ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

Dle rozdělovníku!

ČJ.:
SP. ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MMCH/09614/2019
SZ MMCH/09614/2019/3
BC. Vladislav Rybář
474 637 924
v.rybar@chomutov-mesto.cz

DATUM:

14.5.2019

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. 4 písm.
a) 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 23.1.2019 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 chodníků a navýšení počtu parkovacích míst v ul. Zengerova, Ak.
Heyrovského, Hornická, Chomutov“
(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 114, 1222/1, 1222/12, 1227, 1228/1, 1228/11, 1228/12, 1228/12,
1228/18, 1228/19, 1240/1, 1250/20, 1250/21, 1251/2, 1251/3 v katastrálním území Chomutov II.

Stavba obsahuje:
Jedná se o výstavbu nových parkovacích míst na sídlišti Jitřenka v Chomutově. Parkovací místa jsou
řešena převážně jako šikmá 60 se skutečným rozměrem 2,50 m –x 4,50 m/5,00 m, pouze krajní
parkovací místa jsou o 0,25 m rozšířená. Nové chodníky budou provedeny se šířkou 1,50 m a 2,00 m
se živičným krytem. Stezky budou realizovány formou šlapáků v šíři 1,00 m.
Kontejnerová stání a veřejné osvětlení nejsou součástí tohoto povolení.
Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| email: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB-19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz
Úřední dny a hodiny : pondělí, středa 08.00-17.00 hodin úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin

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.58.-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)





b)

MM Chomutova, odboru ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny obsažené v koordinovaném
závazném stanovisku ze dne 4.12.2018, č.j. MMCH/05216/2018).
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.
České telekomunikační infrastruktury a.s. obsažené ve stanovisku č.j. 799464/18 ze dne
4.12.2018, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
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c)

ČEZ Distribuce, a.s. obsažené v souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu
elektrického zařízení, č.j. 1102235060 ze dne 11.1.2019, který je součástí dokladové části
ověřené projektové dokumentace.

d)

Severočeských
vodovodů
a
kanalizací,
a.s.
obsažené
ve
vyjádření
č.j.
O18610324759/UTPCMO/Or ze dne 14.12.2018, které je součástí dokladové části ověřené
projektové dokumentace.

e)

GridServices, s.r.o. obsažené ve vyjádření č.j. 5001836967 ze dne 11.12.2018, které je součástí
dokladové části ověřené projektové dokumentace.

f)

InfoTel, spol. s r.o. obsažené ve vyjádření č.j. A0436/2019 ze dne 28.2.2019, které je
součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.

g)

ČEZ Teplárenská, a.s. obsažené ve vyjádření č.j. CV 1/FP/2019 ze dne 3.12.2018, které je
součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.

h)

ACTHERM, spol. s r.o. obsažené ve vyjádření č.j. TVP/´TO/329/18 ze dne 7.12.2018, 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.
DZ bude umístěno dle situace odsouhlasené MMCH, odborem DaSČ, č.j.: MMCH/54186/2019.
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.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Statutární město Chomutov, ČEZ Distribuce, a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s., ČEZ
Teplárenská, a.s.

Odůvodnění:
Dne 23.1.2019 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Dne 22.2.2019 speciální stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení společného řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m
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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 1.4.2019 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.
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
- 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

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.
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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.

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
ČEZ Distribuce, a.s., sídlo: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IDDS: v95uqfy
Severočeská vodárenská společnost a.s., sídlo: Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IDDS: 7egf9my
ČEZ Teplárenská, a.s., sídlo: Bezručova 2212/30 , 251 01 Říčany, IDDS: 943dk9e
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Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje oznámení o
zahájení řízení 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
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
GridServices, s.r.o., sídlo: Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
ACTHERM, spol. s r.o, sídlo: Tovární 5533, 430 01 Chomutov
InfoTel, spol. s r.o., sídlo: Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno
Ve smyslu ustanovení § 94 m odst. 2 stavebního zákona, se následující účastníci řízení identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
Vlastníci pozemků p.č. 1208, 1209, 1210/1, 1211/1, 1211/12, 1212, 1213, 1214/1, 1214/2, 1215, 1216,
1217, 1218, 1219, 1220, 1221/1, 1221/2, 1222/6, 1222/7, 1222/11, 1223, 1224, 1225, 1226, 1228,
1228/2, 1228/6, 1228/8, 1228/9, 1228/10, 1229, 1230, 1231, 1232/1, 1232/2, 1233, 1234, 1235, 1236,
1237, 1238, 1239, 1248, 1249, 1250/7, 1250/15, 1251/5 v katastrálním území Chomutov II.
Dotčené orgány:
KŘP Ústeckého kraje, DI Chomutov, sídlo: Nám. T. G. M. 3100, 430 01 Chomutov, IDDS: a64ai6n
Hasičský záchranný sbor ÚK, ÚO Chomutov, sídlo: Beethovenova 1347/19, 430 01 Chomutov IDDS:
auyaa6n
Krajská hygienická stanice ÚK se sídlem v Ústí nad Labem, ÚP Chomutov, sídlo: Kochova 1185, 430 01
Chomutov, IDDS: 8p3ai7n
Ministerstvo obrany ČR, SEM Praha, sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IDDS: hjyaavk
Magistrát města Chomutova, odbor RaI, orgán územního plánování, sídlo: Zborovská 4602, 430 28
Chomutov
Magistrát města Chomutova, odbor ŽP, odpadové hospodářství, sídlo: Zborovská 4602, 430 28
Chomutov
Magistrát města Chomutova, odbor ŽP, ochrana přírody a krajiny, sídlo: Zborovská 4602, 430 28
Chomutov
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