcbaí úřad [}íc/kollmal přc('nc)zcn(')ll žá(lod. [)l"oje(lnal ji s účastníky řízení. vcřcjnosú a dotčenýtui
orgány a zjistil, že .jejím uskuleč.i}čníŕt1 nebo uŽNál]in] uejsou (7hrožcny zájniy chráněné stavcl.)níln
7.ákonem, předpisy \'ydaljý[]]i k .jeho l)ro\.'edeni a 7.\.'l:\š{{]iíl]i předpisy, Umístčni stavby jc. \.' souladu se
schválenou úzeinně plánovací dokl|mell(acj. t'[7.e[lll)í|)ľ plánem Vokry, který nabyl účinnosti dne
l 8.07.201 1 a \yh()\·uic obecným p(ůa('|avkůln na vyllží\'ánj úzeiní. Dotčené pozemky se nachází
\.' zas(a\'ě])éln území obce, v ploše bydlení. F'ro.icklo\'á dok(llncntacc stavby sph"iu.je obecné požadavky
1Iíl výstavbu. Sla\d)llÍ úřad v průbčhtt řiLe)lí neshledal důvody, které by bránily povdeíú zá|něru.
Jedná se O Z[l'lČlĚLl stavby před dokončením Obytllé|lo solľl)orll osmi RD a l}cn7,icmľl Volary - C:hluÉn.
Navj'hova|}á 7,[ně11a se týká 7,n]č|}y un)í.qlčni R.T) o'Ll!ačených v pl'oieklu jako so 01, SO 02, so 03, so
(M, SO 08 a úpravy parcelace na pare. č.. l'), 20, 2 l, 22, 32/2, 32/3, 32/4, 3215, 14/5, 662/7 y
katastrál1}i[ľ1 území C:h|u[n (l Volar ()prQli sla\'ebníl]]u pL)\.'o|el]í, které vydal stavební úřad Volary dne
2().1().2()Ó') pod čj. 795/24 l/V/0')-5, a proto sc k osta(RĹTĹĹU úřad úzeinního plánování dále
nevyjaclřoval. S(avd)ni pozemky tzuijí rozlohu od 805 m2 do 1602 m2 pro RD a 4')3 8 m2 pro l)en7.ion,
Záměr je 1[[1Ĺist'ovál] do zastavěného území se 7l)ůs()bcní \'\'úžiú jako Plocliy bydlení - slav. l'odklady
pro v ydání závazného stanoviska:

-

;ý";

:S

Ť

l'ředloŽeiíá Čásl projek(o\'é doku]nentace pro ú7,eml)i řízeni názvem ,,ol)yt|ľý s(jllbor Chlum ll
Volar - osm rodiimýc.h doinů a [)cl)zion" a dataci l 1/201 8, kterou \'ypl'aco\'al Ing. ai'c.h, Stanislav
]'Qlll'

Politika 1'Ľ/.cn)ní|}o l'ozvojc ČcskC republiky ve znění Aktualizace č.. l (dále-.jen PŮR).
Zásady ú7.e|nniho 1"(37.\"Qi"e jč. kra.jc vc 7.ňčňĹ pozdčjšícli aktualizací (dále jen ZÚRK
Úzcniní plán Volary, který je účiiniý ode dne l 8.7.201 l.
Uřad úzc]t)ního plánováni přezkoulnal záměr podle §96b odst.3 st:r\'e.bl]í|lo zákona, zda ,je l)i'il)ľ]s(l)ý Z
hlediska souladu s politikou íizemního ľ'o7.\'o.ic a úzclnnč pIánovací dokllrl]cllÉací a l j!k(|iska
Up!atňo\iáni cílů a úkolů úzetnního |)iá!ľO\.'ál)i, či nikoliv, s tÍmlo Ýýs|c(lkcln:
l) Z.áinčr .je' v stmladu s [)ia[nou Polilikou územního l'oz\'(!ie České republiky ve znění Aktllalizace
č. l. Záměr neleží v žádné rozvcjjové oblaMi, či 1'(}7.vo.jovc ose rcpllb|ik{)\'Cho vý/j)alnu, 7,ámčr lcží vc
Xpecifické oblasti Šuinava (SOBl) iná však nelltl"á]l)i vztah ke kt"itél"ií[ľ1 a podl)]í|1ká|]) stanovených
pro ro7ho(l()\.'ál)i o 7,!11č[]ách v tomto úzciní, 7,án]čl"clll ncjsou dotčeny koridory a pk'chy dopravní a
technické illfrastrlľktury lnezi])á|'odljího či |'epub|ikovCho \'ý'7Á]a|nlí. Záměr není v É'o'/[.)orl] s
rclcva]l(l)ínli rcpljl)liko\"ý nil prioritanii úzcn'lllíllo pkíl]o\'á!]í pro zajištění u(|rŽitelnCho rozvoje území
záměr byl posouzen z hlediska respe!ctování ochrany hcKjŕ]ot, strllktuly osÍdlcnÍ, .je(li]ícčnC kulturní
krajiny, migrační propust[losti, ochrany krajinného rázu a
nároků dalšího výv()je území a
|)cl)y|o shledáno že by byl \' kolizi s těmito !)ožada\"k\' Úřad l'l7cníního l)|áll(wání ljc(los!)č] k yávřrll,
d

J

že by záiuěrem byly na]'llŠel]y např. přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
ll banislickýeh a architckt(')|)ických 1K|(lllOl či došlo k [)eŽádouci]llLl Elega(iv(linl[l c)\'!i\'nční ¢harak(¢]"u
krajiny.
2) Záměr .je v soll]a(ju s platnýnii Zásadami úzeinního rozvo.je Jihočeského kraje ve znění pozdějších
ak[uali7ací, Zámčt' nclcží v Žádné ť()7\r'C)jOVC oblasti, či r(}7,voi(wC cwc nadn]istní|}{j \"ý7,nalnll, Zámčr
leží v upřesněné Specifické oblasti Šumava (SOB l) má všah neuti'ální vztah k zásadáin pi'o íľ7ein]]ě
pláno\'a¢i činnost a rcdlo(k)\'ání s(allovenýcll pro íulo spcciLíckou oblast. Zámčran nejsou dotčcny
l'oL\'ojQ\'č plochy [\a(llľ1Ís{Ĺ)Í11() vý7j)alnll, plochy' a koriclory vcřc.jnc (iol)ravní a technické infrastl'uktllty
j]adl)]istního \'ý7.nan)u, skladebné prvky 11adregiol]álnih() a l'egionáhlího územního systén'tu ekologické
slabi]ily. plochy a koridory územních l'é7C'řV a vcřc.jnč [)lí)sl)čšnC stavby, vcřcjnč pt'ospCšná opatření,
stavby a opatřcní k za.jišt'ování obrany a bezpečnosti státu a asanačůi území \'y|nezených \' ZÚR.
7.áíněr není v rozporu s relevitntními pl'iorila[lli úzcínního plánování krajč pro 7.ä.j ištčtň u(lržiteilľCl)o
rozvoje úzcmí - záinčr respektuje zásady pii) činnost v ú7,c.n]i a r(mlo"dování o zn)ěnách \' území
stanovené pro cílovou chal'ak['el"islik(l krajiny lesní, tíní, že 1nitlinľalizu.ic Lábo1' PJJPFI., Vh()(iÉlOl}
dostavbou přispívá kc stabilizaci c)sl(llcní 7,vláště proto, Že se nachází v zastavěném území, nenal'l|šl|je
koln[.)aktn()st lesního hori7.ontu.
Zá]])ěľ' je v souladu s rclc\'antllí11'li p()(l[nínk&mi kcmccj)cc ()cl)lany a rozvoje zejména přírodních a
kul(ltrních }I()cllí()t ú7,cn]í kt'a,jc stanovenýtni v Zú R. Záměr se měřííkovč nevytny¢á d!araklcru okt)lllí
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zástavby a neľlarl|šuje ki'a.jinný, urbanistický nebo a|'chitekto]ľický ráz prostředí či panoramai'ické a
dálkové pohledy apod.
3) Zárněr je v souladu s Ú"zernním pIánem Volaiy, který je účinný ode dne 18.'7.2011. Záiněi" je
ulnist'ován na l)ozeľnko\'ou parí, č. i'), 20, 2 [, 22, 32/2,, :)2,"3, 32!4, 32/5, 34/5, 662/7 v katastl'álnín}
úzenií Chluni u Volar, které jsou tĹň1lo úzenmitn plánem vyniczeny jako zastavěné území se způsoban
vytížiti jako Ploc-hy bydlení - stav, ve kterých je. hlavl1ím vyuZitim bydlcní v rodinných doinech.
Přípustné je umistbvat také stavby občanské vybavenosti, a proto je uinístěni stavebních pozemků
7.áměru v souladu s pochnínkami na využití ploch s rozdílným způsobeín vyuŽití ÚP. Zámčr svým
výlžľzo\'ým,,objenľovýÉna půdo]"yb[lýln řešením nap!ňuje podmínky p!'ostol'o\"éhc) uspořádání zásíavby
stanovené UP zvláště na lnininlálni vclikost 800 m2. Záměr je y souladu s koncepcí dopravní a
technické infrastriiktury stanovené ÚP.
4) Zániěr je v soulaclu s l"elevaÉltnín)i cíli a úkoly l'izen'll"l]']'lo pláno\'ání slallovcnýl)'li v § 18 a 19
stavebního zákona. Zátněr svým Yýškovým a iunotovýin uspořádáním neÉlarušuje ochranu krqjiny jako
podstarné složky prostředí života obyvatcl, záníčr není v rozporu s veřejným zájnicrn na ochranu
příl"odníd1, k(llt.umictl a civilizačních hodnot území. Záměr vyhovllie urbanistickýni, architektonickým
a estetickým požadavkům na využívání a !?r(jstorovC uspořádání íizemí. Záměr je v souladu s § 19
odst. ! písm. e) stavebního zákona. Navrženým dopravníin řeŠením a lls!)ořác]áním sílí tcchnickC
inľřastruktllly .jc zajištčna vyltžitdl1(jst Érdvazujícího území, zejména pozemkové parcely KN č. 4 v k.ú.
C:hlum li Volar.
Z uvcdcných ciůvodů dospčl úřad územního |)|ánc}váni k závěru, že p()su7.ovaný záměr .je z hlediska
soLlladu s politikou územního !"0zvo,jc a územně plánovací dokl]lnentací a z hlediska uplatňování cílů a
úkolů úzclIlrlího plánování přípustný.
Žadatel podal KHS jč kraje dne 4. 12. 2018 žádost o vydání závazného stanoviska k pt"ojektové
dokutncntaci - ,,Obytaý soubor CÉ}lulnll Volar - 8 rodinných domů a l)en7.ion." PI) řeší změnu stavby
před dokončením. Stavba byla povolena stavebním úřadem ve Volarech dne 22. 9. 2009 pod čj.
795/24JN/09-5. PD na 'LÉKlČl)(i stavby před dokončením .je v souladu s ÚP města. PrQiekt řeší pouze
7.niěnu parcelace a s títn posun a pootočeni \'ybž"aných rodinných domů SO O l, SO 02, SO 03, SO 04,
SO 08. Do architcktury objektů, navrženéh(.) technického řešení není zasahováno. Zůstává půvoclni
navržené řcŠcní, Rodinné domy jsou llavrženy mimo ochranné pásmo silnice ) 139. Z důvodu novely
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochľ'allě zdraví před ne.!)řízl1ivý'mi 'účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů KHS jč. kraje ustupuje od podinínky č. i v závazném stanovisku čj.
3818/09/HOK.PT ze dne 12.6. 2009.

Stanoviska sdělili:
Městský úřad Prachatice, odbor koinunálních služeb a dopravy, oddčicni silničního hospodářství;
Závazné stanovisko ze dne I0.12.201 8 pod č.j.: MLlPl/39949/201&/02/'KSD/!<yb
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí;
Závazné stanovisko ze dne 10.12.2018 pod čj.: ŽP: 40020/2018
Městský úřad Prachatice, odbor stavcbnč správní a l'cgionáhlího rozvoje;
Závazné staůovisko ze dne 17.01.2019 pod č,j.: SSRR: 39593/201 8,'Tur
Správa Národnílio parku Šumava, odbor státní správy CllKO šumava;
vyjádřeni ze- dne 1 1.12.20 18 pod č.j.: NPS l 1048/20 18,'2
V

Krajská hj'gienická stanice JihočeskCho kraje sc sídlem v Českých Budčjovicích;
Záva:a'íC stanovisko Lě dne 04. 01. 201') pod č.,j.: Kl íSjC 34936/2018/HOK.PT-ST

Stavební úřad t-ajistil vzájemný' soulad přcdložcnýc1i závazných stanovisek dotčcnýcli orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnu! je do podm Inek rozhodnľltí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno vc výroku l"ozhod[)lltí, za použití ustanovetú právních předpisů
ve výrokll uvcdcných.

Ť
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Účastiiíci řízení - dalŠí dotčenC osoby:

j?

Vypořádání s návrhy a náinitkami účastníků:
-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

\'ypořádáni s vyjádřeními účastníků k p()dk1adůnľ r(j7jlo(lnLltí:

-

Účastníci sc k podk!a(]íf!n ro7,hochlurí nevyjádřili.

Poučení úČastníkii:
Proti (on]Lllo l"o7.hodnl]tí sc []'lc)holl íičastníci odvolat do 15 dnu ode dne .jeho (|ol"llč.cní k odboru
regi(mátní|lo řoL\"ojc, úLeml]iho pjáno\'ání, stavebního řádu a investic JihočeskCl)() lu"aiskchc) úřadu
podáním u 7.(lc!išího správního or,gánu.
Odvoláni se i){)dává s l)otřebnÝ!11 [)c)člc!n stej tíopisů tak, abV jeden sleil]oj)is zůstal sr)ľ'ác'tlínľL[ orgánu a
aby každý účastník dostal .jcdcn stejľ}opis. Nepodá-li ilčaslrlík l}otřcůý počet slcjnopisíi, vyh()to\'í .je
sl)rá\'])í orgán na náklady účastníka. Odv()|á]!ín] lze uapadnout vý'rokovou část rozho(jnuti, .icdl]t)ílivý
výrok nebo .jeho vcdlejšľ ustartovení. Od\'o!á!\í.jcrl proti odůvod[)ění r()zhod|]utí jc nepří!)ustné.
Stavební úřad po dni nabytí právni moci \'ýí'oklj C) umistční stavby doručí žadatcii stejno|)is píseinnCho
vyhotovení společl)éh(:) povo]ení c)patřený (loložkoll ])rávl)í mcjci spolu s ověí'enou graCickou přílohou,
sIejĚ'joµis písemného \'yholo\'ení společného povolení L)ljatřel)ý (lo!ožkou právní moci doručí také
místnč příslušnémlľ obecnínuí t'iřadu, ľ)ok'u(l není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo
16 stavebního 7áko!]a, takC slm'ebnifnu úřachi přislušnCtnu k pĹwo|cní stavby.
Stavební úřad po dni nabytí právní rnoc.i \'ýl'('ku o povoleni st,cwby zašle Zadaidi .je-dní' \'ylK)t(:)\'cnj
OVČřC[lC pro.iekto\'C dokuníeníace a štilck obsahující identiíikačni ľ'ldaje o po\'()le[lé stavbč. Další
vyhotovcni ověřené projektové (k)kumel1tacc zašle v]aslníko¥'i stavby, pokud není žadatelem. Žadatel
.jc povinen štítck před zahájcním stavby umístit na viditehíán místě u \'slupll na staveniště a. ponechat
je.j tam až. do dokončení stavby. případně clo vydáni kolau(|ačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou
oz:načit .jiným vhodnýni z])ůsobem s uvedením údajů ze štítku.
Společné I)ovdc11í má !)odle § ')'1 p ('dst. 5 s(a\'ebl\ího 7.ákona platnust 2 roky. Stavba f\csŕní být
zahájena, dokud roLhodnutí ncnabuc!e právní moci.

,,oiLck /.iře(/n/ho /'c/2i/kď'

Ing. Plch David v.r.
vedoucí odboru \'Ýs(avb\t' a úzcniního pfáuování
od

Za správnost vyhoto\.'cní: Štěpánka Spousto\'á

Poplatek:
Správni poplatek podk zákona č. 634/2004 Sb., o sq)rá\.'Ě]íc]) !)oĹ)la(cí¢h l)o]c)žky 17 odst. I písm. a) ve
vÝši 1000 KČ, položky 18 odst. l písm. a) vc výši 2500 K.Č, celkem 3500 KČ byl 7.a!)laccn dne
19.02.2019.
V
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na vědomí
Krajská hygienická stanice .iihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, 1dds: agzai3c
sídlo: Na Sadech Č.p. 1858/25, Čes1ŽC Blí(iěiovice 'l, 370 Oj ČeskC Budě.jovice 1
Město Prachatice, Odbor koml}l]áln{eh .služeb doprav',', oddělení silničního hospo(]ářstyí IDDB:
j5xbvr2
"'
'
"
sídlo: Velké. náínčstí č.p, 3, 383 01 Prachatice i

Město Pr?chatice, (?d!or stZvebnč správní a regionálniho rozvoje, IDDS: ,jsxbvr2
sidlo: Velké nainčstl Č.p. 3, 383 01 Prachatice f
Město Prachalice,,odbor životního prostředí, IDDS: .j5xbvr2
sídk: VekC náníěstí Č.p. 3, 383 01 Prachaticel
Správa Národního parku Šumava, ID1)S: rnmwuufk
sídlo: l, májc č.p. 260/19. 385 DI Vi]npe!"k JI

Vyprcn'eno dne: 221)3.20./,9
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MĚSTSKÝ ÚŘAD VOLARY

'LN"

.Náníěstí 25, 384 51 Volary
()(ll)or výstavby a. l'[zemníllo plán.ování

Spis. zn.:
č,i.:
Oprávnčná úřcdni ()soba:
1'eklbn:
E-tnait

m u VOl. ]433i2020,'r)[]ri
ML' VOL - 376/202 1/Dtj

Volaiy, cIne:
05.02,20){)
-i"..s:':·'!:l

?y)

V

Be. Martína Durišová
388 302 206
(hniso\'a@mest()vc)laly.c7.
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Toto rcjzhod.nl)t[ cahylo Mávnf mnci
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výroková část:

Mčstský úřad ve Volarech, odbor výstavby a l'|zemního plánováni, jako stavcbríí úřad příslušný podle §
13 odst. l gisn"L d) zákona č. 183/2006 Sb., o íl7.c.n)ním plánování a stavebníin řádu (stavební 7.ák(jn), ve
7ňčtÚ l)o7,dějšich !)řcdl)isú (dále .jen "slavcbní zákon"), ve. sl)olečj}Cľľ) í]7,clľ)tli|j} a sta\'cbnínl řízení (dále.
jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vyclání zmčny spoIcčnCho
povolcní, ki'crou dne 29.04.2020 podal
(dále jen "'adatci"), a na záklítdč loholo posouzeni'
"'

T.

:

Podle Š 94p ndst. I siavcbního zákona a § 13a vyhlášky č-. .5()3,"2006 Sb., o pcKh:}i)nč.iši úljravč
územni!lo rozhodováni, ílzel])l]ího opatření a stavebního řádu

schvalu,je stavební zániěr
zrněna siavby v rozsahu změny urnístění staveb:
Obytný soubor Chlum ll Volar - osm rodinných dornů a pensiun

(dále jen "síavba") na pozclllku parč. Č. 9/1, parč. č. l 9/5, parč. č. 19/6, parč. č. l 9/7, parč. č. 2 Ill, parč, č.
21/2, PaÉ'c: č.. 22/1, parc. č. 22/2, parč. č. 32/9, parč. č. 32/10, pare. č. 32/1 l, pare. č. 34/5, parč. č. 34/6,
pare. č. 34,'" \' lultaslrálním území Cl}lu]n li Volar.
Zmčna sĹa\'by přcd dokončením obsahuje Zl:1ěiľll um ĹstčnÍ'
-

zmčna vnitroarcálovCho (1opL'avlliho řcšcní.

Změny vnitroareálovéh() (lol)ravníl)o řcšcni se týkají zejniéna řeŠení nových j)arkovacich stání pro
OA, dále pak odvodnění koinunikace a nového řešení příjczclových ccsĺ k jednotlivýni objektům.

Parkoviště SOI l o cclkovC ploše' 416,5m2 je situováno k SO09. Bude uvažováno l 8 parkovacích
stání z toho 2 pro osoby s omezením pohyl)u. Je uvažováno využiti tohoto parkoviště pro objekt
pell'Lio[lu, ale i pro návštěvy RD. Na příjezdu k SOOS .jsou uvažována 3 stání pro Q/ĺ Na příjezdu k
SO01 .jsou llvažována 'l stání pro OA. Na příjczdu k SOl)2 jsou llvažována 4 stáni pro OA. Na
příjezdu k SO07 .jsou uvažována 4 stání pro OA. K SO06, ŠO03, SO04 a SO08 .je nově l|\'ažována
!)říjezdová ce-sta s lnož[\ostí států.
Areálová komunilcace SOl3 je dlouhá cca 185m vedoucí od místa $ÉávajícÍl)o napojcní aa silnici 1/39
jihový'chodníln směrem až k po7£lnkůln p.č. 19/6 a 21/2, kde bude provedeno úvraťové obratiště.
Šířka vozovek "A", "B", "D" je 5,5m. Šířka vozovky komunik'acc včlev "C:" je 6,0in. Rk)zrněry
pa'kovacích stání (kolmá) 2,5(2,75) x 4,5ni. Roziněry parkovacích stání (poclClná) 2 x 5,75(6,75)m.
šířka dlodnik/přistl|pů I,5in. Celková plocha koinunikacc je 1156m2. l'arkovištČ; Lpevněné plochy a
chodníky (betonová dlažba) cclkcm 249m2.
JI.

pod SO 13 a SO l !. VSAK 02 na p.č. 19/8 - [ľlin 4,28m od J hranice pozeinků, 0,38m od Z hranice
!)o'Ĺclnků (sĹejný majitel), celkový objem 45m2, před vsakem ,jc un'líslčl1 LAI'OL, do ktcrCho úsíí

..
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kaÉzcí]i/.ace vedená pod S(.) l 3. Dočišt'ovací jezírko SO l O umístčnC dle souřadnic ua výkresu C .2., z
.Stanoví po(hllíllky pro nmístěni stavby:
l.

Stavba budc tjinistělla v souladu s grafjc,kou přílohou r(")zhodrlutí, která obsahuje výkres sQučasjléhQ
stavu úzenií ,,situace koord iľuíčľ)í-kanalizace, do!nc}vl]í ČOV, arcálový vodovod a areálové dopravní
řcšcní" y inčřít ku l :250, se. zakreslením stavebníh() r(y/.crrlku, požad(')vaným uinistěním stavby,
s vy7,načcním vazcb a vlivů na okolí, zejména v/.(já]cnosti od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.

Materiál určený ke. síavbč bude sk!adc)ván na po7.cÉr)klj ui'čeném ke stavbč, na veřejných
prosl{'anstvícll siní být sk|adc)vál) pouze se soulúascm l)žíslušného obecního íiřadu.
Při prt)\.'á(lčl)i stavebních prací nesmí do.jít k poškoz.cní cl. zařízení. Pakliže se tak stane, bude 'to
ihticd ohlášeno vlastníkovi I)opř. pl'o\r1)zoc'ateji této sítč,
BlldOll dochženy podmínkv spolcČnosti li.ON' dislrjl.)llce, elektrická sÍt', \!yjá(|í'eľ\í zc dne ĺ 7,3.2020
ped č..j.: 1'20695-27010728.

l.
2.

IIL Stanoví pod minky pro [)l1)vedellí stavby:
l.

Stavba t)(l(lc p|"o\"edellií podle prQicklo\'C d()l[ul]1enlacc, kterou alitQ1'izovaj Ing. Jakub Kratochvil;
Ck'\it o 102207, případné Z!l!Či\j' {}esj)li být prín'cdenj' bez !'řc(lchozího povolení s(avci)níhn úřadlÉ,

2.

Před zaliájeriíín jcdllotliví'¢h staveb niusí slavebnik zajistit vytyčení prostorové. polohy stavby
odboi'né 7.l)i'ĹsoL)ilý'})'li osobami. Výsledky vvtyčcní musí býi ovčřcny úředně opÉ'ávl]ěl\ým

Lcmělněřický[n ii]ženýrelľ1.

3.
l.
2.

,Stavebník o7.ľ]á[ní síavcbnimu úřa(jll v (k)$tatečné]1] přcdstihu termín 7.ahá!iení jednotli\'ých siavc'b ze
soL|bo]"ll staveb.
Stavebník umístí na \"idilc]r\Clľ) místě li vstupu na staveniŠtč štítek ,,š(avba pDvolella".
Stavba bude provádč.na stavebním podnikatelcín. Před Lahájcniln stavby .je sta\'ebRik" É)ovinen
ozná|ľľit sklv¢t)l)ijnu úřadu název a sídlo sí'ave.bního p(x!nikateie, který bude stavbu provádčt.
]'řípadn()u 7.lněnll je si.avebník povincn É}eprodlenč {)7.llá|]]it stavd.)nílľlLl úřadu.

3.
4.

Stavba bude (lokončena du dvou let od nabyti právni moci tohoto rozho(lľĹL!ti.
Bude zajištěna oclmm práv účaslnilcii řízení, st:íbilita a bczpečné užívání sousedních staveb

5,
(i,
Z
8.

9.

a pozem k,

Pc) ukončcni stavby bu(loll ]jrovedct)y řádné lerCj)[}l úpravy, {k)[čené pozcmky budou uvedeny
do stavu b[ízkC[nll pijvodní!ll(l.
Při stavbč budou dodi'žcna uslanoveÉ)Ĺ vyhláškv č. 268,"2009 Sb. o íechnickYch požadavcích
na stavbv a na liČ navazu.jící uctanovení českých technických norem.
Stavba bude provedcna v soula(|ll s vyhláškou č. 398t'2009 Sb. o obecných tc'ehnických požada\.'cic|1
zabc7.1)ečujíc'í¢h bc7.1)a|'iél'o\'C uŽívání staveb.
7adavatcl stavby (stavelxúlc) .je povinen za jistit činnost koor(]inátola/koor(linátali'l BOZP i)c(lle
us[al'!ovcj)i § 14, S 15 7.ákoľ]a č. 30')/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podlnílíek t)c7l)ečnosti
a ochrany zdraví pÍ'i práci.
S vcškeíým ocipadctn, který vznikne při provádění stavcbnich prací, bude naloženo v souladu
sc zá|coneR] o odpadech č. 1&5./2()0] Sb. \' p!atnéin znční. YČě(llČ ptm'áděcích přc(]pisů k tomuto
zákonu. Připon}íllámc, že dle § 2 odst. 3 zákona o odjmdech sc na nakládání s l1ekonmlijlc)vm)oll
zelnin(ju a .jiným přÍI'odÉlim lnatci'iáľen] výlčžcným běhcřn stavebiú Činnosti, který budc zpětně
využit ve šván l)řil"ozenál1 stavu pouze v nňstě síavby, ne\!ztal\l|je zákon o o(]padech. V případč
zá.jtnu Ci využití zerniny níusi býi spInčny po(in'líľľky pro \iyuži\.'ání na povrchtí terénu dlc přílohy
č, ] l vyhlášky MŽI' C. 294/2005 Sb. o podmi!|kách ukládání odpadů !)ä skládky " jejich využívání na

l)o\.'rcllu terénu a zmčně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o !)odrob!ľc)stcch nakládání s o(![)ady.
10. K užIc'ání dálnic, silnic a inktnieh koínunikací .iir)ýl11 než obvyklým Ľ.pů.gc)bcln nebo k jiným účelům,
než pro které jsou ut'čeny. je třeba l)(jvdc[lí příslllŠllCl}o si|ničl1íhů správního úřa(hl
l l. Stožár veřejného osvětlení bucle opatřen vý]ožníkeln tak, aby bylo zachováno a[espQň částečně
osvět!el1i silnice 1/39. stáva.jící osvěůovaci těleso budc nahrazcno výbojkovýn] o výkonu 140 watů.
Celková výška sloupu až po osvčtiovaci těleso bude max. 1() nze(rŮ. V případě nutnosti rnůžc být
stáva,jící beloj)ový sbup [tahl"a7e[} pozinkovanÝ[n stožárcm.
12. Nátěry smrkových dřevěných obkladů staveC budou provcdeny v barevných o(lslíljcch s přcvah(3ll
hnědC ban'y.
,
13, Střešní krytina budc prove.dena v linavých odstíocch hnědé, šedé ncbo čertiC barvy.
14. \' průběhu výstavby bll(bll CO nej[nálč naiuš'ovány poinéry v úzcíní a budou učiněna opatření
k 7.al)]"állění úniku pevných, kapalných a plynných láíclc l)oškozujÍcí zpf.
l 5. Budou (!(jdrželľy poclminky Mčstský úřad Pi'achat.ice., odbor životního prostředí, orgán ochrany 7.P j'.
.

(":.i, Ml.'\'O1, - 3761'2021,'D(j

str. 3

Závazné stanovisko ze cIne l 7.3.2021) pod č..j.: ŽP:Z.ein 20!/1/09293,'2020
-

Před 7apoč¢líľn akce bll(lOl] na dotčeném pc)7.clnkll vy1ýčc'ny hranice 7.áboru. lílvc$h)r se bude řídit
zásadaini oei)É"any ZPF (§'1 zákona).

-

Co néinlénč llart[šo\"at odk)kovC potněry v úzen'ii
Při realiĹaci zán'tčru učinit opatření k zabránčni úniku pe.vných, kapalllých a plvnnýcli látck
!)oš1co7A!jící zpf.
"

-

SkrYval oclděkmé svrchní kulturní vrstvu půcly. popř., i hlouběji llk)Žcl)C 7úr(jdl)ění scllol)nC 7ctnil)y
na cc'lC dotčené ploše a postaral sc o .jqjich hosl)odámC využití. Skrytá ornice (cca I l 8,5m3) bude
využita na terénni a sadové úpravy nezaslavčných části pozemků p.č. 19:'5,1 9/6,32./9 a 32/lO v k.ú.
Chlum ll Volar.

-

V souladlj s Ľlstano\'e[}ítn § l l odst. ] zákona biidc za trvale od]úlna[e[lloll půdu |)ředeµsán finanční
odvod ve vŕši 11324KČ. Dle §1 l odst. 2 zákona bude o [)d\r'O(lľl ro7.hodnllto I-)o(]lc [)ři]ohy k zákonu
['o 7.ahájel]í realizace zán'lčrll,

-

V souladu s uslal'lovcní!n §1 l ocísl 4 7.ákoľ)a.ie osoba povinná k platbě odvodů povinna orgánu
o¢l)rany ZPF příslušľlé]nu k rc)7j)od|]lltí o od\'odech, doničit kopii ľjrav()m(jcnCho í'oz])o(h"]lllí, pro
které jc souhlas s odllčtíľn podk!adein, a í(6 CĹCl l roku ode dne jcho platnosti písetůnč oznáinit
Lahá.jenl realizacc 7.áměru, a Iq l)eil)ozději 15 dnů před .jcjím zahá jel]íln.
l 6, Budou dodí'žcny po(|l-nínky Spt'ávv Nítro(h)iho parku ŠLll11tl\'il, odbor státní spiáv y C:HKO Šumava,
ze dne '1.2.2020 pod č,j.: NI'S 12484./2()19/2

-

Odtok z dočišCovaciho ,jezírka tmele realizován otevřcnýin zemníni kol'ylcl1).
Loinový kámen do betcmu bude lľahl'azct| kan]eľ]nou
nebo záhQLcln (dočišt'ovací jezírko a
\'ýíistn í objela). Sl)rá\.'a požachijc použit kam enivo z lomu Kobylí Hora (granulii).
17. Stavby vodních děl bu(l(.)u zahá jeny po nabytí právní moci povolení vydanéh(} na základě záva7.nCho
sIanoviska MčstskCho úřadu Prachatice, odbor životního plus(řcclí, vodoprávl)í úřad, ze dne
25.3.2020 pod č.,j. : ŽI': 09283/2()20

l 8. Budou splněny pochn inky MěstskCho úřadu Prachatice, oclboru kon]ur)áh) ich služeb a dopi'avy,
oddělení silničního hosp(K|ářsh'i; Závazné stanovisko ze chic 4.3.2020 pod č..j.:
M UPU068()]/2()2(),'02.'KSD/'Ryb
-

Stavba buck I)ro\'edena dle prQiektové dolíuincntace ,,obyll'lý soubor Chluin j] Vo]ar-osn] r()("linný'c{}
domů a !)cnzion,p.Č. 34/7 v k.ú. Chlt!ln u Volar ,,čásk\'nilroareá|ové (k)!)ravj)i řešení" SO l i l- SO 137.I)cvněné plochy a 'I'Ú, zeleň, kt.ci'ou vyhotov íl Vlaclim Ír Kecek.

-

Bude uadále dodiženo 7.ávazné síanovisko ze dne 10. 12.2020, č,j. MUPt,3')9'1 9/2018/K SD/Ryb.
Při provádění stavbj' budou do(lržovány ľ)ředpisy Lýka.jící se bezpeČ.nosti prácc a tcchľ]ic.kých zařízení,
zejména zákon Č. 309/2006 Sb., kteiým sc lll}ravuji další požadavky beL!.)cčllosti a ochrany zdraví při
práci v É)ľ"acovnčprávf]ich \'"L(azíc]) a o zajištění bc7pcčnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
l)oskyľováÉ]í služeb mimo pracovně právní \'7.tahy a nařízeni vlády č. 362/2005 ,Sb., o bližších
!)oža(lavcíc.h na b¢l.l)cčnos| a ochranu zdraví při práci na j)racovišlicl) a nebezpcční pádu do l"lk)ubky.

-

Při pro\'ádč[lí stavby bude dc}dl'žuvána vyhláška č. 501/2006 Sb., o obccných požadavcích na
vyuŽívání území, ve 7,17ěl]i pozdčjších předpisů, vyh!á.ška č. 268/2009 Sít, o tec.hnických požaclavcich
na stavby a přísl. Se stavbou související České icchnické norniy.

-

Pt"ovcc1cnl stavby bude vyhovovat uslanovenim vyhlášky č. 398/2009 Sb.. o obecných technick'ýc-h
poža(]avcich zabczpcčujících b¢7.1)arié]'ové užíváni staveb.

-

Případná přebytečná výkopová zeniina a stavební suť' bucic uložena na řízellou skládku nebo předána
jinCinu odbět"ateli k 7.ákonnélnu využiti.

Na stavbě buclc vcclen stavební deník.
19. Po ukončení siavby (popřípadč části stavby) siavcbnik požádá o vydání ko|audačnillo soLdl]asl]
s uživánínt siavby (popřípadč části stavby). K žáciQsti budou předložcny 7.ei|néna tyto doklady:
-

dokunienlacc slcl]tečnChc) provedení stavby (došlo-li k odcily]káln proti stave-bní]nu
povolení nebo ovčřcné projektové dokllme-ntaci)

-

gcoinctrický plán zaměření sta vby
doklad o oprávnění osob k montáži PBZ, doklad o montáži a prol'oz,uschol)nos(i,
certifikát výrobku (v případě provádCi1i pr(jtipožál11ích aplikací)
prohlášení o shodě, ceríiňkáíy pDllžitých maicriálii
clokfady o výsleclcích l}ředepsak1ých zkouŠck
·'

-

doklady o likvidaci stavebního od!)adu (např. váŽni lístky, fäktury aľ)()(l. - up(mjliju.ic.me,
že čestnC prohIášeiú není dokladem o likvidaci stavebního odpadu)

-

protokol o těsnosti venkovní k.analizacc
tlakovou zkoušku vclúu)vl]ih o vodovodu

,
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dokladv (.j nepropus1nosu (.)(ll'.):ľ(lľ)ic}l jímek
s|I)k)u\'u s c}plá\'[ľěnou ol"ganizací na ví'voz (')(1[):ĺ('][}íc}) vocl 7 jímek
J
Účastníci řízení. na něž se \.'zlttl]lljc rozhodl]ul'í

táo\"

-

orgá!j(|:

Ochivodnění:

Dne 29..1.2()2() podal žadatel žádost o vydání zniěny společného povolení, U\'edený]n dnem bylo
zahájeno spoleČné řízení.
Stavební úřad Q/ŕlálni] mhA.jcní si)()kčnCho Ĺ'Ĺ7CľÚ 7ná(ný[n ljčas(níkúlu ří'cui, \'cřqinosli a dcltčet)ýľn
orgánůni. Současně podle Llstano\'e[1í § í 12 odst. 2 sta\.'el)l)ího zákona Ll!)llqti| od ohledání na místě
a ús[ního jcdnání, proloŽe .jsou 1))(1 dobřc zllálkíy ]){)iíľčry \' Ú7C!llÍ a žádosi po$ky(uje (k)MalcčĹÉý !)ô(ikla(l
pro posouzeni záiněru, a stanovil, že ve. lhůtě do 1 5 dnů od dol'llčel]i tO[lOtO oznánjení mohou účastníci
řízení l|µlal!li| své náinitky a (jĹ)lČCllC oi'gánv svá závazná s(anl)\'iska

7,á}))ČÉ' 7,1IlČiíj' stavby před dokol]čcniln řeší 7,{}lČ[}(l vnilrom'cálo\'ao (lo!)ravního řešeni

kde uslatni ob.jckty 7j'[stá\'a.jí 1)c7.c 7tňčn, \'Čctnč (lŮI)ravÉíl]1() napo.jcní, které taktéž zůstává původní dle
l)ií\'odníh(j Územního i'ozhodnutí ze dne 22.08,2007 s i'.,i.:l601/'567/V/06/So a Slav¢b]]íllo pQv(.)lcní z.c
dne 22.09.2009 pod č.j.: 7')5/2'1 l/V/l)9-5, Dále 7.ňlčňý stavby před (kkončc|IÍl)) ze. dne l 8.3.2()19 pod č..j.
MljV()1, (.)j 01 8/201 9 (která se /ýkc//Ĺ"/ ľ//?ě/'/)' .s/c"n.'/'j.' /)řed c/o/:(mč'e/'/i/// (.)/?}.'///€;//() soubo/'l/ osmi RD (l
J
pencionu Vu/(í/'v C/'//z////, }' /'OZS(?//l/ z///ě/'/j' 7/////:S/ě/?/' rd ()z/?(/č('/7ý(:h r /'""j('k/l/ /uko so ()/, so 02 so
03, ,S'O 04, SO (AS' Cl li/.'/'c/\y /)c/rce/("/ce /1('/ /)(//'c. č, l 9, ?0,, 2/, 22, 32,2, 3Ži'3, 3Ži'4, 32/5, 34/5, 6'6'2,'"7 )'
/(c//(7s//'(;1/7//// ÚZé//7l' (.:h/l///l // Ť'b/(//' o,L'/'()/i s/u\'eb/7/'/7/// µ)}'o/e/7/'. /(/£'/'é lyd(// .j'/(7\'(1/)//Í úř(./(/ F'"o/aíy c:/ne
20. /().20/)9 /)ŮC/ Č)". 7!)5/24L/W09-5).
Sta\'cbní úřad přezkollma[ předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, \'eře.illosti a dotčenými
orgány a 7.iiqli|, že jcjÍm
neho llžíváníln nciq(')(| (jll|'ožcny 7áilny cll!'á|}ěl1é stavebníin
7.ákonetn, předpisy vyáanýlni k jeho E)ro\"edení a zvláštnilni" předpisy. ljniístě'ní stavby je v soLľ!a(|u se
sdiválc'nou úzcinnč pláncwacl doktím cnlaci, ú7.c[tlní[)] plánctn Volary, který nabyl účin|)osti dnc
1 &07.201 i a \"ybo\'uie obecnýtn požadavkům na \'y}ží\'ál)í íizemí. IJotčené pozeinky sc nachází
v zastavčuán ú7chú obec, v ploŠe l)y(l!ej)i. P t"(!jckkb\'á (lc)kUnl¢lllace stavby
d)ec|]C !)oža(]a\'ky Ĺ}a
\ŕýsta\'bll. Stavební úřad v prů běhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záině.ru.
Slallo\'iska sdčlili:

m čstslcý íířad Prachatice, odbor kcm)uná]l}ích služeb a dopravy, oddělení si|]]ičního hospodá řství:
Lávazné slallovisko ze dne 4.3.2020 pod č.j.: MUPt/06801,"2020/02/KSD,'Rj'h
Městský úřad Pracbatiec, (.)(lbor Ziwjtniho prostřcdí;
Zá\'a7.1]C stauovisko 7£ dne 25.3.2020 pod č,j.: ŽP: 09283/2020
Správa Národního parku Šuinava, c}dbor státní správy CHKO Šuinava;
Závazííé stanovisko ze dne 4.2.2020 pod čj.: NI'S 12484/2019/2
Krajská hygienická slanicc Jihočeského kraje se sídlem \.' Českých Budčjovieích;
Závä'/jjC mno\'isko ze dne (M. 01. 201 c) pod č..j.: Kí lSjC 34936./'20 I 8/1 K)KPT-ST
Mčslský úřad l'rachatice, odbor stavební správni ,l reg. |'Q7,vojc;
Závazllé s(a|\()visk<} ze dne 4.3,2020 pQ(l č,j.: ML[pl/'06m/2020/02/KsT),'Ryb
Městský úřad Prachatice, oclbor živoíníh'") l)r(}s(řc(|í.
Záva7.nC stanovisko ze dne ] 4.'1.2020 pod č..j,: Mljl't/l l 789/2020
Mčstský úřad l'rachaticc, odbor Životního prostředí, orgán ochrany 7,PF,
Zá\.'äzňé stanovisko ze dne l 7.3.2020 pod č..j.: ŽP:7,an 20i/l/09293/2020

Stavební úřad zajistil v7.á.ic]ľ)ný soulad l)řc(j!ožcných závazných stanovisek
\'yžadovalíýcll z.vláštními gřcdpisy a zal'jrn|ú je do podniínck r(:)zhodlluti.
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Stavebl]í úřad rozhoc!1. jak je uvedeno ve \'ýrokli
výroklj llve(lcných.
Účastl)Íci ři7c|lí

za |)(")užjtí lľstanove])i l)]'á\'ních !)řc(jpisli ve

cIaiší dotčené oxob'ř

;

Vypcňáclání s návrhy a náil)iíkalni íičastniků:
Účastníci neuplatnili ná vrhy a námitky
Vvpořádáni s vyiá(lřcnílni účastníků k p()(lkladiin) rozhodn utí.
-

ÚČastníci se k p(j('lkladůn) rwhodnuií rievy jádřili.

Poučeni účastníků:
Proti to!n(!to rozhodl]ntí se tnohou účastníci odvolat do 15 dnů ode dne .jeho c|onlčení k odboni
i'cgionáll]ího řo7voje, ú7el)|lliho l)lánoválľi, stavebního řádu a investic fihoČeského kj"ajskch() úřadu
podáním u alejšího s!)rá\.'ního orgánu.
Odvolání sc podává s i)otřebi)ým počtem stejnopisů tak, aby .leden stc.jnt'pis zůstal spl"ávní|))u orgánu a
aby každý účastník dostal .jeden stejnopis. Ncpodá-li účastník poIřebný l)(:)čel stejnoµisů, vyj)oloví je
spt'ávní orgán na náklady účastníka. ()(|v()lání!n Ilc l]al)adnc)ut \·'i'j"okí)\"ol| Část rozhodnutí, jedl)otji\'ý
vy rok ne bo ,jeho vedle jsi 1Lstanovení. Odvo lání .jen proti odůvodnční rozl)o(lr)utí je riepřípuslné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci \'ýrokll o ll]nísiční stavby doručí žadateli stejnopis pjscjnnéh{)
vyhotovení spdeč nChc' povolení o!)atřellý (k)ložkc)ll právni moci sl)dlj 5 Qvěřelloll gi afickoll píítohou,
stejnopis písemnCho vyho|o\'ení společného povdení opatřený dc}ložkou právní nioci doručí také tnístně
přís!ušnCn\tf oL)ecní|ľ)u úřadu, pokud není stavebníin úřadcm, a .jdc-li O stavbv podk § l S nebo 16
sĹavebníl1o 7áko[la, také
úřadu přís'luŠnému k povolení stavb;,

I

l

Stavcbní úřad po dni nabyti právni tnoci yýroku o povolení stavby zašle žadateli jcdno \'yhot()vc'ní
o\"ěřěňé. projektovC- dokLlnľenta¢c a štítek obsahující identifikační údaje o povolcné stavbČ. Daiši
\·yhotoveni o\'čřcňé projektové dokuinentacc zašle vlastníkovi stavby, pokud není žacial'clem. Žadatel je
povinelí ŠUtek před mhájeníln stavby umístit na viditelném rníslě u vstupu na staveniště a l)o!)echat lei
tam až do clokončení stavby, případně do vydání ko!audačníl)() souj)lasll; rozsáhlC stavby st: niohou
označit .jiným vho('híým způsobein s uve(lcltín1 údaj ů ze Štítku.

!

Sl)o|eČRé povoleni iná podle § 9'lp odst. 5 slavel)ního zákona platnost 2 roky. Stavba nesrní být zahájena,
dokucl rozhochíutí nena|)u(le právní moci.

.F::'=č.,-M,?rtina ijuriš(j\r'á

. ,·,, \' ,. ;1,
,

·.,

l, .,.
'\ "
',

J

|"-:"·:.':' .'/.'1
";;'

l.

uí""

a úze,mt;íhc plánování

'"b '

i

;

i

I

", :"' l'.ť't "' .' '
. . .. . ,.
...

.:'

'L.

-

r
i
l
,

"'

r
L

l

Poplatek:
SpÉ'ávt)í poplatek podie zákona č. 634/200'1 Sb., o správních pc'plaících položky 17 ocki". l písm. 'C) ve
výši 1000 KČ, položky ] 7 ocĺsl 2 písm. a) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. l písni. C) ve výši 500 KČ,
cclkcm 2500 KČ byl zaplacen dne 21.07.2020.
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ObdrŽí:

na vědoiní
Ilasičský 7.áchrannÝ sbor jihočcskCho kra.je, územní (.)db()r P rachatice, jDĽ)Š: l)h9aiu3
sídlo: Shjl]cCná č.p. 932, 3 83 O! Pj'achatice
Krajská hygicč]ická stanicc jil)(:)čcského kra.je se. sídlem v Českých Budějo\'icích, 1Dľ)S: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České B(j(lqiovice 3, 370 01 ČcskC Bllděio\'ice l
Město Prachatice, Odbor konujnáh)íc.h služeb dopi'avy, oddčlcní silničního 11ospo(lářství, 1DL)S: j5xbvr2
sídlo: VelkC llál]1ČStí č.p. 3, 383 01 Prachaiicc I
Město l'rachatice, Odbor stavebnč správní a regionálního lI)'L\'o.ic, 1Dl)S: .j5xbvr2
sídlo: VelkC náínčstí č.p. 3, 383 01 Pt"achaľice I
D'

M é-sto Pracbaiicc, odbor ži\'o(níhu l)l"{)středi, 1I)DS: .j5xbvr2
sídlo: Velké nárnčsti č.p. 3, 383 01 Prachatice ,l
Správa Náro(h)ih() parku šumava, IDDS: mm\'vuutk
sídlo: l. máje č.p. 260,'19, 385 0i Vimperk JÍ

\

