
I
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Oddělení silničního správního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV tel: 317754111
fax: 317721256

Masarykovo náměstí 100 e-mail: mubene@benesov-city.cz
256 01 Benešov epodatelna@benesov-city.cz

ČíSLO JED ACÍ: MUBN/54354/20 12/0SSU
SPIS. ZNAČKA: OSSU/1 034/20 12/JIB

VYŘIZUJE:

TELEFO

E-MAIL:

Ing.Jiráňová
317754244
jiranova@benesov-city.cz

Město Bystřice
ul. Dr.E.Beneše·25
257 51 Bystřice
IČ00231525

DATUM: 31.08.2012

450/12
č.s.r.:

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu, ve
stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") žádost o stavební povolení, kterou obdržel
dne 26.01.2012 od stavebníka: Město Bystřice, ul. Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice, IČ 002 31 525.
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu, který je
podle § 15 stavebního zákona od 01.02.2011 speciální stavební úřad pro silnice II. a III. tříd, místní
komunikace a veřejné účelové komunikace (dále jen "speciální stavební úřad"), na základě tohoto
přezkoumání

I. 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, stavební povolení na stavbu:

- --

CHODNÍK PODÉL SILNICE 11/114 JÍROVICE-JARKOVICE, I.etapa
SO 101 Chodník pro pěší, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 701 Opěrná zeď,

vč. změny č.I (změna šířky chodníku kolem pozemku parc.č. 92 k. ú. .Iírovíce),
na pozemcích parc.č. 1635,313/3, 14/21, 1624, 14/27, 14/23, 1604/1,8/1,96/3,96/2, 101/2, 102/2, 108/2,

1506/1, 109/2, st. 90 vše v k. ú. Jírovice.

Popis stavby:
SO 101 Chodník pro pěší: stavba spočívá v realizaci pravostranného (ve směru staničení silnice č.III1l4)
chodníku, který umožní bezpečný pohyb pěších v uličním prostoru. Chodník je navržen jako komunikace
zklidněná D 3 zásadné nepojížděná pro pěší provoz o šířce 1,5 m a 2,0 m. Chodník je zvýšený s nášlapem
12 cm, v místech přechodů, přejezdů, vstupů a vjezdů do nemovitostí je navržen nášlap 20 mm. Kryt
chodníku je ze zárnkové dlažby. I.etapa této stavby je od km 0,000 do km 0,69123.
SO 301 Dešťová kanalizace: v prostoru pod chodníkem nebo vose jízdního pruhu bude uložen nový řad
dešťové kanalizace z korugovaného plastu DN 250 uloženého do pískového lože, dále budou zhotoveny
revizní šachty a uliční vpusti.
SO 701 Opěrná zeď: v místě, kde není dostatečná šířka uličního prostoru pro realizaci chodníku, je
navržena opěrná zeď drátokamenné konstrukce z gabionů.
Změna č.l: jedná se o změnu šířky chodníku kolem pozemku parc.č. 92 k. ú. Jírovice, která bude 1,5 m.
Ostatní podrobnosti v projektové dokumentaci, zpracované Ing.Romanem Tichovským, ČKAIT 0005972. ,

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, vč. změny č.l, příp.

další změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované

projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy podle rozhodnutí o umístění stavby orgánem nebo organizací

k tomu oprávněnou.



4. Investor zajistí vytýčení veškerých nadzemních a podzemních edení a zabezpečí jejich ochranu podle
požadavků vlastníků nebo uživatelů sítí. Při provádění stavby je třeba dodržovat předpisy, týkající se
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví a života osob na
staveništi.

5. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhl. č.268/2009 Sb., v platném znění, upravující požadavky na
provádění staveb a příslušné technické normy dle zák.č.l3/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v
posledním platném znění, zejména ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy, ČSN 73 6122
Sta ba ozo ek. Lité asfalty, ČSN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty, ČSN 73 6124
Stavba YOZO ek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem, ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované
podklady, CS)l 3 6126 Stavba vozovek. estmelené vrstvy, ČSN 73 6127 Stavba vozovek. Pro1évané
\ 'y, Č _- 6L Sta ba vozovek. Vtlačované vrstvy, ČS 736129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry,
C _- - 61 O tavba vozovek, Emulzní kalové vrstvy ČS 73 6131 Stavba vozovek. Dlažby a dílce, ČSN

.Ml'IIII1ola zh ění zemin a ypanin, ČS 3 6133 avrhování a provádění zemního tělesa
~~~:h ' Č _- 619_ Rázové zatěžovací zko šky ozo ek a podloží.
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9. tavebník oznámí odboru ermín zahájení stavby. název a ídlo firmy, která bude stavbu pro ádět.
10. Zhotovitel je povinen vést přehledně záznam o stavbě (sta ební deník). eškeré práce na stavbě budou

prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení práva oprávněných zájmů vlastníků sousedních pozemků.
11. Stavebník dodrží podmínky ve vyjádření:

Odbonr ŽP-MěB-Benešov-pod-ě.j. MUBN/679ú6-/2;OHfeePtH-ze--dne- 14.1-e-:.z0t-1----a-pod~č:j.
MUBN/75784/2011/00PLH ze dne 16.11.2011
Policie ČR DI KŘ Benešov pod č.j. KRPS-145671-8/ČJ-2011-010106 ze dne 04.11.2011

rávy a údržb ilnicBen ov p.opod č.jZf 2011 ÚSIB /412-622zedne26.10.2010
xárodního pro integraci osob s omezenou chopno tí poh bu a orientace ČR o.s. pod č.j. R-
__ OL ze dne .0_~01
T lefónica 0_ Czech republic a.s. pod č.j. 14246/L ze dne _5.01.2012
o ' lt.a 1- . _ Grafická 36,150 21 Praha 5 pod č.j. 55508/2011-242/MálSP-2011/15503 ze dne

~ .::_Oll
Č .s: o :i\ClZU ochránců přírody OS Benešov, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim pod č.j. 121-4634/11
ze e 1.10.2011 a pod č.j. 103-5874/12 ze dne 03.07.2012
crz Distribuce a.s. pod č.j. 1037730769 2085-86/11 ze dne 06.l0.2011 a pod č.j. 0100025142 ze
dne 25.01.2012

L. Dopravní stavba může být užívaná ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě
kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby před vydáním kolaudačního souhlasu byly provedeny a
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a opatří závazná stanoviska dotčených orgánů
k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. V souladu s § 121 stavebního zákona
stavebník předloží dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán provedené stavby.
Zároveň stavebník požádá o stanovení místní úpravy dopravního značení.

13. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastník řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Bystřice, ul. Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice, IČ 002 31 525

Odůvodnění:

Dne 26.01 .2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.

~--------------------------------==~--------------~~-=----~~-----====------------=~====--~



Městský úřad Bystřice, stavební úřad, vydal dne 29.12.2011 pod č.j.Výst/505/2011/Sl územní rozhodnutí,
které nabylo právní moci dne 30.01.2012 a dne 20.03.2012 pod č.j.Výst/132/2012/Sl vydal souhlas podle §
15 odst. 2 stavebního zákona. Odbor životního prostředí MěÚ Benešov vydal souhlas vodoprávního úřadu
dne 13.12.2011 pod č.j. Vod. 235-76699/11.
Speciální stavební úřad dne 09.03.2012 řízení přerušil a vyzval stavebníka k doplnění podkladů žádosti, dále
pak dne 28.06.2012 oznámil zahájení stavebního řízení. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112
odst.2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly
dobře známy, 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 a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby, zpracovaná Ing.Romanem Tichovským, ČKAIT 0005972, splňuje obecné
technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
stavby.
Stanoviska sdělili: MěÚ Benešov - Odbor životního prostředí, Policie ČR KŘ Středočeského kraje ÚDVS
Benešov DI, Hasičský záchranný sbor SK ÚP Benešov, Správa a údržba silnic Benešov p.o., Krajská
hygienická stanice SK, NIPI ČR O.S., Telefónica 02 Czech republic a.s., ČEZ Distribuce a.s., Vojenská
ubytovací a stavební správa Praha, Povodí Vltavy s.p., Český svaz ochránců přírody OS Benešov.
Stavebník předložil smlouvy uzavřené s vlastníky dotčených pozemků. Speciální 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:
Chotovinský František, Pražského povstání 1978,25601 Benešov
Krajská správa a údržba silnic SK p.O., Zborovská 11, 15021 Praha 5
Zahradníček Ondřej, Hrubínova 1833, 256 01 Benešov
Macek František, Jiřího Franka 1732,25601 Benešov
Brejla František, Jírovice-l , 25601 Benešov
Pachlová Marie, Jírovice 7, 25601 Bystřice
VUSS PARDUBICE, Teplého 1899, 53002 Pardubice 2
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4
Novotná Renáta, Jírovice 41, 256 01 Benešov
Linhart František, Jírovice 35, 256 01 Benešov
Linhartová Marie, Jírovice 35, 256 01 Benešov
Interholcová Anežka, Jírovice 34, 256 01 Bystřice
Kolářová Miluše, Křižíkova 405,25601 Benešov
Český svaz ochránců přírody, Okresní sdružení Benešov, Pláteníkova 264, 25801 Vlašim
Svoboda Rudolf, Jírovice 44, 25601 Bystřice
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, Vlašimská 1922 ,
25601 Benešov u Prahy
Včgler František, Na Bezděkově 2001,25601 Benešov
Novotný Karel, Jírovice 41, 256 01 Benešov
Charvátová Lenka, Jírovice 33, 256 01 Bystřice
Toušek Miroslav, Narcisova 2613/5, Trenčín, Slovenská republika
Pištěková Věra, Křižíkova 2103,25601 Benešov
Slezáková Eva, Jírovice 34, 256 01 Bystřice
Dvořák Jaroslav, Sokolská 325, 257 51 Bystřice
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha 4
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 15024 Praha 5
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: nebyly vzneseny žádné návrhy ani námitky účastníků.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: požadavky uvedené ve vyjádřeních jsou
uvedené v části II. Stanovení podmínek pro provedení stavby.



Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 76 odst. 5 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho
oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno
odboru dopra Krajskému úřadu Středo českého kraje, Zborovská 11, 15021 Praha 5, k rozhodnutí.

Odvoláním lze napadnout výroko ou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvoláni .en pro . odůvodnění je neprip é.
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Novotná Renáta, Jírovice 41,25601 Benešov, doručovací adresa: U Zbrojnice 917, 735 53 Dolní Lutyně
Linhart František, Jírovice 35, 256 01 Benešo
Linhartová _ arie, Jirovice J 601 Benešo
Imerboleo -2 _ ežka. Jírovice . _~6 01 Bystřice
.:úJ'lEIU\ _ še.Křižíko 'R • -. _.-601 Benešo

:- svaz ochrán = řírody, Okresní družení Benešov Pláteníkova 264, 25801 Vlašim
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František, a Bezděkově 2001, 25601 Benešov
. ·oyom5- Karel, Jírovice 41,25601 Benešov
Charvátová Lenka, Jírovice 33, 256 01 Bystřice
Toušek Miroslav, Narcisova 2613/5, Trenčín, Slovenská republika
Pištěková Věra, Křižíkova 2103,25601 Benešov
Slezáková Eva, Jírovice 34, 256 01 Bystřice
Dvořák Jaroslav, Sokolská 325, 257 51 Bystřice
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 15024 Praha 5
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
Dotčené orgány:
MěÚ Bystřice, stavební úřad, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100,25601 Benešov
Hasičský záchranný sbor Stř.kraje, pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
Policie ČR, KŘ Stř.kraje, DI, K Pazderně 906, 256 01 Benešov
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 12801 Praha

Po nabytí právní moci bude stavebníkovi předána ověřená projektová dokumentace.


