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0BEGsÁzAVÁ
Nabylo pÍá\'rrí
moci d]1e:

nozuolNutÍ
STAITBNÍ PovoLENÍ
výroková část:
Městshi úřadLanškroun,
odbor stavební
úřad,jako stavební
podle $ 13 odst.1 písm-g)
úřadpřístušný
zákona č' 183/2006sb.' o územním
plánovánia stavebním
řádu (stavební
zíkon),v€ zněnípozdějších
předpisů(dále.jen'.stavební
zákon'')a dle $ 11 odst.] pism' b) zákonač.5oo/2004sb., správnířád (dále
jen sprá\'ní
řád),ve stavebním
řízenípřezkoumalpodle$ l09 až114stavebního
zákonaŽádosto stavební
povolení,kteroudne23'05.2012podala
obec sázava,Ič 00853976,Sázava 2,563 01 Lanškroun
(dálejen'.stavebník,'),
a na základěiohotopřezkoumání:
I.

Vydává podle $ 115 stavebniho
zákonaa $ 5 a 6 ryhlášLry
č.52612006
Sb., kerou se provádějí
některáustanovení
stavebního
zákonave věcechstavebního
řádu
s1avební

DovoIení

na sTavDu:
stavebníúpravystávajícíbudorY pohostinstvía kulturníhosálu č.p.13 v obci sázava na pozemku
st. č.25v katastrálnímúzemísázava u Lanškrouna
a přístavba na pozemku st. č.25 a na pozemku parc. č. 1007/23v katástřálním územísázava
u Lanšklouna ke stávajícíbudově č.p.13 v obci Sázava na poz€ m ku st. č.25 katasttá|nímúzemí
Sázava u Lanškrouna,obsahující
sociálnízázemÍpro pohostinství,
sociálnízázemípro kulturní sál
a kuchyň s iídelnouse sociálnímzázemím
(dále.ien''stavba'').
II. stanovípodmínllTplo provede í stavby|
1.

podle projekovédokuňentace'kterou rypracovalaIng' vendu]a Indrová,
stavba bude pťovedena
zodpovědnýprojekantIng' Pavel Pánek, autorizovanýinženýrpro pozemnístavby,Črqn.ouoogol,
ověřenéve stavebním
iízení'Piípadné
změnynesmíbýt provedenybez piedchozího
povolenístavebního
úřadu'

2.

stavebnik zajistí,aby při prováděnístavby byly dodržoványpožadavkyna bezpečnostpráce a
při stavebních
techniclýchŽařízení
pracícha aby bylo dbánona ochťanu
zdravíosobna staveništi.

J,

Při stavběbudoudodrženy
ustanovení
l,yhlášt(]ě' 268/2009sb', o technickýchpoŽadavcíclr
na stavby'
příslušné
a
technické
normy.

Čj'MULA ]4905i20L2
sUiB

Při prováděnístavbyje nutnododržovat
předpisyt'ýkajícise bezpečnosti
pláce a technickýchzďizení'
zejména\yhláškuč' 59]'12006
sb., o bliŽších
mininálníchpoŽadavcích
na bezpečnost
a ochranupráce
zdlavípři práci na staveništi,
a zákonč'309/2006Sb', ke4!m se upralujídalšípožadavlq'
bezpečnosti
a
ocbrany zdraví při práci v pracovněprávníchvztaŽícha o za.jištěníbezpečnostia ochrany zdraví při
činnostinelroposlq'(ováníslužebmirno pracor,rrěplávní váahy.
5.

6.

Provedenístavby bude vyhovovatpožadavkům
vyhláš$ ě' 398/2009sb', o obecnýchteclrniclq/ch
požadavcich
zabezpeěujicích
bezbaťiérové
užívání
staveb'Řešenídetaitůa použitípotřebnéspecifické
výrobkové
přílohám
základnybudeodpovidat
lryhlášk}'
č.398/2009Sb.
Stavbabudedokončena
nejpozdějido 2 let odednenabýíprá\'nímoci tohotorozhodnutí.

7.

Kontrolníptohlídkystavbybudouprovedenyv souladus předloženým
plánem kontrolníchprohlídek'
Dokončeníkaždéetapy oznámístavebníkstavebnímuúřaduv dostatečném
předstihu'

8.

Stavba bude pmváděna dodavatelskyprávnickou nebo ryzickou osobou odborně způsobiloua
pracíjakopředměfusvéčinnostipodlezvláštních
oprávněnouk prováděnístavebních
předpisů.
Název a
adťesu
áotovitele oznámístavebnikstavebnímu
úřadupředzahájenimstavebních
praci'

9.

Z hlediska požámí ochrany budou dodrŽeny požadavlryr,1,pl;íruající
z technické zplá\,y požímě '
bezpeěnostnihořešenistavby'

1 0 . S vešker'ýmiodpady,kterévzniknou v pluběhu prováděnistavby,je nutno nakládat v souladu se

zákonem185/2001sb', o odpadech,a předpisysouvisejícími.
Před \,ydáním
souhlasus užíváním
stavby
budepředložena
komp]etní
evidenceodpadů,
doloženzpůsobnakládánía iikvidacepopř.předríní
odpadů
oprávněné
osobě.

je každýpovinenomezovata piedcházet
1 1 . Dle s 3 odst. 1 zíkonač.86/2002sb', o ochraněovzduší,
j ím\rypouštěných
mečišťování
ovzduší
a snižovat
množství
zneěišťujících
látek.

L2.

Budou respektovány
obecnépodmínkyoclrranyrostlina živočichů
podle $ 5 a ocfuanydřevin podle $
,7'
8' 9 zákonaě, 1,I4I992 Sb', o ochraněpijrody a krajiny,vplatnémznění.Pod]e s 7 odst. 1 jsou
dřeviny chrriněnypŤedpoškozováníma ničenim(nadzemníčásti kořeno\ý systém)'ve smyslu tohoto
paragÍafu
se stanovujek ochmnědi.evindůsledné
dodržov|iní
ČsN 83 9061. ochranasnomů'porostua
plochpři stavebnich
vegetačních
pťacích'

13.

Při plováděnístavbybude dbáno na to, aby nedocházelok poškozování
a znečisťování
sousedních
pozemkůa nebyloobtěžoviíno
okolíhlukem,vibracemi,pťašností
apod'nadpřípustnou
miru'

r4.

stavba bude pťováděna
tak, aby nedocházeloke škodámna sousedních
objektech.Případné
vziiklé
škodymusíbý neodkladněodstťaněny
nebouhrazenypodleplatnýchpředpisů'

15.

Během stavbynebudedochii2etk poškozování
ani mečišťování
pozemnichkomunikací;
v případě,že
k tomu dojde,budetoto ihnedodstraněno'
Na komunikacinebudeskladovánstavební,
ÚkopoÚ čijiný
je
materiáI'její případné
znečištěnítřebaneprodleně
odstraňovat.

16.

Při prováděni stavebníchplací nesmíbý ohroženabezpečnost
a plynulost provozu na přilehlé
případné
komunikacivčetněchodnfl(u'o
omezeníprovozu,zábor komunikace,zvláštní
užíváníje
třeba
předstihupřed zahájením
v dodateěném
ěasovém
požádatpiíslušný
stavebnichpracísamostatně
silniční
správniolglán'součástí
žádostibudesouhlassprávcekomunikacea \ýádření Policie cR DI Ustínad
orlicí.

1',7. Případnéstanovenípřechodného
nebo trvaléhodopravníhoznaěenirydá přislušnýsilničnísplávní

oÍgánna základéžádosii doloženépísemným\Tjádřením Policie ČR - DI Ústí nad orlicí a situačním

m. stanovípodmínl'Tpro užívání
staÝby|
Dokončenou
stavbulze uŽívatjenna základěkolaudačního
Pro lydáníkolaudaěního
souh]asu'
souhlasu
stavebník
opatřínáležitosti
dle $ ]22 a Š12\yhlášk' ř'.52612006Sb' Ve smyslu$ ] 19 stavebního
zákona
stavebník
zajistí,aby byly před započetím
užívání
stavbyplovedenya lyhodnocenyzkotrškypředepsané
zvláštnímipÍávnimi pÍedpisy(daklad a ýyEčenístayby, geomeí|ic|q)
plán se zaměře im skutečnéha
proledení stavby od opťá|něného
geodeía,doklad),o způsobilostielekfuickéinstalace a zažízei' doklady
o způsobílostipb)noyéínstalacea zařízeni, daklad o tlakoýé zkoušceýodoýoduÍ!kúlalizace' zápis o

Č.j'MU[,A l4905/20l2lsU/B
ade|zdání a převetí ýajb), poí\,tzení o |ik,idaci ebo uloženi odpadů t,zniklých při s!c^,bě,osfědčení o
Nhodnosti a jakosti výroblei a materiálů použiÚch při stdybě, apad')' Pod]e Š ]22 odst. 1 stavebního
zákona pro r1'dáni ko1audačníhosouhlasu stavebník opnrií záýazná stanoviska dotčených oIgánů

(2ejnan KHS Ustí /orl'' HZS Ustín/o '')'

Účastníci
řízenípodle$ 27 odst.1 spl.ávního
řádu na něŽsevÍahujeťozhodnutí
správního
orgánur
obec sázava,Sázava2' 563 01 LanšLToun
odůvodnění:
Dne 23.05.2012podal stavebníkžádosto r}dání stavebnihopovo]enína Úše uvedenoustavbu,
u\edenimdnemb)]o7ďrájeno
sIavební
rileni'
Územnísouhlaso změněstavby byl lydán dne23'05'2012pod č.j. MULA 14749l2012lsIJ
lB '
stavebníúřadv plovedeném
stavebnímřízenípřezkoumalpřed1oženou
Žádostz hledisek uvedených
ji s účastníIry
projedna]
v Š111 stavebního
zákona,
řízenia s dotčenýmí
orgály, stanovilpodmínlrypro
provedenistavby,schválil plán konfuolních
prohlideka zjistil, žejejím uskutečněním
nebo uŽívánín
nejsouohroženyzájmy chtáněnéstavebním
zákonem'předpisyv!,danýmikjeho provedenía zvláštnimi
př€ d pisy.
K žádostibylo doloženo:
- závaznéstanoviskoKrajskéhygienické
stanicePardubického
krajese sídlemv Ústí nad orlici ze dne
pod čj':KISPA 04816/2012/'I]oK.Uo
05'0'1.2012
- závazdéstanoviskoHasičského
záchranného
sboruPardubického
kl.aie.územní
odborÚsti nad orlicí
, , ed n e' o ' 0 4 ' 2 02 p o d Č j 'H: s P A . 2 o - 2 5 1 2 0 ] 2
- závaznéstanovisko souhlasse stavbouodboÍuživotního
plostřediMěstskéhoúřaduLanškrounze
dne 17.0'l'2012pod čj.:\[LIT'A 342|l20I2
- stanoviskoodboru životníhoprostřediMěstskéhoúiaduLanšklounze dne 10'0'{'2012pod čj.:
MULA 8922/20t2
Stavebníuřad zajistil vzájeÍmý soulad předloženýchzávazných stanovisek dotčenýchorgrinů
\Tžadovaných Zvlášhími předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnrrtí' Dfle stavebník
k žádosti doložil stanoviskopfo stavebni řízeníNIPI ČR, o.s' ze dne 04'o'{'2o12 po(l ěj':
025/20l2lKap.
Dokumentacestavby splňuje poŽadavlJ stanovené.lyhláškouč. 268/2009 sb', o technických
požadavcíchna stavby, dále lyhláškou č' 398/2009 sb', o obecných technicloýchpožadavcích
zabezpečujících
bezbaliérové
užívání
stavebaje v souladuse schválenouúz€ m ně plánovacídokDmentací
. územním
p]ánemZichlínek.
odbor stavebniúřadv pdběhu řízeníneshledaldůvody,
L1eré
by bráni]ypovolenístavby.
stavebníúřadrozhodl,jak je uvedenove l/roku rozhodnutí,
za použitíustanovení
plávníchpředpisů
ve r,^ýroku
uvedených'
Poučeníúčastníků:
Protitomntorozhodnutilze podleustanovení
řádu podatodvolání,
s 81 odst.1 a š 83 odst' 1 splá\Ťlího
a to do 15 dnůode dnejeho oznámeníke KrajskémuúřaduPardubického
kaje, odborumajetkovému
a
stavebního
řádu, L1eď o odvolánírozhodne,a to cestouMěstskéhoúřaduLanškroun'odbor stavební
úřad,u něhožse odvolánípodává'
Lhůta pro podání odvolání se poěitá ode dne následujícího
po doručenípísemného
vyhotovení
lozhodnutí,
nejpozdějivšakpo up]ynutí
desátého
dneodedne,kdy bylo nedoťučené
a uloŽené
roŽhodnutí
připravenok ryzvednutí'

čj' MULA l49o5/2012/su/B
/'.

4

odvolriní se podává s potřebnýmpočtemstejnopisůtak, aby jeden stqnopis zůsta]splávnímu olgánu a
aby každýúčastník
dostaljeden stejnopis'NepodáJi účastník
potřebnýpočetstejnopisů,
\'}hotovíje
správníorgán na náklady úěastnika'
V odvo]ánise uvede,vjakémrozsahuse roáodnuti napadáa dále namítaný
rcZpors právnímipředp;sy
nebonesprávnosti
rozhodnutí
nebořízeni,ježmu předchiizelo'
Včaspodanéa přípustné
odvolrání
mápodle $ 85 odst' 1 správnihořádu odkladnýúčinek'
jednotli\.]Í
odvolánímlze napa.lnout.i:ýrokovou
částÍozhodnutí,
qfuok nebojeho vedlejšíustanovení.
j e nepiípushé'
odvoláníjenprotiodůvodnění
Íozhodnutí
jedno \yhotovení
Siavebníúřad po dni nabyi právnímoci stavebnihopovolenízašlestavebníkovi
ověřenéprojektové
dokumentace
a štitekobsahující
identifikačíí
údajeo povolené
stavbě.
je povinenštítek
před zahájenímstavbyumístitna vidite]ném
Stavebník
místěu vstupuna staveniště
a
ponechatjejtaln aždo dokoúčení
stavby,případnědo.!Tdáníkolaudaěního
souhlasu'
stavbanesmíbý zahájeía,dokudstavebnípovolenínenabudepÍávnímoci. Stavebnípovolenípozbýá
platnosti,.jestliže
stavbanebylazalájenado 2 let odedne,kdy nabylopráVnímoci.

I n g .P a v e l M a r t i n e c
vedoucíodboru

Poplat€k:
sprármípoplatekpodlezákonač'634/2004sb., o správních
poplatcích
položky17 odst.l písm'i)ve ýši
2500Kč byl zaplacen-

obdrží:
účastníci(do ýlasfuích r1lkou)

1. obec sázav4IDDS: 45wbiib

dotčené
or4ány
2' HasiěskyzáchrannýsborPardubického
kraje,UzemníodborUstínadorlicí,IDDS: 48taa69
3' IftajskáhygienickástanicePardubického
kraje,ÚzemnípracovisteÚstínadorlicí.lDDs: 23wai86
prostředí,
4' Měststý úřadLanškroun,
odbol životÍí
nám'J' M. Markůč''p'1'2'563 16 Lanškoun.
vniťní Město

