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:

Hattz,el Pavel
Hluběická 135
794 al Krnov

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Krnov, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.l písm.e) zékona
č.I83l2a06 Sb., o uzemnírn plánování a stavebním řádu (stavební zakon) ve znění pozdějšíchzměn (dále
jen "stavební zákon"), posoudil ve stavebnímřízeru záměr stavebníka Města Krnov, Hlavní nám. 1,
794 LlKrnov, IČ002 96 t39 (drite jen "stavebník"), kíeý je účastúkemťuerupodle § 27 odst.l písm.a)
zákanač.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších z:.nén(dále jen "správní řád*). Na zíkladě tohoto
posouzení stavební úřad podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení,veřejnoprávní smlouly a územního opatření (d-ile jen ,,vyhláška ě. 50312006
Sb.") vydává :

§tayební povolení
pro stavbu stavebníkem íanlanav: "svč KRNov _ volNočasovn AKTIVITY A HERNA _
Stavební úpravy a zména tůíváníKrnov, ul. Dobrovského 281116, parc.č. 689, lLú.Opavské
Předměstí".
Předmětem stavebního povolení jsou stavební úpravy v místrostech stavajícícuknárny v 1. NP budovy
Střediskavolného časunapozemkuparc.č. 689 k.ú.Opavské Předměstínavtženézaúčelemzměny užívá"nt
na místnosti pro volnočasovéaktivity a hernu vč. místností sociálního a provozúho zéusmí.Dotčená
budova je kultumí památka, bývalý Sťelecký dům, evidovaná v Úsfiedním seznamu kulturníoh památek

ČRpod rejstříkovým číslem302t7l8-27l8.
Pro provedení stavby se v souladu s ustanovením § 115 stavebního ziákona a § 18c vyhlášky č.50312006
Sb. stanovují §rto podmínky :
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebnímíízeni.Případnézrněny

nesmí b}t provedeny bez předchozího povolení stavebního uřadu.
2) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky ě.26812009 Sb., o technickýchpožadavcích na stavby
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upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zašbem staveb a závazná
ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
3) Stavebník s předstihem ozníLmi stavebnímu uřadu termín zahájeru stavbyo název a sídlo stavebníro
podnikatele, kteqí bude stavbu provádět.

4) Před zahájenim stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek"stavba
povolena". Štitekmusí blt chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zustaly čitelné.
využitínebo ke zneškodnění na příslušnézařízení- skládku odpadů
pouze v souladu s provozním řádem.toboto zařízenl který byl schválen krajským uřadem. Při vzniku
odpadu ze stavby je nutné nakládat s odpady tak, aby bylo možno doložit, komu byly stavební odpady
5) Odpad ze stavby je nutno předat k

předany k likvidaci.

6) Stavebník oznimi stavebnímu uřadu nejméně 7 dní předem, kdy bude stavbave fénípo dokončení
podlah, za účelemprovedení kontrolní prohlíd§ stavby. .

7) Stavba

bude dokončena do

8) Budou dodrženy podmínky

3l.l2.2a19.
vyplývajícíze závamých stanovisek dotčených orgánů :

MěÚ Krnov, odboru výstavby jako příslušnéhoorgánu státní památkové péěe čj. KRNOOV -52702l20L7
siro, ze dne25.9.2017 :

-

1) SamonivelačníPUR stěrka jako

pochozívrsfuapodlahy bude v bmvě pfuodní šedé.

2) Nové dveře hlavního vstupu z foyer budou dřevěné, osazeny do dřevěné zarubně. Dveře izarubeřt
budou provedeny srrým členěním a proťrlací dle stavajících profilovaných dveří v

l.NP interiéru. Jejich

náwh bude předem odsouhlasen orgány stahd památkové péče.
- Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se Sídlem v OsŤavě, územm pracoviště Bruntá
sp.zn. S_KHSMS 4\7gaDa7lBR/ItDM, čj. KHSMS 41962|2017/BR/I{DM ze dne 18.8.2017

:

Stavebník fiedzahájenimtůívánídolož (Krajské hygienické stanici Ms kraje) doklady o vhodnosti
použitých materialů pro styk s pitnou vodou dle vyhlašky é. 4a9D005 Sb., o hygienických požadavcích
1)

na

vfrobky pŤichazejícído přimého styku

s

vodou a na úpravu vody, ve mění pozdějších předpisů.

2) Stavebník předzahájením užívánípředloží (Krajské hygienické stanici Ms kraje) doklad o dodržení

normoqých hodnot podle příslušnéčeskétechnické noímy 1ČSN 73 0527) upravující optimální doby
donuku ve smyslu ustanovení § 7 odst.l zél<ota č.258l2aa0 Sb., o ochraně veřejného zdraví a a
změně některych souvisejících ziákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 4b
vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienic§ich požadavcíchna prostory a provoz zařízettja provozoven pro

qýchovu altzděIávárlri dětí a mladistrrých,ve znéni pozdějšíchpředpisů.

odůvodnění
Město Kmov, Hlavní nám, 1, 794 0t Kmov, IČ 002 96 139 (dáte jen "stavebník") podalo ďrre 1.12.2017
na stavební uřad MěÚ Krnov žádost o stavební povolení pro stavbu nazvanou : "SVČ KRNOV -
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VoLNoČASoVE AKTIVITY A HERNA - Stavební úpravy a zrtěnaužívárn Krnov,

ul. Dobrovského
281116, parc.č. 689, k.ú.Opavské Předměstí". Předmětem žiňosti jsou stavební úpravy v místnostech
stávající cukrárny v 1. NP budory Střediska volného času na pozemku parc.č. 689 k.ú.Opavské Předměstí
navržené za účelemzmény užívéninamístnostipro volnočasovéalaivity a hernu vč. místnostísociálního
a provozního zázemí. Dotčená budova je kulturní památka, bývalý Střeleclqf dům, evidovaná v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR pod rejstřfl<ovým číslem3021718-2718. Dnem podriní ádosti bylo
zahájeno stavební řízern podle ustanovení § 94a odst.l stavebního zékona.

K

podané žádosti stavební uřad doložil ještě závazné stanovisko MěÚ Kmov, odboru výstavby, státní
památkové péěe zs dne |4.I2.20I7 éj. KRNOOV-7395812017 siro, které bylo vydráno nazál<7adé žádosti
podané stavebníkem.

Jelikož žádost ke dni podriní nebyla nplna lhůta pro wdarri roáodnutí přestala běžet již dnem podání
žádosti podle § 65 odst.l správního řádu, to je dnem, kdy nastal důvod pro přerušení Ťízeni uvedený v
ustanovení § 64 odst.l sprár,rúho řádu. Lhůta pro vydání rozhodnutí zaéala běžet dnem doplnění
závaznébo stanoviska státrí památkové péčedne 14.12.2017, kdy byla podaná žádost o stavební povolení
úplná.

Opaťením ze dnie 28J22017 oznámil stavební tŘad zahájení stavebního ílz;eni účastnfl<ovíiizent a
dotčeným orgánům azárovei stanovil, že mohouuplatrrit své nrámitky azávazná stanoviskanejpozději ve
lhůtě do 17.1.2a18. Stavební úřad také účastníkařizent poučil v souladu s ustanovením § 1I2 odst.Z
stavebního zákona, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazůma závantým stanoviskům
nebude přihlédnuto a o podmínkách pro uplatnění námitek podle § 114 odst.l. Jelikož jsou stavebnímu
uřadu dobře znémy poměry staveniště a ž,ádost poskytovala dostatečný podklad pro po§orrzení navržené
stavby a stanovení podmínekpro její provedení, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zár&loriaod místního
šetření a ústního jednání.
Okruh účastníkůstavebního řizent stanovil stavební uřad v souladu s ustanovením § 109 stavebního
zékonav návaznosti na ustanovení § 27 správntho řádu a zahrnul do něj pouze stavebníka Město Krnov,
které je vlastníkem dotčenéstavby na pozemku parc.č. 689 k.ú.Opavské Předměstí i sousedního pozemku
parc.č. 690 k.ú.Opavské Předměstí.

Ve stanovené lhůtě do 17.1.2018 stavební uřad neobdržel,žádnénarnitky účastďka řízeníani rrováávazná
stanoviska dotčených orgrinů. Před vydráním stavebního povolení byla účastrr-ikovířízeni dána moárost
podle § 36 odst.3 správního řrádu vyjádřit se k podkladům roáodnutí, a to dne 18.1.2018. Této možrosti
nevyržil žádíýz účastníkůHzent.

Y íízerllstavební uřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v §
stavebního zákona a roáodl o povolení stavby z těchto důvodů

111

:

-Podanážádost o stavební povoleníje úplná, obsahuje kompletní projekíovou dokumentaci vypracovanou
podle lyhlášky č.49912006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění změny č.62120|3 Sb. (dále jen "r,yhláška
č.499Da06 Sb."), včetrě dokladové črístiobsahujícíkladná závazná stanoviska dotčených orgánů a
vlastrúku popř. správců veřejné technické a dopravní infrastruktury. Projektová dokumentace je
lrypracovaírá oprávněnou osobou Ing. Lubomírem Korabou, autorizovaným inženýrem pro pozemní
stavby,

Čran tza}7}4,požarnébezpečnostířešení stavby vypracoval

tng. Petr Matějek, autorizovaný

technik propažárrllbezpečnost staveb, Čretr 1103403, části "zdravotně technické instalace", "výápění"
a "vzduchotechnika" vypracoval ing. Michal Havlíček,autorizovaný inženýr pro techniku prostředí
staveb, specializace technická zaŤízent a část "silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika vypracoval
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Radim Blat'ák, autorizovaný technik pro techniku prosfredí staveb, specializace elektrotechnická zŇízeni,
ČraIr n\n46. Projektová dokumentace je přehledná a dostačujícípro posouzení stavby,

- Stavba je v souladu s vydan:ím "Územním plánem Krnov" (vydán Zastupitelstvem města Krnov dne
19,5.2010 jako opatření obecné povahy éj. 1l20I0 s nabýím účinnostidne 8.6.2010), ktery je platný ve
znění jeho pozdějšíchzměn é.l,ě.2ač.3Soslední Změna č. 3 nabylaúčinnosti dne 28.9.2017). Poďe ÚP
Krnov se stavba nachiaiv ploše "veřejné vybavenosti OV-19", ve kíeréjsou přípustné stavby užívanépro
péčio děti, školská zaříznni, stavby pro kulturq tělovýchovu a sport.

je

nawžena a projektová dokumentace v}pracována v souladu s příslušn;ými ustanoveními
vyhlášky č.268/20a9 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějšíchzměn (dále jen

-

Stavba

"OTP"):

- § 5 - Rozptylovou plochu, dostatečně velkou vzhledem k druhu stavby, tvoří nezastavěný pozemek
parc.ě. 690 k.ú.Opavské Předměstí, kteý se nachá"z;í severně od budoly, ajsou z něho řešeny vstupy do
budoly. Rozptylová plocha umožníplynulý abezpeěný přístup i odchod arczp$I osob do okolí. Na
uvedeném pozemku je řešeno jako součást stavby také parkování určenépro Středisko volného času
Krnov.
- § 6 - Budova má skívajícínapojení na technickou infrastrukturu. Navrženérozvody instalací budou
napojené na stávající rozvody v budově.

- § 10 odst.5 písm.a) - Je dodržen požadavek na světlou v|šku pobytových místností min. 2,6 m. V

místnostech herny a posezení j e navňená světlá výška 3,7 m.

- § 11 - Místrrosti jsou osvětlené a větratelné ftombinace přirozeného a umělého osvětlení a věfuiní) a
vy,tápěné s možnostíregulace tepla. Vl,tápění je teplovodní s napojením na stavající plynové kotle.
- Mechanická odolnost stabilita staveb, požárru bezpečnost, větrrání avylápění, ochrana proti hluku a
vibracím, úspora energie, požadavky na stavební konstrukce a tepelná ochrana - vše bylo posorlzeno
altorízovanými osobami při zpracování projekíovédokumentace, kteří v souladu s ustanovením § 159
odst. 2 stavebního zákonaodpovídají za sprármost a bezpečnost stavby provedené podle

jimi zpracovanó

proj ektové dokumentace.

Ke stavbě a na staveniště je zajištěn příjezd ze stávající veřejné pozemní komunikace na pozemku parc.č.
696 k.ú.Opavské Předměstí (ulice Dobrovského); dopravní napojení je stívající.
-

Nawžená stavba byla posouzena dotčenými orgány, které rydaly kladná závazná stanoviska. Podmínky
stanovily Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se Sídlem v Ostravě a dotčený orgán státnt
památkové póče MěÚ Krnov, odbor výstavby. Týo podmínky stavební uřad v souladu s ustanovením § 4
odst.6 stavebního záů<anapřevzal do svého roáodnutí, a to do bodu č. 8 rnýrokové črásti.
-

Podmínkou č.6 tohoto rozhodnutí stanovil stavební {ftadfázi výstavby pro provedení kontrolní prohlídky
stavby. Stavebnft je povinen stavebnímu uřadu nejméně se sedmidenním předstihem příslušnou f,ízi
qistavby ozrÉtmlt. Tím splrť povinnost, kterou mu zákon ukládá- není povinen vyékat, až stavební uřad
kontrolní prohlídku stavby vykoná. Stavební uřadje však oprávněn v souladu s ustanovením § 132 a 133
stavebního zákatar,ykonat kontrolní prohlídku na stavbě kdykoliv.

Jelikož stavební uřad v pruběhu stavebního íizeníneshledal důvody bránícípovolení stavby v rozsahu
specifikovaném v žádosti stavebníka, roáodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto stavebního povolení.
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Poučení
Proti tomuto usnesení se dle § 76 odst. 5 správního řádu můžeúčastníkřízerlt odvolat. Podle § 83 odst,l
sprármího řádu odvolací lhůta činní15 dnů ode dne oznámení (doruěení) tohoto usnesení. Podle § 86
odst.l se odvolání podává u sprármího orgárru, ktery roáodnutí vydal, to je u MěÚ Knrov, odbor výstavby,
stavební uřad, Odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánovaní
a stavebního řádu. Podle § 76 odst. 5 spnívního řádu odvolání proti tomuto usnesení nemá odkladný
účinek.
Podle § 85 odst.1 správního řádumávčas podané a přípusfiré odvolání odkladný účinek.Podle ustanovení
§ 82 odst. 1 sprármího řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odstavce 2 téhož
ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst.2 správního řádu a musí obsahovat údaje o
tom, proti kterému roáodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřovaný rozpot
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Není-li v odvolrání uvedeno v jakém rozsahu odvolatel
roáodnutí napadá,platí,že se domáhá nušenícelého roáodnutí.
Stavba nesmí bý zahájen4 dokud stavební povolení nenabude právnt moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabude právní moci, nebude stavbazahájena. Stavební povolení
nepozbude platnosti, jestliže bude v této lhůtě stavba zahájena. Dobu platnosti stavebního povolení může
stavební uřad prodloužit na žáógst stavebnfta podanou před jejím uplynutím.
Stavební uřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítekobsahující identiťrkačníúdaje o povolené stavbě. V souladu
s ustanovením § 152 stavebního zíkona je stavebník povinen umístit štíteko povolení stavby před
zahálerum stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončenístavby.
Dale je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a
všechny doklady týkajici se stavby, popřípadě jejich kopie. V souladu s ustanovením § 157 stavebního
zákonamusí bý při provádění stavby veden stavební deník.

V

souladu s ustanovením § 160 odst.l stavebního zžkana můžestavbu provádět jako zhotovitel jen
stavební podnikatel, ktery při její realizaci zaberyeěí odbomé vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Stavební úřad upozorňuje na dalšípovinnosti stavebníka vypl;ývajícíze zékona č. 3a9l2006 Sb., kteťm
se upravují dalšípožadavky bezpečnosti a ochrany zdtaví při praci v pracovněprár,ních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytovrání služeb mimo pracovněprármí vztahy
{zékon o zajištěnídalšíchpodmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající
z jeho ustanovení § 15 odst. 1 (oznámení o zahájertt prací oblastnímu inspektoráfu práce) a § 14 (určení
potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdravi píi práci na staveništi , vymezeni pravidel
spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

f5T}
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Rozdělovník
účastníkřízení:
doručíse s doručenkou zástupci stavebníka:
-Hanze| Pavel, Hlubčická 135,794 01 Kmov

Dotčenéorxánv doručíse obvče.ině:
- MěÚ Krnov, odbor životdho prostředí (odpady)
-

MěÚ Krnov, odbor výstavby, statní památková péče

do datové schránky:
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ilzemrn pracoviště Bruntál,

Zahíadín5,79211 Bruntál - do dctové schránlry

- Hasičslcý zac\uanný sbor Moravskoslezského kraje, tlz;emnt odbor Bruntál, Zeyerova 15,792

Bruntal

Zdekzaloženi2x:
-

MěÚ Kmov, odbor qýstavby, stavební uřad

Po nabytiprávnímoci ověřenó PD
-

+ štíteko

povolení stavbv (doruéíse s doruěenkou\

;

Hanzel Pavel, Hlubčická l35,794 01 Kmov

str.č.6 čj. KRNoov-39l2018-komo
Telefon: 554 697 l l

l,

IČ: 296 l 39. DIČ CZOa296l39
far: 554 6l 0 4l8. e-mail: epodatelna@ntukmov.cz.
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