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Oprávněná úřední osoba: Ing. Romana Kozáková    
Tel: 220397138   

Dle rozdělovníku 
 

E-mail: kozakova@hostivice.eu 
Spis. zn.: S-SÚ-11730/17-Kr 
Č.j.: 01240/18/SÚ 

Datum: 30.1.2018    
 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Hostivice, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 
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 
(dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona 
žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), 
kterou dne 13.6.2017 podal 

Silver development s.r.o., IČO 02662949, Kaprova 42, 110 00  Praha, 
kterého zastupuje Milan Drechsler, nar. 12.9.1967, Kadlín 26, 277 35  Kadlín 

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

 

I. Vydává podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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: 
Bytový dům "B2" - celkem 40 BJ, (napojení na IS, zpevněné plochy (vč. plochy ukládání 

komunálního), komunikace a odstavná parkovací stání - 60 ks) 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 156/773 (orná půda), parc. č. 156/774 (orná půda), 
parc. č. 156/775 (orná půda), parc. č. 156/777 (orná půda), parc. č. 156/853 (orná půda) v 
katastrálním území Chýně. 

 

II. Vydává podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a 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 na pozemku parc. č. 156/773, 156/774, 156/775, 156/777, 156/853 v katastrálním 
území Chýně. 

 

Stavba obsahuje: 
- Bytový dům B2 - půdorys obdélníkového tvaru o rozměrech 15,00m x 45,00m + vstup. Se 

sedlovou střechou se sklonem min. 25°. Vstup do objektu - západní strana.(16 x BJ - 1+kk, 
16 x BJ - 2+kk a 8 x BJ - 3+kk) 
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- Přípojky IS :  
- -elektro NN 
- -elektronických komunikací 
- -vody s vodoměrnou šachtou 
- -splaškové kanalizace  
- -dešťové kanalizace  a vsakovací objekty 
- Plocha o ploše min. 15,0m2 pro tříděný odpad - při vstupu do BD 
- Přístupová komunikace š=2,0m. 
- Parkovací a odstavná stání podél komunikací u BD a na parkovišti na jih od BD - celkem 57 

ks stání z toho min. 3 ks pro osoby ZTP ( parc.č. 156/773, 156/774 a 156/775k.ú. Chýně) 
- Odvodnění - dešťovou kanalizací přes  do 2 ks vsakovacích těles (východ)  
- Úroveň podlahy 1. NP +/-0,000 = 396,260m.n.m. Úroveň terénu = -0,15m až 0,18m 
- Střecha sedlová - vrchol hřebene = 411,240m.n.m. Štíty - kolmo na komunikaci  (jižní a 

severní fasáda - kratší stěna) 
- Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 156/777 kat.území Chýně, jak je zakresleno v 

situačním výkresu, který je součástí projektové dokumentace. Bytový dům bude umístěný 
delšími stranami rovnoběžně s komunikací. Umístění cca 10,00m od komunikace a min 
3,00m resp. 4,0m (sever, jih) od tělesa komunikace (pro pěší i vozy). Min. vzdálenost mezi 
BD "B2" a BD "B3" je 14,0m.  

- zastavěná plocha                     692,00 m2       
- obestavěný prostor                            9450,00 m3  
- Počet bytových jednotek (BJ)        40 
- PENB          "B/B" 
- Radonový index          nízký 
- Bytový dům - částečně podsklepený, 3.NP a podkroví. Půdorys obdélníkového tvaru o max. 

rozměrech 45,00 m x 15,00 m * vstup. Založený na betonových pasech, zděný ze systému 
Porotherm, vodorovné konstrukce ŽB panely, schodiště ve tvaru L s mezipodestou - ŽB, se 
sedlovou střechou se sklonem min. 25°, sbíjený vazník, krytina keramická taška. Střecha 
opatřena sněžníky.  Zateplení kontaktní. Mezibytová neprůzvučnost = 53dB, u výtahů = 
62dB.  

- 1.PP.: nebytové prostory (chodba se schodištěm, výtah, úklidová místnost, kotelna 
- 1.NP: nebytové prostory (zádveří, kočárkárna, chodba se schodištěm, výtah, 2 x chodba, 

plocha pro 10 ks sklepních kójí, 10 ks bytových jednotek (BJ) - BJ č. 101 - pl. 33,48m2  - 
1+kk, BJ č.102 - pl. 52,42m2  - 2+kk, BJ č.103 - pl. 61,80m2  - 3+kk, BJ č.104 - pl. 
52,42m2  - 2+kk, BJ č.105 - pl. 33,48m2  - 1+kk, BJ č.106 - pl. 33,48m2  - 1+kk, BJ č.107 
- pl. 52,42m2  - 2+kk, BJ č.108 - pl. 61,80m2  - 3+kk, BJ č.109 - pl. 52,42m2  - 2+kk, BJ 
č.110 - pl. 33,48m2  - 1+kk.  

- 2.NP: nebytové prostory (chodba se schodištěm, výtah, 2 x chodba, plocha pro 10 ks 
sklepních kójí, 10 ks bytových jednotek (BJ) - BJ č. 201 - pl. 33,48m2  - 1+kk+balkon, BJ 
č.202 - pl. 52,42m2  - 2+kk+balkon, BJ č.203 - pl. 61,80m2  - 3+kk+balkon, BJ č.204 - pl. 
52,42m2  - 2+kk+balkon, BJ č.205 - pl. 33,48m2  - 1+kk+balkon, BJ č.206 - pl. 33,48m2  - 
1+kk+balkon, BJ č.207 - pl. 52,42m2  - 2+kk+balkon, BJ č.208 - pl. 61,80m2  - 
3+kk+balkon, BJ č.209 - pl. 52,42m2  - 2+kk+balkon, BJ č.210 - pl. 33,48m2  - 
1+kk+balkon.  

- 3.NP: nebytové prostory (chodba se schodištěm, výtah, 2 x chodba, plocha pro 10 ks 
sklepních kójí, 10 ks bytových jednotek (BJ) - BJ č. 301 - pl. 33,48m2  - 1+kk+balkon, BJ 
č.302 - pl. 52,42m2  - 2+kk+balkon, BJ č.303 - pl. 61,80m2  - 3+kk+balkon, BJ č.304 - pl. 
52,42m2  - 2+kk+balkon, BJ č.305 - pl. 33,48m2  - 1+kk+balkon, BJ č.306 - pl. 33,48m2  - 
1+kk+balkon, BJ č.307 - pl. 52,42m2  - 2+kk+balkon, BJ č.308 - pl. 61,80m2  - 
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3+kk+balkon, BJ č.309 - pl. 52,42m2  - 2+kk+balkon, BJ č.310 - pl. 33,48m2  - 
1+kk+balkon.  

- Podkroví: nebytové prostory (chodba se schodištěm, výtah, 2 x chodba, plocha pro 10 ks 
sklepních kójí, 10 ks bytových jednotek (BJ) - BJ č. 401 - pl. 32,65m2  - 1+kk, BJ č.402 - 
pl. 51,60m2  - 2+kk, BJ č.403 - pl. 61,80m2  - 3+kk+balkon, BJ č.404 - pl. 51,60m2  - 
2+kk, BJ č.405 - pl. 32,65m2  - 1+kk, BJ č.406 - pl. 32,65m2  - 1+kk, BJ č.407 - pl. 
51,60m2  - 2+kk, BJ č.408 - pl. 61,80m2  - 3+kk+balkon, BJ č.409 - pl. 51,60m2  - 2+kk, 
BJ č.410 - pl. 32,65m2  - 1+kk.  

- Napojeno na IS (vodovod, splaškovou kanalizaci, plynovod, elektroinstalaci), objekt napojen 
na dešťovou kanalizaci. Vytápění - centrální plynová kotelna. VZT pro veškeré prostory, 
které nemají přímé odvětrání (WC, koupelny) a kuchyňské kouty (digestoře). Objekt 
opatřen hromosvodem. 

 

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace, která 

obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením 
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, 
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

 

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Kašpar 

ČKAIT 0001755, Milan Drechsler ČKAIT 0005184 – stavební část, Ing. Petr Novák ČKAIT 
0401681 – statická část a Ing. Petr Chochola ČKAIT 0006877 - vytápění ; případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
3. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně 

způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem. 

4. Stavebník zajistí vytyčení a ochranu stávajících inženýrských sítí a přebírá odpovědnost za 
jejich případné poškození. 

5. Stavebník je povinen umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu podle 
zákona č.20/1987 Sb. v platném znění, což bude doloženo ke kolaudaci. Stavebník ohlásí 
zahájení zemních prací minimálně 15 dnů předem Archeologickému ústavu AV ČR. 

6. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
• prohlídku po vytyčení prostorové polohy stavby 
• prohlídku po provedení výkopů a realizovaném záchranném archeologickém 

dohledu 
• prohlídku po dokončení hrubé stavby a krovu 
• závěrečnou prohlídku stavby 

7. O vykonání kontrolní prohlídky požádá stavebník stavební úřad písemně s min. 15 denním 
předstihem. Bez vykonání předepsané kontrolní prohlídky nesmí být pokračováno ve 
stavebních pracích. 

8. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
9.   Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 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) a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
staveništích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 
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10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na stavby a závazná ustanovení norem se stavbou souvisejících. 
11. 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 po celou dobu realizace stavby. 

12. Na stavbě bude veden stavební deník. Na stavbě musí být k dispozici projektová 
dokumentace schválená stavebním úřadem a všechny doklady týkající se průběhu stavby. 

13. Použité stavební materiály musí vyhovovat podmínkám zákona č.18/1997 Sb. (Atomový 
zákon). 

14. Výkopový materiál, stavební suť a odpady z provádění stavby smí být uloženy pouze na 
úředně povolenou skládku. Doklady o jejich uložení budou uchovány a předloženy při 
kontrolní prohlídce stavby. 

15. Stavební materiál pro stavbu bude skladován pouze na pozemku stavebníka.  
16. Dešťové vody ze střechy stavby a ze zpevněných ploch budou likvidovány vsakem na 

vlastním pozemku v co největší míře. 
17. V souvislosti s prováděním stavby nesmí docházet ke znečišťování veřejných komunikací. 

V případě jejich znečištění zajistí stavebník jejich okamžitou očistu. 
18. V případě, že stavba bude prováděna v době nočního klidu, o státních svátcích a ve dnech 

pracovního klidu a pracovního volna, nesmí být její okolí obtěžováno hlukem, prachem a ani 
jinými nepříznivými vlivy. V ostatních případech nesmí být okolí stavby stavebními pracemi 
obtěžováno zbytečně, nebo nad přípustnou míru.  

19. Pro provádění stavby jen dále závazné: 
• KÚ Stř. kraje č.j. 122292/2017/KUSK ze dne 28.11.2017 - záměr nepodléhá zjišťovacímu 

řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb. 
• Plná moc k zastupování pro p. M. Drechslera 
• Obecní úřad Chýně stanovisko dne 23.10.2017 č.j. 2670/KHa/17/Ch 

+ výjimka z OOP - stavební uzávěra obce Chýně č.j. 2470/KHa/17/Ch ze dne 16.10.2017 
-Všechny komunikace v obci (v majetku obce. Středočeského kraje a dalších jiných 
vlastníků), které budou využívány k dopravě na staveniště a ze staveniště, nebudou 
poškozovány, znečišťovány a budou udržovány čisté a schůdné. V případě jejich 
znečištění bude stavebník tuto situaci řešit do 12 hodin od vzniku znečištění. Při 
poškození budou řešit tuto skutečnost ihned s vlastníkem komunikace. 
-Případný požadavek na povolení ke zvláštnímu užívání (např. na zábor chodníku) během 
stavby bude stavebník řešit předem samostatnou žádostí na OÚ Chýně v dostatečném, 
minimálně třicetidenním předstihu. 
-Parcela bude v úměrném předstihu (tedy nejpozději den před zahájením stavebních 
prací) a dále během realizace stavby zabezpečena oplocením výšky 180 cm. 
-Vlastník nemovitosti - stavebník po dokončení stavby bude respektovat pravidla 
odpadového hospodářství stanovená v obci. 
-Bude zajištěno vsakování vody na pozemku, tak aby nestékala voda do komunikace. 
-Bude dodržena odstupová vzdálenost dle §25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
-Bude zajištěno vsakovaní vody na pozemku jako celku. 
-Bude zajištěno vsakovaní vody parkovacího stání/vjezdu, tak aby nestékala voda do 
komunikace. 
-Pozemek nebude napojen zatrubněním do dešťové kanalizace. 
-Vlastník nemovitosti bude minimálně 15 dnů před započetím stavby informovat obec 
Chýně o přesném termínu zahájení prací. 
-V den zahajení stavby nebo den předtím, bude nafocen pasport komunikací v přilehlém 
okolí a následně doručen na obecní úřad Chýně.  

• Úřad pro civilní letectví stanovisko dne 16.10.2017 č.j. 011610-17-701 
- Objekty nebudou dale zvvsovanv nastavbami nebo reklamními poutači 
- Použiti vvškovvch mechanizmů (napr jeřábů) v průběhu realizace stavebních prací 
podléhá samostatnému povoleni UCL. Formulář žádosti, včetně pokynů pro jeho 
vyplněni naleznete na adrese http. www.caa.cz file 7624 
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• OD MěÚ Černošice stanovisko dne 7.12.2017 č.j. MUCE 72893/2017 OSU 

- Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisu, dle příslušných 
platných technických norem. 
- Všechny součásti dopravního značení (patka, sloupek, uchycení) musí být schváleného 
typu. 
- Dopravní značení bude provedeno v souladu podmínkami správce komunikace KSÚS 
Středočeského kraje, p.o. ze dne 7.12.2017: 
- Po dobu záruční doby min. 36 měsíců zajišťuje a hradí obnovu VDZ "V7a" žadatel. 
- Vodorovné DZ bude v provedení v retroreflexní úpravě materiálem plast nanášeným za 
- Osazení a vyznačení uvedeného dopravního značeni zajistí žadatel na vlastní náklady. 
- Dopravní značení bude umístěno dle situačního náčrtu, který je nedílnou součástí 
tohoto stanovení 
- Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu muže správní orgán stanovit další 
dopravní značení, případně jej změnit. 

• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze závazné stanovisko 
dne 2.11.2017 č.j. KHSSC 56022/2017 
-Nejpozději ke kolaudaci bude předloženo měření hluku k ověření splnění hygienických 
limitu hluku z provozu plynové kotelny v chráněném vnitřním prostoru stavby nejbližšího 
bytu nepřímo nad kotelnou v každém by tovém domě (např. bytu ě. 105.03). 
-Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že kvalita 
dodávané pitné vody z koncové části vodovodního řadu, splňuje hygienické požadavky 
na pitnou vodu - v rozsahu kráceného rozboru / mikrobiologického rozboru. 
-Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavb\ stavebník doloží, že při realizaci 
stavby byly pro přímý styk s pitnou studenou vodou a teplou vodou použity pouze 
výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k 
nežádoucímu ovlivnění pitné vody 

• Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje závazné stanovisko dne 4.12.2017 č.j. 
PCNP-1633-2/2017/PD 

• Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyjádření dne 11.10.2017 č.j. ARUP-
10962/2017 

• ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 11.12.2017 č.j. 0100846674 
+ smlouva o připojení č. 16_SOBS01_4121200314 

• Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 11.12.2017 č.j. 0200685955 
• Vodohospodářská společnost, s.r.o. vyjádření dne 8.11.2017 č.j. 138V/2017/Ch 
• CETIN a.s. vyjádření dne 11.12.2017 č.j. 790615/17 
• ELDATA pražská s.r.o. vyjádření dne 25.10.2017 č.j. 2017-10-25 
• ELEKTROŠTIKA, s.r.o. vyjádření dne 29.11.2017 č.j. C-156_778-11-2017 
• GridServices, s.r.o. stanovisko dne 19.12.2017 č.j. 5001629200 -plynárenské podmínky 
• Ministerstvo obrany vyjádření dne 28.11.2017 č.j. 98018/2017-8201-OÚZ-PHA 
• Národní institut pro integraci osob s omezenou schop. pohybu a orientace ČR, o.s. 

stanovisko dne 13.10.2017 č.j. 110170453 
- V rámci komunikaci pro chodce bude dodržen požadavek na vodici linie s parametry 
dle bodu 1.2.1 přílohy 6.1 s preferenci přirozených vodicích linií s parametry dle bodu 
1.2.1 1 přílohy č.1 k vyhlášce U vodicí linie formou trávníkového obrubníku musí být 
výška nejméně 60mm. 
- V souladu s požadavkem bodů 1.1.4 a 1 1.5 přílohy č.2 k vyhlášce musí být zajištén od 
vyhrazeného parkovacícho 
stání přímý bezbarierovy přístup na komunikaci pro chodce s výškovým rozdílem nejvýše 
20mm s nájezdovou rampou ve sklonu nejvýše 12.5% 
- V místě sníženého obrubníku menšího než 80mm nebo s příčným sklonem menším než 
1.2,5 bude navržen varovný pas s parametry dle bodu 1.2.4 přílohy č.1 dle požadavku 
bodu 1.2.4 přílohy č.2. 
- Přechody pro chodce budou provedeny die požadavku bodu 2.0.1, 2 0.2. 2.0.3. 2.1.1. 
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2.1.2, 2.2 1 a 2.2.2 přílohy č.2 k vyhlášce. Délka mezi obrubami v ose přecházeni 
nejvíce 6500mm. obrubník s výškou nejvýše 20mm s navazujícími šikmými plochami se 
sklonem nejvýše v poměru 1:8: vybavení přechodu signálním pásem navazujícím na 
vodicí linie a varovným pasem v provedení dle příslušných normových hodnot; 
- Není dodržen požadavek bodu 2.0.2 přílohy č.1 na stejný počet stupňu ve všech 
ramenech téhož schodiště. V odůvodněných případech  
e možná výjimka z tohoto bodu dle §14 k vyhlášce. Proti případnému uděleni výjimky 
nemáme námitek. 
- Schodišťová ramena budou po obou stranách opatřena madly ve výši 900mm s 
přesahem o 150mm prvního a posledního stupně, madlo bude odsazené od svislé 
konstrukce nejméně 60mm a jeho tvar musí umožnit uchopení rukou shora; stupnice 
nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene musí být 
výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí dle požadavku bodu 2.1.1 a 2.1.3 přílohy č.1 k 
vyhlášce, 
- Šířka vstupu musí být nejméně 1250mm dle požadavku bodu 1.1.3 přílohy č.3 s jedním 
křídlem dvoukřídlých dveří šířky nejmeně 900mm s vodorovným madlem ve výši 800-
900mm přes celou šířku na straně opačné než jsou závěsy, zámek dveří nejvýše 
1000mm a klika nejvýše 1100mm dle požadavku bodu 1.1.4 a 1.1.6 přílohy č.3 k 
vyhlášce. Před vstupem musí být volná manipulační plocha 1500x1500mm se sklonem 
nejvýše 2% v jednom směru 
dle požadavku bodu 1.1.1 a 1.1.2 přílohy č.3 k vyhlášce 
- Prosklené dveře a plochy se zasklením níže jak 800mrn budou chráněny proti 
mechanickému poškozeni vozíkem do vyšky 400mm a budou kontrastné označeny proti 
pozadí ve výšce 800-1000mm a současné ve výšce 1400-1600mm výrazným pruhem 
šířky nejméně 50mm nebo pruhem ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od 
sebe nejvíce 150mm dle požadavku bodu 1 1.5,1.2.2.3.1.4. 3.2 4.1.2 a 4.2 přílohy č.3. 
- Horní hrana zvonKoveho panelu smí být nejvýše 1200mm nad podlahou s odsazením 
od pevne překážky nejméně 500mm dle požadavku bodu 1.1.7 přílohy č.3 k vyhlášce 
- Parametry a vybaveni výtahu budou odpovídat požadavkům bodu 3.1.1 až 3.1.3 
přílohy č.1 - volna plocha před nástupními misty 1500x1500mm klec výtahu šířky 
nejméně 1100mm a hloubky 1400mm šířka vstupu nejméně 900mm; sklopné sedátko a 
v jeho dosahu ovladače stanovene normovými hodnotami. Nejmeně na jedné stěně 
madlo ve výšce 900mm; Ovladače v kleci výtahu budou odpovídat požadavku bodu 3.2 
1 přílohy č.1 - musí vyčnívat 1mm nad povrch okolní plochy: vpravo od ovladače 
příslušný Braillúv znak s parametry standardní sazby 

• Krajské ředitelství policie Středočeského kraje souhlas dne 4.12.2017 č.j. KRPS-376222-
1/ČJ-2017-011606-Kl 
- přechod pro chodce a chodníky budou s hmatovými úpravami a vodícími pásy pro 
nevidomé apod., 
- nově navrhovaný přechod bude z důvodu zvýšení BESIP přisvětlen veřejným 
osvětlením, 
- použití odpovídajícího dopravního značení (dle návrhu) se zapracováním veškerých 
zásad daných podle ČSN a TP 65 "Zásady pro dopravní značení", (účelnost, 
srozumitelnost, výstižnost, viditelnost, údržba-čištění kontrola) 
- osazení místní úpravy na pozemní komunikaci bude v souladu s § 78 zák. č. 361/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních komunikacích, 
- jestliže by stavbou došlo k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, 
požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně 
inženýrských opatření k odsouhlasení. 

• OŽP MěÚ Černošice stanovisko dne 7.11.2017 č.j. S-MUCE 60459/2017/OVV 
+ souhlas s vynětím ze ZPF č.j.  MUCE 5828/2018 OŽP/L/Vys z 26.1.2018 
-Napojeni na stávající vodovod, splaškovou kanalizaci a ČOV Chyné musí být projednáno 
s jejich majiteli a provozovateli 
-Vodoprávní úřad upozorňuje na dlouhodobé problémy obce Chýné s tlakem ve 
vodovodní síti. tj. musí být dostatečné prověřen tlak ve vodovodní síti před napojením 
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dalších odbératelu. 
-Srážkové vody ze střech je před zásakem třeba akumulovat pro možné využiti na 
zálivku pozemku přednostně před zaléváním vodou z vodovodu (v souladu s § 29 odst. 
1 vodního zákona o přednostním vyhrazeni podzemních vod pro zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou) 
- Zasakování srážkových vod musí být minimálně 1 m nad hladinu podzemních vod a 
nesmi negativné ovlivnit sousední pozemky a kvalitu podzemních vod 
-Při zemních pracích bude výkopová zemina ukládána oddělené a následné využita 
k zásypům Přebytečnou výkopovou zeminu lze využít za podmínek stanovených ve 
vyhlášce č. 383/2001 Sb . o podrobnostech nakládáni s odpady, ve zněni pozdějších 
předpisu (vyhláška 294/2005 Sb ). k terénním úpravám, nebo k rekultivacím lidskou 
činnosti postižených pozemku. 
-S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem 
č, 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve zněni pozdějších 
předpisu (dále jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích vyhlášek MŽP č, 93/2016 Sb , 
(Katalog odpadu), ve zněni pozdějších předpisu a č 383/2001 Sb.. o podrobnostech 
nakládáni s odpady, ve zněni pozdějších předpisu, tj bude vytřidén a předán 
oprávněným osobám k recyklaci a využiti Pouze nebudou-li recyklace nebo využiti 
možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou vytříděny složky 
nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstraněni oprávněné osobě 
dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech 
-O odpadech vzniklých při stavbě a nakládání s nimi bude vedena v souladu se zák o 
odpadech § 39 odst. 1, průběžná evidence a v případě splnění podmínek § 39 odst 2 
bude k 15 únoru následujícího roku zasláno prostřednictvím systému ISPOP 
(Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinnosti, zákon č 25/2008 Sb.) 
Městskému úřadu Čemošice, odboru životního prostředí, pracoviště Podskalska 19. 120 
00 Praha 2, roční hlášení o produkci a nakládání s odpady 
-BD budou po odevzdání uživatelům zapojeny do systému sběru a odstraňování 
komunálního odpadu v souladu s zákonem o odpadech smlouvou s obcí nebo 
oprávněnou osobou na jeho odstraněni 
-Doklady o odstranění a nakládáni s odpady (faktury, potvrzeni oprávněné osoby o 
převzetí odpadu) budou předloženy ke kontrole při závěrečné kontrolní prohlídce 
-V místě stavby nebudou po dokončeni ponechány žádné deponie výkopové zeminy 
odpadu 

20. Pro provedení části stavby, které podle § 103 odst. 1 stavebního zákona nevyžadují 
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu se stanoví tyto podmínky: 

• Před zahájením stavby bude předložena na stavební úřad k odsouhlasení 
projektová dokumentace v  rozsahu prováděcí dokumentace odsouhlasená 
příslušnými správci sítí. 

• Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 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) a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a zajistit ochranu zdraví a života 
osob na staveništi. 

• Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby 
odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem.  

• Stavebník zajistí vytyčení a ochranu stávajících inženýrských sítí a přebírá 
odpovědnost za jejich případné poškození. 

• Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění a závazná ustanovení norem se stavbou 
souvisejících. 
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• Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněným stavebním podnikatelem. 

Oprávnění dodavatele (živnostenský list) bude stavebnímu úřadu doloženo před 
započetím stavby. 

• Stavebník je povinen umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu 
podle zákona č.20/1987 Sb. v platném znění. Stavebník ohlásí zahájení zemních prací 
minimálně 15 dnů předem Archeologickému ústavu AV ČR. 

• 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 po celou dobu realizace stavby. 

• Na stavbě bude veden stavební deník. Na stavbě musí být k dispozici projektová 
dokumentace schválená stavebním úřadem a všechny doklady týkající se průběhu 
stavby. 

• Použité stavební materiály musí vyhovovat podmínkám zákona č.18/1997 Sb. 
(Atomový zákon). 

• Stavební suť a odpady z provádění stavby smí být uloženy pouze na úředně 
povolenou skládku. Doklady o jejich uložení budou uchovány a předloženy při 
kontrolní prohlídce stavby. 

• Stavební materiál bude skladován pouze na pozemku stavebníka. V souvislosti 
s prováděním stavby nesmí docházet ke znečišťování veřejných komunikací. 
V případě jejich znečištění zajistí stavebník jejich okamžitou očistu. 

• V případě, že stavba bude prováděna v době nočního klidu, o státních svátcích a ve 
dnech pracovního klidu a pracovního volna, nesmí být její okolí obtěžováno hlukem, 
prachem a ani jinými nepříznivými vlivy. V ostatních případech nesmí být okolí stavby 
stavebními pracemi obtěžováno zbytečně, nebo nad přípustnou míru 

 
Vykonavatelnost stavebního povolení se odkládá v souladu s ustanovením § 74 odst. 
1 správního řádu do dne nabytí právní moci územního rozhodnutí. 
 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Silver development s.r.o., Kaprova 42, 110 00  Praha 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 13.6.2017 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné řízení. 

Řízení bylo přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění.  

Stavební úřad po doplnění oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od 
ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od 
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 
závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s 
účastníky řízení a 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 
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obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 
bránily povolení záměru. 

Stanoviska sdělili: 
- KÚ Stř. kraje č.j. 122292/2017/KUSK ze dne 28.11.2017 - záměr nepodléhá zjišťovacímu 

řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb. 
- Plná moc k zastupování pro p. M. Drechslera 
- Obecní úřad Chýně stanovisko dne 23.10.2017 č.j. 2670/KHa/17/Ch 

+ výjimka z OOP - stavební uzávěra obce Chýně č.j. 2470/KHa/17/Ch ze dne 16.10.2017 
- Úřad pro civilní letectví stanovisko dne 16.10.2017 č.j. 011610-17-701 
- OD MěÚ Černošice stanovisko dne 7.12.2017 č.j. MUCE 72893/2017 OSU 
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze závazné stanovisko dne 

2.11.2017 č.j. KHSSC 56022/2017 
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje závazné stanovisko dne 4.12.2017 č.j. PCNP-

1633-2/2017/PD 
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyjádření dne 11.10.2017 č.j. ARUP-10962/2017 
- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 11.12.2017 č.j. 0100846674 + smlouva o připojení č. 

16_SOBS01_4121200314 
- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 11.12.2017 č.j. 0200685955 
- 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. vyjádření dne 8.11.2017 č.j. 138V/2017/Ch 
- CETIN a.s. vyjádření dne 11.12.2017 č.j. 790615/17 
- ELDATA pražská s.r.o. vyjádření dne 25.10.2017 č.j. 2017-10-25 
- ELEKTROŠTIKA, s.r.o. vyjádření dne 29.11.2017 č.j. C-156_778-11-2017 
- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 19.12.2017 č.j. 5001629200  
- Ministerstvo obrany vyjádření dne 28.11.2017 č.j. 98018/2017-8201-OÚZ-PHA 
- Národní institut pro integraci osob s omezenou schop. pohybu a orientace ČR, o.s. 

stanovisko dne 13.10.2017 č.j. 110170453 
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje souhlas dne 4.12.2017 č.j. KRPS-376222-

1/ČJ-2017-011606-Kl  
- OŽP MěÚ Černošice stanovisko dne 7.11.2017 č.j. S-MUCE 60459/2017/OVV 

+ souhlas s vynětím ze ZPF č.j.  MUCE 5828/2018 OŽP/L/Vys z 26.1.2018 

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: 

 OAKLAND TRADE a.s., Obec Chýně 

  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-     Účastníci návrhy a námitky nepodali 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje 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 výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou 
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k 
povolení stavby. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
žadatelem. Žadatel 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. 

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí 
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Romana Kozáková v.r. 
referentka stavebního úřadu 

  
 
otisk úředního razítka 
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. 
b) ve výši 5000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. b) ve 
výši 10000 Kč, celkem 16000 Kč byl zaplacen dne 19.6.2017. 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Milan Drechsler, IDDS: rbwp4db 
 trvalý pobyt: Kadlín č.p. 26, 277 35  Mšeno u Mělníka 
 zastoupení pro: Silver development s.r.o., Kaprova 42, 110 00  Praha 
 
OAKLAND TRADE a.s., IDDS: 8fuffwq 
 sídlo: Šlikova č.p. 403/16, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69 
Obec Chýně, IDDS: bvpbrux 
 sídlo: Hlavní č.p. 200, 253 01  Chýně 
  
dotčené správní úřady 
Obecní úřad Chýně, IDDS: bvpbrux 
 sídlo: Hlavní č.p. 200, 253 01  Chýně 
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5 
 sídlo: Ruzyně,  Praha 6, 160 08  Praha 
OŽP MěÚ Černošice, IDDS: u46bwy4 
 sídlo: Riegrova č.p. 1209, 252 28  Černošice 
OD MěÚ Černošice, IDDS: u46bwy4 
 sídlo: Riegrova č.p. 1209, 252 28  Černošice 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 
 sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00  Praha 2-Nové Město 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z 
 sídlo: Letenská č.p. 123/4, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 
  
ostatní 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc 
 sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle 
1. Vodohospodářská společnost, s.r.o., IDDS: mzq5pp4 
 sídlo: Velké Přílepy č.p. 132, 252 64  Velké Přílepy 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ELDATA pražská s.r.o., IDDS: nve3ife 
 sídlo: Pražská č.p. 56, 252 16  Nučice 
ELEKTROŠTIKA, s.r.o., IDDS: ferps79 
 sídlo: U družstva Ideál č.p. 1283/13, 140 00  Praha 4-Nusle 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
Národní institut pro integraci osob s omezenou schop. pohybu a orientace ČR, o.s., IDDS: 
5ec62h6 
 sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1 
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