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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 
až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou 
dne 28.12.2012 podal ZO ČRS Holoubkov, MO Holoubkov, IČO 47695765, který zastupuje Marie 
Monhartová, nar. 29.11.1952, Prokopova č.p. 411, 338 43  Mirošov 1 (dále jen "stavebník"), a na 
základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

na stavbu: 
Holoubkov - sklad nářadí 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 322/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Holoubkov. 

 

II. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 
 

na stavbu:  Holoubkov - sklad nářadí 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 322/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Holoubkov. 

 

Stavba obsahuje: 

- záměr řeší umístění a realizaci skladu nářadí k údržbě přilehlé zeleně. Sklad bude umístěn 2,0 m 

od hranice s pozemkem p.p.č. 362 v k.ú. Holoubkov a 4,0 m od hranice s pozemkem p.p.č. 58/1 v 

k.ú. Holoubkov. Půdorysné rozměry skladu budou 9,9 m x 8,6 m a výška 5,35 m.  

 

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY 

odbor stavební 
Masarykovo náměstí 1 
Střed 
337 01  Rokycany 
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III. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací ověřenou v tomto řízení, kterou obdrží 
stavebník a obec Holoubkov po nabytí právní moci. Odpovědný projektant Ing. Karel Kugler 
ČKAIT 0200095. 

2. Případné změny v umístění stavby musí být znovu projednány se zdejším stavebním úřadem. 

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby a dále s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb a budou dodržena závazná ustanovení příslušných technických norem. 

 

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Karel Kugler ČKAIT 
0200095; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného p. Jaroslavem Beránkem dne 
7.10.2012 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a 
technický předpisů. 

4. Stavba bude dokončena do konce května 2016. 

5. Název a sídlo stavebního podnikatele bude oznámen po výběrovém řízení stavebnímu úřadu.  

6. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba 
povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě 
do ukončení stavby. 

8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

9. Vytyčení prostorové polohy stavby bude provedeno odborně způsobilou osobou. 

10. Před zahájením výkopových prací je žadatel povinen zajistit vytyčení (fyzické vyhledání a 
vyznačení) všech podzemních vedení a zařízení nacházejících se v zájmovém území stavby a 
respektovat podmínky stanovené správci těchto zařízení. Součástí vytyčení musí být i přípojky. 

11. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo 
k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající 
podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, 
aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem 
státní památkové péče. Případný archeologický nález při zemních pracích je třeba nahlásit na adresu: 
Západočeské muzeum v Plzni, Koterovská 162 (dle zákona č. 20/87 Sb. a č. 242/1992 Sb., o 
památkové péči). 

12. Pro stavbu budou použity pouze výrobky ověřené podle zvláštních předpisů. 

13. Na stavbě bude veden stavební deník. 

14. Při provádění stavby nesmí docházet k nepovolenému omezování provozu na komunikacích a k 
užívání veřejného prostranství bez předchozího povolení příslušného úřadu. Nesmí být nadměrně 
znečisťováno okolí stavby, ničena zeleň nebo jiným způsobem zhoršováno životní prostředí a 
neodůvodněně omezována práva a právem chráněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb. 
Nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými 
látkami a nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. 
Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. 
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15. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. Na stavebním 
pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO. 

16. Nevyužitá výkopová zemina bez příměsí dalších odpadů a cizorodých látek bude nabídnuta 
provozovatelům skládek pro technické účely. 

17. Stavebník je povinen požádat stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu a současně předložit 
geometrický plán vyznačení této stavby.  

 

V. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 

Stavební úřad zamítl tyto námitky: 

-  

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám: 

-  

Stavební úřad částečně vyhověl těmto námitkám: 

-  

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ZO ČRS Holoubkov, MO Holoubkov 
Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01  Holoubkov 

 

Odůvodnění: 

Dne 28.12.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 
stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního 
řádu. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její 
řádné posouzení, byl stavebník dne 22.1.2013 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost 
byla doplněna dne 30.1.2013. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, 
dotčeným orgánům a veřejnosti. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 
28.3.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou 
žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 
výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Stanoviska sdělili: 

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí sdělení ze dne 3.1.2013 pod č.j. MeRo/41/OŽP/13 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni územní pracoviště Rokycany vydala 
souhlasné stanovisko dne 28.3.2013 a dále stanovisko ze dne 2.1.2013 pod č.j. 25901/24/12 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje územní odbor Rokycany vydal souhlasné stanovisko dne 
25.10.2012 pod č.j. HSPM-4459-2/2012 RO 

 

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

předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Holoubkovský rybník, spol.s r.o., Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, 
Obec Holoubkov 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

-  

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

 Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby 
stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám 
stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
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. 

 Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
  

  Ing. Oldřich Dienstbier 
vedoucí stavebního odboru 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
 
Datum zveřejnění na úřední desce:   Datum sejmutí z úřední desky: 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
..............................     .................................... 
 
 
 
V elektronické podobě umožňující    V elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup zveřejněno od:    dálkový přístup zveřejněno do:  
    
 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
..............................     .................................... 
 
 
 
 
Razítka,  podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve 

výši 3000 Kč byl zaplacen dne 30.1.2013. 

 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q 
Marie Monhartová, Prokopova č.p. 411, 338 43  Mirošov 1 
Holoubkovský rybník, spol.s r.o., IDDS: yzpaje7 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
  
dotčené správní úřady 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 
1 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: 
samai8a 
 
Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:    

Obecní úřad Holoubkov, IDDS: r59ay5q 
Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí 1, 337 20  Rokycany 1 

 
 


