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ROZHODNUTÍ
ŮZEMNÍ ROZHODNťJTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životnTho prostředí, jako stavební úřad př"slušný podle §
13 odst. l písm. d) zákona č. 183/2006 sb., o úzeííu'iím plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vúzemním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o

umístění stavby"), kterou dn; 14.l.2020 podala společnost ČEZ Distribuce, 'a. s.,- IČO 24729035,
Teplická 874, 405 02 Děěín, kterou zastupuje na základě plné moci
Manětínská 138, 331 0l Plasy (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení :

I.

, ičo 12840963,

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodováni, územního opatřeni a stavebního řádu,

rozhodnutí o umístění stavby

stavba pod názvem : stavby pod názvem : "Sirá, RO, chatová osada, DPCZ, kNN, zak.ě. IE-120007891", která řeší : nové kabelové rozvody NN na pozemku st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoří),
62 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. ě. 630 (ostatní plocha), 285/13 (ostatní plocha), 638 (ostatní
plocha), 286/17 (ostatní plocha), 286/18 (trvalý travní porost), 286/10 (trvalý travní porost), 286/11
(trvalý travní porost), 286/12 (trvalý travní porost), 286/13 (trvalý travní porost), 286/14 (trvalý
travní porost), 286/15 (trvalý travní porost), 286/25 (ostatní plocha), 285/4 (ostatní plocha), vše v
katastrálním území Sirá, obec Sirá (dále jen ,,stavba").
Druh a účel umist'ované stavby:
- kabelové rozvody NN.
Umistěni stavby na pozemku:

stavba bude umístěna na pozetnku st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoři), 62 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 630 (ostatní plocha), 285/13 (ostatní plocha), 638 (ostatní plocha), 286/17 (ostatni
plocha), 286/18 (trvalý travní porost), 286/10 (trvalý travní porost), 286/l 1 (trvalý travní porost),
286/12 (trvalý travní porost), 286/13 (trvalý travní porost), 286/14 (trvalý travní porost), 286/15
(trvalý travní porost), 286/25 (ostatní plocha), 285/4 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Sirá,
obec Sirá, v souladu se zastavovací situací, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
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Určení prostorového řešení stavby:

stavba bude umístěna na pozemku st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoří), 62 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 630 (ostatní plocha), 285/13 (ostatní plocha), 638 (ostatni plocha), 286/17 (ostatní
plocha), 286/18 (trvalý travní porost), 286/10 (trvalý travni porost), 286/l l (trvalý travní porost),
286/12 (trvalý travní porost), 286/13 (trvalý travní porost), 286/14 (trvalý travní porost), 286/15
(trvalý travní porost), 286/25 (ostatní plocha), 285/4 (ostatní plocha), vše v katastrálníín území Sirá,
obec Sirá, v souladu se zastavovací situací, která tvoří přílohu tohoto rozhodnuti.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
pozernky st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoří), 62 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 630 (ostatní
plocha), 285/13 (ostatni plocha), 638 (ostatní plocha), 286/17 (ostatní plocha), 286/18 (trvalý travní
porost), 286/10 (trvalý travní porost), 286/l 1 (trvalý travní porost), 286/12 (trvalý travní porost),
286/13 (trvalý travní porost), 286/14 (trvalý travni porost), 286/15 (trvalý travní porost), 286/25
(ostatní plocha), 285/4 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Sirá, obec Sirá, v souladu se
zastavovací situaci, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

I.
1.

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby :
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu územi vměMtku katastrální mapy se zakreslenírn stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivíi na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozernku a
sousedních staveb.

2. Stavba bude provedena podle projektové dokuínentace, kterou vypracoval Ing. Petr Schuppler -

autorizovaný inženýr pro-technologická zařizeni staveb ČKAIT 0201389. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozí]io povolem stavebního úřadu. Za správnost, úplnost a proveditelnost
projektové dokumentace podle § 159 stavebního zákona odpovidá projektant stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna stavebním poóikatelem, který při 5e5í realizaci zabezpečí odborné vedeni
provádění stavby stavbyvedoucínn.
5. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu vsouladu srozhodnutíín nebo jiným opatřenírn
stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokiunentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu,
případně jiné technické předpisy a tecbnické nomiy a zajistí dodržování povinnost" k ochraně života,
zdraví, životnTho prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
6. Stavebnik je povinen mít na stavbě k dispozici dokurnentaci a všechny doklady týkající se prováděné
stavby.

7. Hladina Muku při stavebních pracích prováděných v době od 7,00 do 21,00 hod. nesmí překročit
hranici L Aekv = 60 dB (A). Mimo tuto dobu nesmí být hlučné stavební práce prováděny.Pro stavbu
mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobnosti stavby
pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedeni a běié údrzbě po dobu předpokládané
existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu,
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při uživání, ocmanu proti hluku a na úsporu energie
a ochranu tepla.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařizeni,
zejména zákon č. 262/2006 sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon
č . 309/2006 sb., kterýín se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb miíno pracovněprávni vztahy (zákon o zajištění dalších podínínek bezpečnosti a
ocmany z«kaví při práci), ve znění pozdějšich předpisů.
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na
stavby; vyhlášky č. 501/2006 sb., o obecných požadavcích na ?ívání úzeíní, v platném znění.
10. Veškeré práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení práv a oprávněných zájmů
vlastnflai sousedních nemovitostí.

1l. V souladu s ustanovenírn § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit
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Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha l a umoiit jemu nebo oprávněné organizaci
provést na dotčeném úzerni záchranný archeologický výzkiun.
12. Stavbou, jejím provozem a ú&žbou nesmí být mšen telefonní a telegrafní provoz, příjem rozhlasu a
televize.

13. Stavebník je povinen nakládat s odpady vzniklými při realizaci stavby v souladu se zákonem č.
l 85/2001 sb., o odpadech a o zrněně některých dalších zákonů.
14. Stavba podle § 103 odst. 1 písm. e) bod č.5 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani
ohlášení stavebnímu úřadu.

15. Budou dodrženy podmínky v3íjádření Městského úřadu Rokycany, odboru školství a kultury, ze dne

13.l1.20l9 pod-zn. MeRo/2169/OŠK/19, :
o Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby ohlásit záměr provádět zeínní práce

Archeologickému ústavu Akademie věd 'Č:R, -Praha.

o

o

o

o

Organizace pověřené provádět archeologické výzkumy a vlastník (správce, uživatel) jsou
povinni uzavřít před samotným zahájením archeologických výzkurnů dohodu o podrnínkách
realizace těchto výzkumů.
Investor (stavebník) je povinen umožnit dohled a provedení umožnit dohled a provederíi
záchranného archeologického výzkuínu odbornému pracovnŘovi oprávněné organizace.
V případě archeologického nálezu je nezbytné dodržet ust. § 23 parnátkového zákona, a to
zejména oznamovací povinnost (ve 1Mtě nejpozději do druhého he) a zajištění
archeologického nálezu a naleziště proti pozměnění situace, poškození nebo odcizení.

Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkiunu se řídí ust. § 22 odst. 2 zákona ě.

20/1987 Sb. o stáhií památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
16. Budou dodíženy podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu Rokycany, odboru

životnffio prostředí, ze dne 4-.12.20l9 pod zn. MeRo/59l 3-4/OŽP/ 19,
Stavební a demoliční odpady (odpady uvedené pod Kódy 17 05 04 - zemina a kamení neuvedené
pod čísly 17 05 03) budou přednostně recyklovány.

Po dokončení realizace stavby bude předložena průběžná evidence všech odpadů vzniklých při
realizaci záměm a doklady o předáni odpadů oprávněné osobě na základě zákona o odpadech.

Čestné prohlášení není dokladem a nenabrazuje piběiou evidenci odpadů a doklady o způsobu
nakládání s odpady vzniklýíni při realizaci záíněru.

Zemina a kameni nebo vytěžená jalová hornina a hlušina, která bude ?ita v rámci stavby, tak
na základě § 2 odst. 3 zákona č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, se tento zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou
zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno,
že materiál bude použit ve svém přirozeném stam pro účely stavby v místě, na kterém byl
vytěŽen.
17. Budou dodrženy podminky sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 12.1.2020 pod zn.:

0101236696 od-ČEZ Distribuce, a.s.,.
18. Budou dodrženy podminky vyjádření o existenci sítí od CETIN a.s. ze dne 30.lO.20l9 pod č.j.:
7944839/19.

19. Stavebník je povinen dodržovat ustanovení § 152 stavebnffio zákona a dále je povinen před započetm
prací vyvolat jehání se správci všech podzeínních a nadzemnícb sítí, které mohou být stavbou
dotčeny, za účelem vytyčení jejich trasy a ochranného pásma. Před započetím prací je nutné požádat
o výkopové povolení na místně př"slušném obecním úřadě.
20. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zák.č. l 85/2001 sb., o odpadech, ve zněni
pozdějších změn a doplňků, a souvisejíc? předpisy. PMpadné mezideponie odpadů budou před
jejich odvozem k odstranění nebo ?ití zabezpečeny proti úniku do ovzduší, do povrchových nebo
podzemních vod a do kanalizace.
21. Dokončenou stavbu, případně část stavby schopnou samostatného užívání ?ze užívat na základě
kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Souhlas vydává na žádost stavebmka příslušný
stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný terrnín jejffio

dokončení. Žádost se podává na předepsaném forínuláři. Pro vydání kolaudačnffio souhlasu stavebník
opatří závazná stanoviska dotčených orgánů kužívání stavby. Stavebník zajisti, aby byly před
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započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními
předpisy. Nedílnou přílohou žádosti bude geodetické zaměření trasy stavby s vyznačenítn pozemků
dotčených stavbou, které bude zpracováno oprávněnou osobou.
22. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
čEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Odůvodnění:

Dne 14.l.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o uínistěni stavby.
Stavební úřad oznámil dne 11.2.2020 pod č.j.: 152/2020/ZBI/OVZP-5 zahájení územního ffzení
známým účastníkům řízení a dotčenýrn orgánůín. Současně podle ustanoveni e) 87 odst. 1 stavebního
zákona upustil od ústrůo jehání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzeni záměru, a stanovil, že ve 1Mtě do 15 dnů od doručeni tohoto oznámeni
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Ve stanovené ?hůtě
tak nebylo učiněno.

Stavební úřad v provedeném územn?ím řízení přezkoumal předloženou žádost, projehal ji s
účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanýrni k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění
stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na
výstavbu.
Stanoviska sdělili, předložené podklady :
kopie katastrální mapy, vyhotovená dálkovým příshipem pro Město Zbiroh dne 10.2.2020,
výpisy z katastru nemovitostí na dotčené a souseóí nemovitosti, vyhotovená dálkovýín přístupem
pro Město Zbiroh dne 10.2.2020,

plná moc ze dne 23.4.2019, kterou udělila společnost Č.EZ Distribuce, a. s., IčO 24729035, Teplická
ú .x, IČ0 12840963, Manětínská 138, 3-31 0l
874, 405 02 Děčín, k zastupování pro Plasy,
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízeni věcného břemene a dohody o umístění stavby, uzavřené mezi

společností ČEZ Distribuce a.s. a vlastníky dotčených nemovitostí, souhlasy vyznačené též
v situačnim výkresu,
doklad o zaplaceni správního poplatku dne 15.4.2020,
závazné stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí, ze me 14.l1.20l9 pod

zn. MeRo/5931-l/OŽP/19,
vy3á«3ření Městského úřadu Rokycany, odbom školství a kultury, ze dne 13.l1.20l9 pod zn.

MeRo/2169/OŠK/19,
koordinované stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru životnTho prostředí, ze dne 4.l2.2019

pod zn. MeRo/5913-4/OŽP/19,
sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 12.1.2020 pod zn.: 0101236696 od ČEZ Distribuce,
a.s.,

sdělení o existenci komunikačních vedení ze dne 12.l.2020 pod zn.: 0700151327 od ČEZ ICT
Services, a.s.,

sdělení o existenci komunikačních vedeni ze dne 12.l.2020 pod zn.: 0201010781 TELCO Pro
Services, a.s.,
vyjáďření o existenci sítí od CETIN a.s. ze dne 30.lO.20l9 pod č.j.: 7944839]19,
vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne 30. 10.2019 pod zn.: 5002028937.

Stavební úřad zajistil vzájeínný soulad přeďložených závazných stanovisek dotčených orgá'nů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pou;zití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Obec Sirá, . -

-!- - -'i

ill isú':í.";". (! ?
.(- t'i . . ?- 0 s?-yí ?}. l .' s u 1 ?.-"- .5 1 ia-]-xí-ú---

. ---Jn, J

-1-í J':-'.'.y-'?=

čEZ Distribuce,:,a.
a. s.,
s., česká
telekomunikační infrastruktura a.s., i
'a)

1.

Vypořádání s návrhy a nárnitkami účastn?: Účastnici neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání svyjáaeními účastníků kpodkladům rozhodnutí: Účastníci se kpodkladůrn
rozhodnutí nevyjádřili.

Pouěení úěastníků :

Proti tomuto rozhodnutí se ?ze odvolat do 15 dnů ode ůe jeho oznámení k odboru regionál?niho
rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáníín u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis istal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví 5e správní orgán na náklady účastnŘa. Odvolán'ím ?ze napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodněni rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
píseínného vyhotovení úzeínn'ího rozhodnutí opatřený doložkou právni moci spolu s ověřenou grafickou
přilohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený dololou právní moci doručí,
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnimu úřadu přislušnému k povolení
stavby.
Rozhodnutí má podle e) 93 odst. l stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zať"zení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konziunaci.

Marie Teršová

vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu Zbiroh

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 sb., o správních poplatcích polo? 17 odst. l písm.
e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 15.4.2020.

Přfloha : situačni výkres se zákresem předmětné stavby
Obdrží :
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Úěastníci řízení : (doporučeně do vlastních rukou na doručenku, do datové schránky)
žadatel :

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, v zastoupení
IDDS: i6cihcc

místo podnikání: Manětínská č.p. 138, 33101 Plasy
vlastníci dotčených nemovitostí :
Obec Sirá, IDDS: 23mbh9c
sídlo: Sirá č.p. 52, 337 0l Rokycany 1

ostatní úČastnÍci řÍzení :
Obec Sirá, IDDS: 23mbh9c

sídlo: Sirá č.p. 52, 337 0l Rokycany 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská ě.n- 2681/6- 130 00 Praha 3-Žiůov
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Dotěené ordány : (do datové schránky)
Obecni úřad Sirá, IDDS: 23mbh9c

sídlo: Sirá č.p. 52, 337 0l Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, IDDS : mínfb7hp
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 0l Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor školstvi a kultury, IDDS: rrímfb7hp
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 0l Rokycany 1

