ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
Silniční správní úřad
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát Města Chomutova, odbor stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4a)
zákona o pozemních komunikacích a podle § 15 odst. 1c) zákona č. 183/2006., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve společném územním a
stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání
společného povolení, kterou dne 14.8.2018 podalo
Statutární město Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ: 00261891
v řízení zastoupené firmou SINGS projekční ateliér, s.r.o., se sídlem Škroupova 1059/22, 430 01
Chomutov, IČ: 22800069 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

schvaluje stavební záměr
na stavbu:

„Novostavba parkoviště Kamenný Vrch“
(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 6019/2, 6019/4, 6023/2, 6023/3, 6023/4, 6023/26, 6023/27,
6023/29, 6023/34, 6025/1, 6030/1, 6030/2, 6030/3, 6030/7, 6030/8, 6031, 6032/1, 6032/2, 6034, 6035/1,
6035/2, 6037/2, 6038/1, 6046, 6054, 6060/1, 6063/3, 6067 v katastrálním území Chomutov I.

Stavba obsahuje:
SO.100. - Komunikace
Vybudování nového parkoviště pro 98 osobních vozidel. To parkoviště je situované nad stávající ul.
Kamenný Vrch. Kryt bude proveden ze zatravňovací dlažby. V ul. Kamenný Vrch bude odfrézována
vozovka a bude proveden nový asfaltobetonový kryt. Vozovka bude částečně rozšířena. Dále dojde
Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| email: podatelna@chomutov-mesto.cz
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k výstavbě vysazených chodníkových ploch, které budou navazovat na výše uvedené parkoviště a
která spojí ul. Kamenný Vrch s navrženým parkovištěm. Parkoviště bude s komunikací v ul. Kamenný
Vrch propojeno i třemi schodišti.
SO.300. – Odvodnění
Likvidace srážkových vod z nově navržených ploch parkoviště bude řešena vsakováním do
horninového prostředí, pouze příjezdová komunikace na nové parkoviště bude odvodněna uličními
vpusťmi (2 ks) do stávající sídlištní dešťové kanalizace, která je vyústěna do Podkrušnohorského
přivaděče. Pro vsakování srážkových ploch z nového parkoviště budou provedeny celkem 4 vsakovací
rigoly. Stávající uliční vpusti v komunikaci v ul. Kamenný Vrch zůstanou zachovány.
Podrobný popis je popsán v projektové dokumentaci.
Kontejnerová stání, veřejné osvětlení, rozvody bezpečnostních kamer, monitoring parkovacích míst
nejsou součástí tohoto povolení.

II.

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1.
2.

Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří SINGS
projekční ateliér, s.r.o., Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov, (zak. č. A.16.-18), IČ:
22800069, zodpovědný projektant autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Martina
Kolarčíková (ČKAIT 0402179), která byla ověřená ve stavebním řízení a která je součástí
tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
speciálního stavebního úřadu.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení dokladu o oprávnění
firmy provádět stavební práce.
Na stavbě bude veden stavební deník, který bude na vyžádání k dispozici speciálnímu
stavebnímu úřadu.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o
povolení stavby, který obdrží stavebník, jakmile rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí
být chráněn, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání kolaudačního
souhlasu.
Během výstavby bude dbáno na ochranu inženýrských sítí dle příslušných předpisů. Před
zahájením stavebních prací budou podzemní vedení v souladu s projektovou dokumentací
řádně vytyčeny a jejich správci budou o započetí prací informováni. Pokud dojde k poškození
média, bude okamžitě vyzván jeho majitel ke konzultaci a na náklady stavby bude zajištěna
náprava.
Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech
poškozeni ani kráceni.
Stavební materiál ani jiná zařízení nebudou skladovány na komunikacích. Okolí stavby a
veškeré používané veřejné komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
Provozem stavby nesmí docházet k poškozování a znečišťování komunikací, dopravního
značení a odvodnění komunikací.
Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky:

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
a)



MM Chomutova, odboru ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny obsažené v koordinovaném
závazném stanovisku ze dne 12.9.2018, č.j. MMCH/96947/2018).
Před zahájením výkopových prací bude 14 dní dopředu místnímu odboru životního prostředí
písemně oznámeno započetí akce.
Stromy budou chráněny před mechanickým poškozením. Kmen je nutno opatřit
vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba
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b)








připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je
nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.
Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.
Kořenová zóna bude chráněná při navážce zeminy. V kořenové zóně stromu se neprovádí
žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo
kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny)
rozšířenou do stran o 1,5 m.
Kořenový prostor bude chráněn při výkopech rýh nebo stavebních jam. V kořenovém prostoru
se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí
se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty
kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m, u
sloupovitých forem stromů zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny. Při výkopech rýh se
nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popřípadě je
nutno kořeny ošetřit balzámem či kořeny zabezpečit jiným vhodným způsobem před
vysycháním a vniknutím chorob – vlhčením, přiložením navlhčené jílovité hlíny. Kořeny je
třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutno chránit před
vysycháním a působením mrazu. V případě provádění výkopových prací v termínu od 1. 11. do
31. 3. je nutno kořeny chránit před promrznutím např. silnou vrstvou geotextilie.
Před zasypáním výkopové jámy v prostoru kořenové zóny musí být písemně vyzván
zaměstnanec místního odboru ŽP ke kontrole stavu kořenů.
Kořenový prostor stromů bude chráněn při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být
zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením
staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému
zatížení, musí být zatěžována plocha co možná nejmenší. Plochu rozdělující tlak je nutno
pokrýt geotextilií a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na
kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo jiného materiálu.
MM Chomutova, odboru ŽP – orgán ochrany zemědělského půdního fondu (závazné
stanovisko ze dne 19.10.2018, č.j. MMCH/109764/2018).
Hranice trvalého záboru půdy budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V
průběhu stavební činnosti a s ní souvisejících prací nesmí dojít k jejich překračování nebo
posouvání na okolní zemědělské pozemkové parcely.
Před zahájením stavby dojde k provedení skrývky kulturních vrstev půdy v množství cca 297
m3 z plochy záboru o výměře 2966 m2.
Na ploše trvalého záboru celkem o výměře 5678 m2 (na p. p. č. 6019/2 367 m2, na p. p. č.
6025/1 563 m2, na p. p. č. 6030/2 1051 m2, na p. p. č. 6030/3 911 m2, na p. p. č. 6031 1238
m2, na p. p. č. 6034 124 m2, na p. p. č. 6035/1 1022 m2, na p. p. č. 6063/3 402 m2) se v
souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
uděluje výjimka od povinnosti provedení skrývky svrchní kulturní vrstvy půdy a níže
uložených zúrodnění schopných zemin, neboť tyto části pozemkových parcel nebudou
stavební činností dotčeny, nedojde k žádné terénní úpravě, která by vyžadovala skrývku
kulturních vrstev půdy, pozemek bude nadále užíván jako ostatní plocha - zeleň.
Svrchní kulturní vrstva půdy a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy, ve výše
uvedeném množství (297 m3), budou odvezeny na deponii ornice umístěné v areálu
Technických služeb města Chomutova, příspěvkové organizace, (skládka Pražská)
k pozdějšímu využití na zpětné ohumusování nezpevněných ploch na území města
Chomutova.
O činnostech souvisejících s nakládáním se svrchní kulturní vrstvou půdy a níže uloženými
zúrodnění schopnými vrstvami půdy (tj. skrývka, přemístění, rozprostření, uložení na deponii,
ošetřování atd.) budou vedeny záznamy ve stavebním (pracovním) deníku a v souladu s
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c)


ustanovením § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany zemědělského půdního fondu.
Realizací nezemědělské činnosti nesmí dojít ke kontaminaci půdy únikem pevných látek,
ropných látek a mazadel z mechanizace, poškozování okolních zemědělských pozemkových
parcel ani narušování jejich vodního režimu. V případě vzniku škody zajistí osoba, které svědčí
oprávnění k záměru, pro který je vydáváno toto závazné stanovisko - souhlas s odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, neprodleně provedení nápravných
opatření.
Odvody za trvale odňatou půdu o výměře 5678 m2 se nestanoví, neboť jde o odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro změnu druhu pozemku na druh
pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, dotčené části pozemku jsou a nadále
budou veřejným prostranstvím.
Odvody za trvale odňatou půdu o výměře 2966 m2 se nestanoví, neboť jde o odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu, která je součástí místní
komunikace (kategorie pozemní komunikace odpovídající ustanovení § 6 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
V případě změny způsobu využití, oproti způsobu využití, pro který je vydáván tento souhlas,
je osoba, které svědčí oprávnění k záměru povinna orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu, Magistrátu města Chomutova oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii
oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.
Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stane
tento souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ke změně účelu
využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle
ustanovení § 11 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Povinný k platbě odvodů je
ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití.
MM Chomutova, odboru ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny (závazné stanovisko – souhlas
pokácením dřevin rostoucích mimo les ze dne 5.2.2019, č.j. MMCH/14315/2019).
Kácení dřevin proběhne v době od 16.08. do 31.3. běžného roku.

d)

MM Chomutova, odboru ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny (závazné stanovisko – souhlas
pokácením dřevin rostoucích mimo les ze dne 29.1.2019, č.j. MMCH/11426/2019).
Kácení dřevin proběhne v době od 01.10. do 31.3. běžného roku.

e)

České telekomunikační infrastruktury a.s. obsažené ve stanovisku č.j. 699704/18 ze dne
21.8.2018, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.

f)

ČEZ Distribuce, a.s. obsažené v souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu
elektrického zařízení, č.j. 1100590379 ze dne 24.9.2018, který je součástí dokladové části
ověřené projektové dokumentace.

g)

Severočeských
vodovodů
a
kanalizací,
a.s.
obsažené
ve
vyjádření
č.j.
O18610239400/UTPCMO/Or ze dne 3.10.2018, které je součástí dokladové části ověřené
projektové dokumentace.

h)

GridServices, s.r.o. obsažené ve vyjádření č.j. 5001777572 ze dne 30.8.2018, které je součástí
dokladové části ověřené projektové dokumentace.

f)

Povodí Ohře, státní podnik obsažené ve vyjádření č.j. POH/418113/2018-2/037200 ze dne
15.10.2018, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.

11.

Žadatel zajistí umístění dopravního značení (dále jen „DZ“) prostřednictvím osoby oprávněné
k instalaci DZ (totéž platí i pro opravu, údržbu či výměnu DZ) v souladu se „Zásadami pro
dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65), „Zásadami pro vodorovné dopravní
značení na pozemních komunikacích (TP 133), a vyhláškou MD č. 30/2001 Sb., v platném
znění a příslušných norem ČSN.
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12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.

DZ bude umístěno dle situace odsouhlasené MMCH, odborem DaSČ. Stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích (stanovení dopravního značení) bude
neprodleně po nabytí účinnosti předáno speciálnímu stavebnímu úřadu.
DZ bude po celou dobu udržováno čisté a nepoškozené. Případné závady musí být ihned
odstraňovány.
Při stavbě pozemních komunikací budou aplikovány české technické normy uvedené v příloze
č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
a příslušné technické podmínky ministerstva dopravy.
Po dobu realizace stavby musí být zajištěn přístup na sousední nemovitosti.
Případnou žádost o uzavírku nebo o zvláštní užívání místní komunikace v průběhu stavby musí
investor nebo zhotovitel podat u příslušného silničního správního úřadu ve lhůtě min. 30 dnů
před zahájením vlastních prací.
Stavebník oznámí zdejšímu silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní
prohlídky stavby:
 Prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu.
Stavba bude dokončena do 36 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Statutární město Chomutov, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Účastníci řízení:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ
Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Povodí Ohře, s.p., vlastníci pozemků p.č. 6023/11, 6023/12,
6023/13, 6023/14, 6023/15, 6023/16, 6023/17, 6023/18, 6023/19, 6023/20, 6023/21, 6023/22,
6023/23 v katastrálním území Chomutov I.
Odůvodnění:
Dne 14.8.2018 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník dne 16.10.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost
byla doplněna dne 20.11.2018
Dne 26.11.2018 speciální stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení společného řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m
odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry
staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavebního
záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 31.12.2018 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá stanoviska.
V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o
stavebního zákona a posoudil shromážděná závazná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová
dokumentace stavby je v souladu s ustanoveními a souvisejícími normami vyhlášky č. 104/1997 Sb. a
že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území.
Okruh účastník byl stanoven v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona.
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Závazná stanoviska/stanoviska sdělili tyto dotčené orgány:
Policie České republiky, KŘP Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát Chomutov
Ministerstvo obrany, SEM Praha
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ÚO Chomutov
Krajská Hygienická stanice Ústeckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje, orgán veřejné správy v oblasti ochrany přírody a krajiny
Magistrát města Chomutova


orgán veřejné správy v oblasti územního plánování



orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství



orgán veřejné správy v oblasti ochrany přírody a krajiny



orgán veřejné správy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u Magistrátu Města Chomutova,
odbor stavební úřad.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném
stavebním záměru.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Společné povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Otisk úředního razítka

Bc. Vladislav Rybář
referent odboru stavební úřad

Statutární město Chomutov je od správního poplatku osvobozeno podle § 8, odst. 1 písm. c) zák. č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno minimálně 15 dní!

Vyvěšeno dne ........................................

Sejmuto dne: ...............................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

......................................................................................

Účastníci řízení:
Ve smyslu ustanovení § 94 m odst. 2 stavebního zákona, se následujícím účastníkům řízení doručuje
toto oznámení jednotlivě:
Statutární město Chomutov, sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, prostřednictvím zástupce:
SINGS projekční ateliér, s.r.o., sídlo: Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov, IDDS: fk7njy6
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlo: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
12800 Praha 2, IDDS: 96vaa2e
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto
rozhodnutí veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce magistrátu města Chomutova po dobu 15
dnů:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IDDS: qa7425t
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IDDS: f7rf9ns
ČEZ Distribuce, a.s., sídlo: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., sídlo: Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6
Povodí Ohře, s.p., sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
Ve smyslu ustanovení § 94 m odst. 2 stavebního zákona, se následující účastníci řízení identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a toto rozhodnutí se jim doručuje
veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce magistrátu města Chomutova po dobu 15 dnů:
Vlastníci pozemků p.č. 6023/11, 6023/12, 6023/13, 6023/14, 6023/15, 6023/16, 6023/17, 6023/18,
6023/19, 6023/20, 6023/21, 6023/22, 6023/23 v katastrálním území Chomutov I.
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