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ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 

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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost 
o stavební povolení, kterou dne 15.8.2016 podal 

Státní oblastní archiv v Plzni, IČO 70979090, Sedláčkova č.p. 22/44, Vnitřní Město, 301 00  
Plzeň 1 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

s t a v e b n í    p o v o l e n í 
na stavbu: 

Plynofikace objektu SOkA Rokycany, ulice Jeřabinová č.p. 1044 
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 599/3 v katastrálním území Rokycany. 

 

Stavba obsahuje: 

- Projektová dokumentace řeší stavební úpravy spojené se zřízením teplovodního vytápění v objektu 
Státního oblastního archivu Rokycany, Jeřabinová č.p. 1044. V obou podlažích bude instalován 
závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu 45 kW. Instalaci kotlů předchází demontáž stávajícího 
topení /viz. blíže projektová dokumentace zpracovaná Ing. Michalem Filipem, ČKAIT - 0201180, 
datum 08/2016, číslo zakázky 39/2016/. 

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, za jejíž 
správnost, úplnost a proveditelnost odpovídá projektant a která je přílohou tohoto rozhodnutí. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY 

odbor stavební 
Masarykovo náměstí 1 
Střed 
337 01  Rokycany 
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2. 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. 

3. 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 zákona 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). 

4. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem oprávněným k provádění stavebních nebo 
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. 

5. Adresu a odbornou způsobilost dodavatele provádět stavbu doloží stavebník nejpozději před 
zahájením prací. 

6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

7. Stavba bude trvale viditelně označena štítkem stavba povolena. Štítek musí být umístěn na stavbě až 
do dokončení stavby a musí být chráněn před povětrnostními vlivy. Štítek stavebník obdrží spolu s 
ověřenou dokumentací stavby. 

8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) po dokončení stavby 

9. Veškeré bourací práce na stavbě budou prováděny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost zdraví a 
život osob, bezpečnost a stabilita stavebních konstrukcí a aby okolí stavby nebylo touto činností a 
jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. 

10. Na stavbě bude veden stavební deník. 

11. Při realizaci staveb a jejich změn musí být na stavbě, popřípadě na staveništi k dispozici 
dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem v řízení o jejím povolení a všechny doklady týkající 
se prováděné stavby, nebo její změny, popř. jejich kopie. 

12. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu, aby se 
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování 
okolí, zvláště hlukem a prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na přilehlých 
komunikacích a jejich znečišťování, k omezování přístupu k přilehlým stávajícím stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

13. Stavební a demoliční odpady ( odpady uvedené pod kódy  17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06,  17 02 02 – sklo, 17 09 
04 –směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) budou 
přednostně recyklovány. 

14. Po dokončení realizace stavby bude předložena průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci 
záměru a doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř. zneškodnění. 

15. Pro stavbu budou použity výrobky a materiály v souladu s ustanovením § 156 výše citovaného 
stavebního zákona. 

16. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability případných stávajících staveb a 
zařízení v trase stavby, k nepořádku, prašnosti. 

17. Uvedenou stavbou nesmí vzniknout žádné škody na pozemcích a stavbách. 

18. Při realizované akci budou použité mechanizmy udržovány v dobrém technickém stavu, aby nedošlo 
ke znečištění ploch ropnými a jinými škodlivými látkami. 

19. Stavba bude dokončena do 30.6.2017.  

20. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, 
Územního odboru Rokycany ze dne 5.9.2016 pod č.j. HSPM-4498-2/2016 RO. 

21. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání 
stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, 
zajistí stavebník geometrický plán. 
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22. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu doložte závazné stanovisko Městského úřadu 

Rokycany, odboru životního prostředí o povolení užívání nevyjmenovaného stacionárního 
zdroje znečišťování ovzduší. 

23. Po dokončení stavby stavebník požádá příslušný stavební úřad o vydání kolaudačního 
souhlasu podle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb. a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
/žádost o vydání kolaudačního souhlasu příloha č. 12 k vyhlášce 503/2006 Sb. 
 

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby: 

1. Majitel jest povinen uchovávat po celou dobu trvání a užívání stavby úplnou projektovou 
dokumentaci dle skutečného provedení se všemi doklady a rozhodnutími souvisejícími. 

2. Stavbu lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním souhlasu. Případné změny stavby nebo jejího 
užívání nesmí být provedeny bez předchozího povolení příslušného stavebního úřadu. 

3. Majiteli stavby se ukládá povinnost udržovat stavbu a její zařízení v řádném a provozuschopném 
stavu a provádět řádnou údržbu po celou dobu jejího užívání. Zároveň jest povinen provádět 
pravidelné revize všech zařízení ve stavbě se nacházející dle platných norem a předpisů. 

  

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova č.p. 22/44, Vnitřní Město, 301 00  Plzeň 1 

 

Odůvodnění: 
Dne 15.8.2016 podal stavebník ohlášení stavby na výše uvedenou stavbu. Stavební úřad usnesením ze 
dne 19.8.2016 pod spis.zn.(č.j.) MeRo/6410/ost/16 (č.j.dokumentu MeRo/6547/OST/16) rozhodl o 
provedení stavebního řízení a současně vyzval stavebníka o doplnění chybějících podkladů a současně 
rozhodl o přerušení řízení. Stavebník dne 30.9.2016 doplnil chybějící poklady. 

Stavební úřad oznámil dne 5.10.2016 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 
ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v § 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. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 
výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení stavby. 

Stanoviska sdělili: 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,  územní odbor Rokycany závazné stanovisko dne 
5.9.2016 č.j. HSPM-4498-2/2016 RO 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany závazné 
stanovisko dne 16.9.2016 č.j. KHSPL 21596/24/2016 

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí vyjádření dne 23.9.2016 č.j. MeRo/4688/OŽP/16 
závazné stanovisko ze dne 23.9.2016 pod č.j. MeRo/5074/OŽP/16 
 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 GasNet, s.r.o. 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

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 dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi 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. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení 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 v. r. 
vedoucí stavebního odboru 

  
 
 
Za správnost vyhotovení: Eva Basáková 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Státní oblastní archiv v Plzni, IDDS: b9xaiw4 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
  
dotčené správní úřady 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: 
samai8a 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 
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