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ROZHODNUTI
STAVEBNÍ POVOLENÍ

v

roková část:

Stavební odbor Městského adu Říčany,jako stavební ad p íslušny podle 13 odst. l písm. c) zákona
ě. 18312006 Sb., o zemním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znění pozdějších p edpisti
(dále jen "stavební zákon"), ve stavebním íízeníp ezkoumal podle l08 až ll4 stavebního zákonažádost
o stavební povolení, kterou dne 5.5.2021 podal

INGESTIN,

.r.o., ing. Vratislav Čech, tČO262t3834, |7.Iistopadu 5lt1,251

01 Řič"ny

(dále jen "stavebník"), anazákladě tohoto p ezkoumání:

I.

Vydává podle l l5 stavebního zákona

a

l8c vyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější tipravě
rizemního rozhodování,uzemního opat ení a stavebního ádu

stavební povolení
na stavbu:

3x rodinn drim - 9 bytov ch jednotek, inžen ,rské sítě, parkovací stání a oplocení
Ríčany,Strašín
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.4321368,4321369,4321370 v katastrálním uzemí Strašín u Říěan.

Stavba obsahuje:

-

Rodinné domy jsou navrženy jako vícegeneračníobsahující 3x bytovou jednotku s p íslušenstvím,
objekty jsou nepodsklepeny dvoupodlažní, V p ízemi je navrženo zádve í, chodba, ze heré jsou
p ístupny ostatní místnosti: WC, komory, koupelna, hlavní obytná místnost - obyvací pokoj s jídelním
a kuchyňskym koutem a pokoje. Ve 2.NP jsou navrženy pokoje a hygienické zázemí. Z obyvacího
pokoje je vystup na terén. Hlavním objektem je tedy zděny nepodsklepeny samostatně stojícírodinny
d m s plochou st echou. Kolem objehu RD pak bude proveden pr sakovy okapovy chodník.

-

Terénnípravy na pozemku budou stavbou upraveny tak,

-

že podlaha

p

ízemíbude
nad stávajícím terénem. Pozemek bude zpětně zatravněn a vysázen zahradní zelení.
vodovodní

p

ípojka z vodoměrné šachty na pozemku žadatele

v

rovni 150 mm

splašková kanalizace do doby zkapacitnaní ČOtl budou domy napojeny na již povolení jí^lry
odpadních vod
plynová p ípojka z HUP umístěnéhona hranici pozemku
domovní p ípojka elehro z RE na hranici pozemku
dešťovévody ze st ech budou svedeny do vsakovacích jímek s p epadem do vsakovacího tělesa.
vytápění pomocí radiiátor , zdrojem tepla bude plynovy kotel
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zpevněné plochy vč. parkovacích stání, oplocení

rodinny d m na pozemku p.č. 432/368 bude vzdáleny 3,5 m od společnéhranice s pozemkem p.č.
432/369 a min. ÍOm oa ,pálrčréhranice s pozemkem p.č. 432/230 v kat. zemí Snašínu Říča,
rodinny d m na pozemku p.č. 432/369 bude vzdálen 3,5 m od společnéhranice s pozemkern p.č
432/370 a I0 m Ód spoletia hranice s pozemkem p.č. 432/230 v kat. zemí Strašín,Říča,
rodinny d m na pozemku p.č. 432/370 bude vzdáleny 3,5 m od společnéhranice s pozemkem p,č.
432/37I a ]0 *áaspolečié hranice s pozemkemp,č.432/13 v kat. zemí Strašín, Říča,

p edloženy záměr vystavby RD nenarušuje záměry vyplyvajícíz PUR CR a respektuje rePublikové
priority zemního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje zemÍ.
p edloženy záměr vystavby kD nenarušuje záměry vyptyvajícíze ZÚR SK a resPehuje PrioritY
zemního plánování Kraje pro zajištění udržitelnéhorozvoje zemí,
p edloženy záměr vystavby RD je v souladu splatnym uzemním plánem ŘÍČar.Záměr se nachází v
zastavěném zemí v ploše ,,Bl - bydlení v rodinnych domech městské a p íměstské". Je dodrŽena

max. velikost objehu, max. zastavěnost nep esahuje 22,]5% pozemku a max.,vYŠka (6,4 m). Na
pozemcích je zachováno více než 67 % zeíeně. Optocení splňuje požadavlry ÚP, Pr hlednost Polí
bude min. 30%. objekty RD budou napojen na již povolené odpadní jÍ.lry. Záměr p edPokládá
vybudování 6 parkovacích stání u každéhoRD.
p edloženy záměr vystavby RD je v souladu s cíli a koly zemního Plánování dle 18 a 19
stavebního zákona. Vyná í podmínlry pro kvalitní bydlení, Dle 19 odst. 1 písm. d) stavebního
zákona stavba nenarušuje charaher a struhuru okolní zástavby. Dešťovévody budou zasakovánY no
pozemku stqvebníka.

je p ípustny za p edpokladu respehování vyhl. 50]/2006 Sb., o obecnYch PoŽadavcích na
využívónízemí, ve znění pozdějších p edpis
Záměr je v tizemí, kde je platná zemní studie U Ládek,ll. Navrhované domy ustupují oProti navrŽené
stavební čá e o 2 m směrem do pozemk , Toto drobné odchylení je možné, je dodrŽen urbanisticlrY
záměr a vzhledem k objemu navrhovanych staveb je jejich ,,zapuštěnÍ"do pozemku vhodnějŠÍm

Záměr

.

ešením.

I.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Zaoral, ČKAIT
0008549; p ípadnézměny nesmí b;it provedeny bez p edchozího povolení stavebního adu.
Stavebník oznámi stavebnímu ri adu termín zahájeni stavby.
Stavba bude dokončenado2let ode dne nabytí právních ričink tohoto opat enÍ.
p ed zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn Štítekobsahující
identifikační daje o povolení stavby, k1..Y obdržístavebník od stavebního adu po nabytí Právních
ričink , umožňujicíclr rea\izaci stavby. Štitekbude na místě ponechán aŽ do dokonČenístavbY.
p i provádění stavby j. nutno dodržovat p edpisy ť kajícíse bezpečnosti práce a technic ch zaÍÍzenÍ,
limity stanovené Na ízenímvlády č.27212011 Sb., o ochraně zdraví p ed nep íznivYmi ČinkY hluku
a vibrací, v platném znění a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
p i stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 26812009 Sb., o technick}ch poŽadavcích na
stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, a p íslušnétechnické normy.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; zhotovitel ručíza bezpeČnéprovádění stavby dle
schváleného projektu a platnych p edpisti. Minimálně 15 dní p ed zahájením prací sdělÍ stavebník
stavebnímu ti adu Říčanyjméno odpovědné osoby zhotovitele stavby zaprovádění stavby.
p ed zahájenimzemních prací je stavebník povinen zajistit vyt}čenívšech podzemních a nadzemních
sítí,aby nedošlo k jejich p ípadnému poškození a dodržení podmínek jednotliqich správc sítítak,

jak byly stanoveny v jejich vyjád eních.
V p ípadě jak; chkoliv v; kopov,_ich prací je stavebník v souladu s ustanovením 22 odst . 2 zákona Č.
20l1g87 Sb., už od doby p ípravy stavby povinen oznámit sv j záměr Archeologickému stavu AV
čR praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na
dotčenémtnemí záchranny archeologic v;izkum. V p ípadé,že v souvislosti s p íPravou stavbY
nebo p i jejím provádění dojde k archeologick}m nálezrim, je stavebník ve smyslu 23 odst . 7 zák.Č.

č 1.
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20187 Sb. povinen ihned podat oznámení stavebnímu ti adu a orgánu státní památkové péče,p ípadně

Archeologickému stavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opat ení, aby nález nebyl poškozen nebo
zničen ( l27 stavebního zákona).
l0. P i zakládání arealizaci stavby budou provedena pat ičná protiradonová opat ení.
1 l. Potrubí vodovodu pro ve ejnou pot ebu včetně jeho p ípojek a na ně napojenych vnit ních rozvod
nesmí b;ft propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody (studna), než je vodovod pro
ve ejnou poťebu.
l2. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty, porosty apííjezdovékomunikace.
Nezpevněné p íjezdovékomunikace je nutné během stavby udržovat sjízdnéa sch dné a pop .
zpevnit štěrkem nebo panely.

l3. Stavba

bude prováděna tak, aby nedošlo k nadměrnému obtěžování vlastník okolních nemovitostí.

Stavebník nebude provádět stavební činnosti, které zp sobují nadměrny hluk, prašnost či jin m
zprisobem obtěžujíokolí v pozdních večerníchhodinách, o nedělích, ve dnech státem uznanych
svátkťr atd.

14.

P i veškeréstavební činnosti bude maximálním zprisobem respektována ochrana životníhoprost edí,

d slednou kontrolu stavu stavebních stroj , jejich se ízení,p i pracovních p estávkách
budou stavební stroje vypínány a bude snižován počet vozidel jejich v5rtížením.Prašnévozovky
budou za suchého počasíkropeny vodou. Zhotovitel stavby zajistí, aby vozidla p ed vyjezdem ze
staveniště na komunikaci byla ádně očištěna.
Budou dodrženy podmínky společnostíČPZ Distribuce a.s, CETIN, a.s.,
Stavbou vznikánová budova, které se p iděluje číslopopisné, p íp.orientačnínebo evidenění, proto
stavebník p edložístavebnímu ti adu spolu s ohlášením dokončenístavby daje určujícípolohu
definičníhobodu stavby, geometrick} p|án, prohlášení stavebníka, p íp. dokumentaci skutečné
provedení stavby, došlo-Ii p i její realizaci k drobn;im odchylkám oproti ově ené dokumentaci.
Pokud bude pro stavbu vyžadován zábor ve ejného prostransfuí, požádá žadatel s p edstihem obec o
souhlas se záborem.
Budou dodrženy podmínky odboru životního prost edí ze dne 9.12.2020
Oreán odpadového hospodá ství p íslušny podle 79 zák. č. 185/2001 Sb.. o odpadech a o změně
někteďch dalšíchzákon . ve znění pozdějších p edpisti:
bude dbáno na

15.

l6.

l7.
l8.

Pro nakládání s odpady vyprodukovanymi během realizace stavby budou dodržovány povinnosti dle
platné legislativy v oblasti odpadového hospodá ství, tj, zákona o odpadech a o změně někteq ch
dalšíchzákonů, v platném znění.
Upozorňujeme p edevším na l0, l2 a 16 zákona o odpadech. Materiálové vylžitíodpad
p
má ednost p ed jin;fm využitímodpadti a 12 odst. 4 -každyje povinen zjistit, zda osoba, které
p edává odpady, j. k jejich p evzetí podle tohoto zákona oprávněna - je provozovatelem ádně

schváleného za ízeník využití,odstranění, sběru nebo rl kupu odpad

. Pokud se tato

osoba

oprávněním neprokáňe, nesmí jíbrt odpad p edán.
Vyprodukovany odpad je t eba maximálně recyklovat po vyt íděníp ípadn;ich nebezpečnych
složek a nakládat sním pouze v zaíízeníchktomu určenych dle 14 odst. l zákona o odpadech.
Neupraven (do podoby recyklátu - v;irobku ádně schválenym zaíízenímk nakládání s odpady)
stavební a demoliční odpad nelze využítk terénnímrpravám pro komunikace, pod budoucí objekty
apod.

K terénnímripravám, zásyp m, obsyp m apod. nebudou využity žádnéodpady- p edevším
vl še zmíněné neupravené stavební a demoličníodpady, dále komunální odpad, obalové a izolační
odpady, plasty, kabely, trubky, keramika nebo jakékoliv jiné druhy odpadri.
V rámci stavebních prací vyloučit odstranění odpadti pálením na staveništi v otev enych
ohništích nebo ve stacionárních zdrojích.
Vznikajícíodpady klasifikovat podle vyhlášky ě. 9312016 Sb. (Katalog odpadti) a
shromažd'ovat je odděleně podle druhri.
P vodce odpad je povinen vést prriběžnou evidenci o odpadech a zp sobech nakládání s nimi
podle zákona é. 18512001 Sb. a vyhlášky ě. 3831200l Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v
platném znění tak, aby byla kdykoliv p ístupná kontrolním orgánrim, a to včetně doklad
.

Vodoprávní rí ad p íslušn]ípodle l06 zák.č. 2541200l Sb.. o vodách

a o změně

někteťch zákon

Č.1. z+ss +s/202
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(vodní zákon). ve znění pozdějšíchp edpisri:

Vodoprávní ad, podle ust. I54 zák. č. 50012004 Sb., správní ád, tímto vyjad uje, že z hlediska
zájm chráněn; ch vodním zákonem nemáme k záměru, dle p edloženéžádosti, námitky p i splnění
uvedenych podmínek:

L,

Realizací záměru nesmí dojít ke znečištěnípodzemních a povrchov}ch vod a ke zhoršení
poměr na p edmětné lokalitě.

odtokov,_ich

2,
3.

Pokud bude během stavby zjištěna p ítomnost melioračníchopat ení (drén ) na dotčeném

pozemku, ztistane tento systém zachován.

P i provádění staveb je stavebník povinen podle charakteru a ťrčeluuživání těchto staveb je
zabezpeěit zásobováním vodou a odváděním, čištěním,pop ípadě jin;im zneškodňováním
odpadních vod z nich v souladu s vodním zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a
odvádění povrchov}ch vod vzniklych dopadem atmosférick}ch srážek na tyto stavby (dále jen
,,srážkové vody") v souladu se stavebním zákonem.

4.

Zásobování vodou z ve ejného vodovodu nevyžaduje projednání podle vodního zákona.
Vodovodní p ípojka není vodní dílo dle ust. 55 odst. 3 vodního zákona. Zásobování vodou ze
studny (studna je vodním dílem ve smyslu ust. 55 odst.l písm. j) vodního zákona), podléhá
vodoprávnímu projednání o povolení k nakládání s vodami dle 8 odst. 1) písm. b) bod 1
vodního zákona. Studny z ízenép ed 1 . l .l955 se považujíza povolené jak stavebně tak co do
nakládání s vodami.

5.

Podle ust. 20 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 50112006 Sb., o obecnych požadavcích na
využívánízemí musí mít zajištěno nakládání s odpadními vodami, které na pozemku vznikají
jeho užívánimnebo uživánímstaveb na něm umístěnych, podle vodního zákona. Odvádění
odpadních (splaškov;ich) vod do ve ejné kanalizace, nebo do bezodtokové jímky (žumpy),
nevyžaduje projednání podle vodního zákona. Kanalizační p ípojka ani bezodtoková jímka

ust. 55 odst. 3 vodníh o zákona. Žu^pa musí byt vyvážena na čistírnu
odpadních vod. Yyvážet obsah žumpy na zemědělské anebo jiné pozemky, je protiprávní.
Odpadní jímka by měla by provedena v souladu s ČSN 75 608l -,,Žumpy". Odvádění
odpadních vod do čistírnyodpadních vod (dále jen ,,ČOV" je vodním dílem v souladu s ust.
55 odst.l písm. c), vodního zákona) podléhá vodoprávnímu projednání podle ustanovení 8 a
ustanovení 15 nebo ustanovení 15a vodního zákona.
nejsou vodními díly dle

5.

Podle ust. 38 odst. 9 vodního zákonaje p ímévypouštění odpadních vod do podzemních vod
zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpeěné závadné látky nebo zvlášť
nebezpečnézávadné látky ( 39 odst. 3 vodního zákona) z jednotliqich staveb pro bydlení
(podle ust. 2 písm. a) vyhlášky č. 50I12006 Sb.), jednotliv}ch staveb pro rodinnou rekreaci (
2 písm. b) vyhlášky č. 50112006 Sb.) nebo z jednotliv}ch staveb poskytujících ubytovací
služby ( 2 písm. c) vyhlášky č. 50112006 Sb.), vznikajících p evážně jako produkt lidského
metabolismu a ěinností v domácnostech p es p dní vrsťvy do vod podzemních, |ze povolit jen
v}jimečně na záklaďě vy,jád ení osoby s odbornou zptisobilostí (zákon č. 6211988 Sb., o
geologic ch pracích a o Českémgeologickém ťr adu, ve znění pozdějších p edpisti) k jejich
vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné
jin;imi právními p edpisy možnéjejichvypouštění do vod povrchoqich nebo do kanalizace pío
ve ejnou pot ebu.

7.

P ed povolením užívánístavby bude stavebnímu adu p edložen protokol o provedení
zkoušky těsnosti kanalizační p ípojky dle ČSN 75 610l (na ve ejnou kanalizaci, do odpadní
jímky nebo ČOV;, a p ípadně o provedení zkoušky nepropustnosti odpadní jímky (pokud bude
součástízáměru) dle ČSN 75 608I -,,Žumpy", které jsou dokladem, že skutečnéprovedení
stavby nebo její užívánínebude ohrožovat ve ejné zdraví, anebo životníprost edí.
souladu s ust. 6 odst. 4 vyhl. č. 26812009 Sb., o technic ich požadavcích na stavby,
stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosféricklich sražek (dále jen
,,srážkové vody") aust 20 odst.5 písm. c) vyhl. č.50l12006 Sb., o obecnych požadavcích na
využívánítnemí musí b;it zajištěno vsakování nebo odvádění srážkoq ch vod ze zastavěn;ich
ploch nebo zpevněnych ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití.P itom musí b;it ešeno
p ednostně jejich vsakování.

8. V
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9. V

p ípadě jejich možnéhosmíseníse závadnymi látkami nebo jejich nadměrné množstvíse
ešívhodnymi technick}mi opat eními. Nap íklad umístěnímza ízeník jejich zachycení, neníli možnévsakování, jejich zadržování a regulované odvádění do vod povrchov}ch. V p ípadě
možnéhosmíseníse závadn;imi látkami, musí blit instalováno zaíízeník jejich zachycení nebo
jiné opat ení zajišťujícíoddělení závadnych látek zvod srážkov,_ ch.

r0. Dle ust. 21 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 50112006 Sb., o obecnych požadavcíchna využívání
uzemí,je vsakování dešťov,_ichvod na pozemcích staveb pro bydlení splněno, jestliže poměr
,Y-ě.y části pozemku schopné vsakování dešťovévody k celkové q mě e pozemku činív
p ípadě samostatně stojícíhorodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4 a
adového rodinného domu a bytového domu 0,3.

tt. Základním p edpokladem pro

odvádění dešťoqich vod je podmínka, že odtokové poměry z
povrchu urbanizovaného zemí z stanou srovnatelné se stavem p ed vlstavbou, tedy že
změnou v zemí, nesmí za deště, docházet ke zhoršenípr tokoqich poměru ve vodních tocích.
Zvyšeny odtok zp soben; vystavbou musí bÝ zadržen a likvidován (vsak, odpa , zálivky,
využitív budovách, aj.) na vlastních pozemcích, p ípadně zadržován a regulovaně odváděn do
dešťovékanalizace.

12. Hospoda ení se srážkovymi vodami na vlastním pozemku, nevyžaduje projednání

podle

vodního zákona. Jedná se o obecné nakládání s povrchoqimi vodami v souladu s
vodního zákona. Podléhá projednání na místně p íslušnémstavebním adě.

ust.

8
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13. Pokud nejsou podmínky pro vsakování vhodné, je pot eba doložit stavebnímu adu posudek
hydrogeologa, ze kterého vypl vá, že vsakování dešťovévody není možné.V takovém p ípadě
lze k hospoda ení s dešťovou vodou využítjiná alternativní ešení.Mimo to závéry

geologického pr zkumu jsou jedním ze základních podklad

pro

zpracování nejen

dokumentace pro umístěnístavby nebo zaíízení(část B Souhrnná technická zpráva, B.l. Popis
uzemí stavby, písm. e) p ílohy č. 1 k vyhlášce č.49912006 Sb., o dokumentaci staveb), ale také
pto zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené u 104 odst. l písm. a)

až d) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (část B Souhrnná technická
zpráva, B l Popis rizemí stavby, písm.p ílohy č. 5 k vyhlášce č. 49912006 Sb., o dokumentaci
staveb).

srážkoú-i vodami na vlastním pozemku by mělo byt realizováno v souladu s
ČSN 75 90l0 - Návrh, vystavba a provoz vsakovacích za ízenísrážkoqich vod (e povinností
každéhonavrhnout systém vsakování na základě hydrogeologického posudku) a v souladu s
TNV 75 90l l Hospoda ení se srážkoú*ivodami (o provedení technického ešení a provozu
vsakovacích a retenčních objektri včetně bezpečnostníchp eliv ) Dno vsakovacího objektu by
mělo b t umístěno minimálně 1 m nad hladinou podzemní vody.

14. Hospoda ení se

rs. Dále se doporučuje provést vsakovací zkoušku v plánovaném místě vsakovacího objektu.
Jestliže budou srážkovévody, p edevším ty odtékajícíze zpevněnych ploch, regulovaně
odváděny do dešťovékanalizace, není kanalizačníp ípojka vodním dílem a nevyžaduje
projednání podle vodního zákona. V p ípadě regulovaného odtoku srážkov}ch vod do
recipientu vodního toku, musí bY tento záměr kladně projednán se správcem p íslušného
vodního toku a jeho souhlasné vy,jád ení bude součástí podklad pro vydání opat ení
povolujícíhozáměr.

15.

V p ípadě provádění vrt

pro využíváníenergetického potenciálu podzemních vod, z nichž se
neodebírá nebo nečerpá podzemní voda nebo ke geologick m pracím spojenym se zásahem d
do pozemku, jejichž cílemje následné využitípr zkumného díla na stavbu k jímánípodzemní

vody nebo pro vrty pro využíváníenergetického potenciálu podzemních vod, tedy zaíízením
nebo činnostem, k nimž není t eba povolení podle zákona ě. 25412001 Sb., vodní zákon, které
však mohou ovlivnit vodní poměry, musí byt vydán souhlas podle ust. 17 odst. l písm. g)
nebo i) zákona ě.2541200l Sb., vodní zákon. Souhlas uděluje vodoprávní ri ad v neranější fázi
projednávánízáméru,,tzn. nejčastěji v rámci rizemního ízení,pop . píedzahájením samotného
záměru.

17. Žádosti, návrhy a dalšípodání v

či vodoprávnímu adu, pro

která prováděcí právní p edpis

č.i. zlts +s/202 l _MuRllosúloooz t
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urěuje formulá e, se podávají na těchto formulá ích, a to
záměru a zp sobu povolení.
18.

iv

elektronické podobě, dle povahy

K žádosti bude p edloženo p edevšímvyjád ení osoby s odbornou zptisobilostí (zákon ě. 62l1988
Sb., o geologick; ch pracích a o Českémgeologickém ri adu, ve znění pozdějšíchp edpisri).
ustanovení 16 odst. 1vyhlášky č. 18312018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších
ení vodoprávního ri adu a o dokladech p edkládanych vodoprávnímu ri adu; Doklady pro

19. Podle
opat

udělení souhlasu (K 17 vodního zákona), žadatel p edkládá žádost, jejížobsahové náležitosti a
p ílohy jsou stanoveny v p íloze č. l1 k této vyhlášce.

l9. Budou dodrženy podmínky orgánu ochrany zemědělského p dního fondu ze dne 23.6.202I
. za odnětí p dy ze zpF pro stavbu 3 rodinnych dom a zp.ploch bude stanoven odvod souladu

.
.

.
.

s

9 odst. (8) písm. d) zákona. V;iše odvodu za odnětí ptidy je stanovena orientačně v souladu s ust.
9 odst. (9) zákona ato ve vyši l03 437 Kč (stot itisícčtyistat icetsedmkorun).
Konečná vYše odvodu se stanoví rozhodnutím podle l1 zákona.
o vyši odvodu rozhodne orgán ochrany zpF po zahájení realizace zámétu.
povinn;i k platbě odvod je povinen orgánu ochrany zemědělského p dního fondu p íslušnémuk
rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského p dního fondu, kteqi vydal souhlas s
odnětím doruěit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo
rozhodnutí o souhlasu a to do 1 roku ode dne jeho platnosti a písemně oznámit zahájení realizace
záméru, a to nejpozději do l5 dn p ed jejím zahájením.
sejmutá kulturní vrsfua ptidy, pop ípadě i hlouběji uložené z rodnění schopná zemina budeskryta
odděleně, bude zajištěno jejich hospodárné využitínebo ádné uskladnění pro ričely rekultivace.
Bude veden protokol o činnostech souvisejících se skryvkou, p emístěním, rozprost ením či
jin m využitím, uložením,ochranou a ošet ováním skryvan;ich kulturních vrstev pťrdy, v němž se
uvedou všechny skutečnosti, rozhodné pro posouzení správnosti, ťrplnosti a čelnosti využívání
těchto zemin.

o za
o
.
r
.

vedení deníku ručíosoba pově ená stavebním dozorem stavby, nebo odbornl m vedením
stavby, pop . zhotovitel.
Do vydání stavebního povolení je tento souhlas vázán na uvedeny rčel qistavby. v p ípadě
změny ričelu do doby nabYí právní moci stavebního povolení, pozbyvá tento souhlas platnosti a
musí b/t provedeno nové íízení.
zábory zemědělské ptidy, nevyžadujícísouhlasu orgánu ochrany zemědělského p dního fondu (
zábor kratší než l rok ) budou ohlášeny pově enému orgánu ochrany ZPF p ed zahájením
skryvkov;fch prací.
podmínky stanovené v tomto souhlasu v zi4mu ochrany zemědělského pridního fondu musí b ,t
obsaženy v zemním rozhodnutí nebo stavebním povolení, které bude v této věci vydáno.
Tento souhlas k odnětí pridy ze zpF nečinívyše uvedeny pozemek stavebním a nenahrazuje
stanoviska ostatních orgán státní správy.

Účastníci ízení,na néžseváahuje rozhodnutí správního orgánu:
INGESTIN, s.r.o., l7. listopadu 5Il1,25I 01 Ríčany

č 1, z+as +s
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odrivodnění:
Dne 5 .5.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na .rYše uvedenou stavbu, uvedenym
dnem bylo zahájeno stavební íízení.Stavební ad vydal zemní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn.
dne.

Stavební ri ad oznámil zahájení stavebního íízeníznámym ťrčastníkm íízenía dotčenym orgán m.
Současně podle ustanovení l 12 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a rstního
jednání, protože mu poměry staveniště byly dob e známy a žádost poskytovala dostatečnépodklady pro
posouzení stavby, a stanovil, že ve lh tě do l0 dn od doručenítohoto oznámení mohou ričastníciízení
uplatnit své námitlqy a dotčenéorgány svá stanoviska.
Stavební ri ad v provedeném stavebním íízeníp ezkoumal p edloženou žádost z hledisek uvedenych
stavebního zákona, projednal ji s ričastníkyízenía s dotčenymi orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užívánímnejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, p edpisy vydanymi
kjeho provedení a zltláštními p edpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na
v}stavbu a podmínky rizemního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební ti ad v pruběhu íízeníneshledal
d vody, které by bránily povolení stavby.

v lll

Závazné stanovisko vydal

:

MěÚ Říčany- odbor životního prost edí dne 23.6.202l
MěÚ Říčany- odbor zemního plánování areg. rozvoje

Stavební ri ad zajistil vzájemny soulad p edložen; ch závaznych stanovisek dotčenych orgán

vyžadovan; ch zvláštními p edpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí.

Stavební ti ad rozhodl, jak je uvedeno ve v}roku rozhodnutí, za použitíustanovení právních p edpis ve
vyroku uvedenych.
Účastníc i íízeni- dalšídotčenéosoby:

Město Říěany, Ing. Vratislav Čech, Old ich Smetana, Bohumila Smetanová,YítězslavHanz|ík, Jana
Hanzlíková, ČEZDistribuce, a. s., Jan Dvo ák, Antonie Dvo áková

Vypo ádání s návrhy

a námitkami ričastníkri:

Zamítnuténávrhy a námitky:

-

Old ich Smetana námitka dne 21.6.202l čj. 21400912021, Bohumila Smetanová námitka dne
21.6.2021 čj. 2140091202112021, Vítězslav Hanzlík námitka dne 21.6.202l čj. 2l4009l202|l202l
Jana Hanzlíková námitka dne 2I.6.2021 čj. 2l4009l202ll202l.

-

Jako častníciízeníve smyslu

zákona č.183/2006 Sb. uplatňujeme podle citovaného zókona své závazné

stanovisko,

par.l I4 odst.2 stavebního zákona se nebude p ihlížetk našim
Píšemetento dopis, aby bylo k němu p ihlíženo p i možném dalšímprávním

Ve vašem dopise uvádíte, že podle

závaznym stanovisk m.
ízením.
IÝaše stanovisko

je:

l)

Souhlasíme s vystavbou 3 rodinnych dom na sousedních parcelách za p edpokladu, že bude zároveň
písemně uvedeno ve stavebním povolení, že rovněž budeme p ipojeni na ve ejnou kanalizaci (gravitační)
a napojeni na ve ejny ád-vodovod. (na toto napojení už čekáme 20 let, jako ádní občanéplatícídaně).

2) Naše stanovisko, heré uplatňujeme

a)

se opírá:

písemnézávazné vyjád ení sepsané dne I0.10.2006 a doručené odboru vystavby
vyboru ve Strašíně.
o

UÚ , Říčanech a
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na dopis z I ].l2.2006, kde vyjad uje ved.odboru pan Halamka souhlas s p ipojením s tím,žesi
necháme vypracovat projeh, což jsme na vlastní náklady učinili a p edali městu. Projekt byl schválen.

b)

c)

dopis

z

28.5.2007 potvrzení souhlasu na pokládku inž.sítíobyvateli ulice Relreační.

pí Mrázové , kde uvádí, že už v roce 2004 byla projehově schválena a
realizována gravitační kanalizace a p ipojení na stávající vodovodní ád,

d) dopis

starostlry

bude jako

první

dopis starostlcy pí Mrázové, kde rovněž znoyu uvedla, že bude provedeno p ipojení inŽ.sítíve vŠech
stavebních obcí Pacov a Strašín.Toto bylo jen plně realizováno v Pacově a na Strašíně jen v ho ejŠÍČásti

e)

obce.

0

dopis ze 6.5.2008 od vedení města Říčan,kde se povrzuje, že v našíulici bude realizována gravitaČní

kanalizace.

g) 23.6.2008 dopisem
p ipojení vodovodu,

nás ujišťují,že bude v ulici Relveačníprovedeno gravitaČníodkanalizování a

Shora uvedené dopisy musí byt brány na z etel, aby byla dle stavebního zákona dodrŽena rovnost
vystavbě inž. sítíchv katastru obce Strašín.

Pi

Je t eba, aby investorovi vystavby 3 rodinnych dom bylo uloženo do projehu zahrnutí investiČních
náklad spojenych s p ipojením našich dom na inženyrské sítě. Tyto vícenáklady spojené s Plánovanou
vystavbou 3 rodinnych domt) pak bude uplatňovat

k

proplacení u města ŘÍČor,

pokud nebude brán z etel na náš oprávněny požadavek p ipojení našich dom , budeme nuceni PoŽádat
p íslušnéady na zastavení stavebního ízení.Chtěli bychom uvést, že máme velmi dobré zkuŠenosti s
vašímstavebním adem, P íklad :p ipojení plynu v našíulici.
žádáme vás zdvo ile, aby jste náš požadavek projednali s p íslušnymiorgány města ŘÍČana zakotvili ho
p i vydání stavebního povolení. Jen chceme dodat, že pan Michalička kdyŽ se Projednávalo stavební
ízenína vystavbu bytovych jednotek Pastelkov sdělil p ed častnílglízenÍ,že až se zde bude stavět, dá k
této vystavbě souhlas jen pod podmínkou, že budeme rovněž napojeni na inž, sítě.

ad se p edloženou námitkou (Vašímstanoviskem) podrobně zabyval, oslovil
aby se k možnému p ipojení Vašich nemovitostí vyjád i|aviz:

Stavební

i

1 SČV ŘÍČanY,

Voda: podmínky "Voda pro domácí" neumožňujípovolovat prodlužování vodovodních ad , Proto Se na
vodu p ipojit nemohou.
Kanaiizace: vzhledem k vyčerpanékapacitě ČOV Říčany,se nepovolují ani kanalizační p ípojky, natoŽ
prodlužování kanalizačních adri.
Stavebník máze dne 11.12.2019 ke každémusvému pozemku pro budoucí stavby povoleny nepropustné
jímky s tím, že po dokončenínav,.išení kapacity ČOV budou rto stavby napojeny na kanalizaČníad.
Stavební ír ad nemá pravomoc na to, aby mohl investorovi staveb na ídit p ipojení VaŠich nemovitostí na
vodu a kanalizaci. S tímto požadavkem je nutné se obrátit p ímo na vlastníka vody a kanalizace, tedY
město Říěany.

C.j. 248545/202l _MuRvosúloooz l
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poučeníričastníkri:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do l5 dn ode dne jeho oznámení k odboru írzemníhoplánování a
stavebního ádu Krajského ri adu St edočeského kraje podáním u zdejšíhosprávního orgánu.

Odvolání se podává s pot ebnym počtem stejnopis tak, aby jeden stejnopis ztistal správnímu orgánu a
aby každy ričastníkdostal jeden stejnopis. Nepodá-li ričastníkpot ebn;i počet stejnopisti, vyhotoví je
správní orgán na náklady ričastníka.Odvoláním lze napadnout v}rokovou část rozhodnutí, jednotliq}'
vyrok nebo jeho vedlejšíustanovení. Odvolání jen proti od vodnění rozhodnutí je nep ípustné.
Stavební ti ad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ově ené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikačnídaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ově ené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítekp ed zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončenístavby, p ípadně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jin;im vhodn;im zp sobem s uvedením dajri ze štítku.
Stavba nesmí byt zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbyvá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bc.Lenka Plzáková o.ě.2l - opat eno ově enym elektronic m p6npiS.m:rr, ,.
oprávněná ri ední osoba - "otisk edního razítkal\' . g

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona ě.63412004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst.
vl ši 5000 Kč, položky 18 odst. l písm. c) ve v ši 500 Kč, celkem 5500 Kč byl zaplacen.

l

písm. a) ve

Obdrží:
ěastníci (doručenky)

INGESTIN, s.r.o., IDDS:

by3b3vz

Prahy

Město Říěany, Masarykovo nrirněstí č.p. 53l40,25l0l Říčanyu
* ns-éuu
lng. vratislav'čecn, Ý úaoti !.p. lsgďtq,zst Ót Řie*y u
Old ich Smetana, Rekreačníč.p. 223ll0, Strašín,25l 0l Ričany u Prahy
Bohumila Smetanová, Rekreačníč.p.223ll0, Strašín, ZSt 0t Řičany u Prahy
Vítězslav Hanzlík, Rekeační č.p. 209/8, Strašín, 25l 0t Říěany u Prahy
Jana Hanzlíková" Rekeační č.p.209/8, Strašín,25l 01 Říčanyu Pra}y
CEZ Distribuce. a. s., IDDS: v95uqfu
Jan Dvo ák, U Dálnice ě,p. 620112,273 43 Buštěhrad
Antonie Dvo tíková, Komenského nárněstí ě.p. l850,251 0l Říěany u Prahy

ráy

,rg

dotčenéorgány sátní sprály
Krajská hygienická stanice Sťedočeskéhokaje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

ZVy'7a/',2a/
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