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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
NODYRENA s.r.o., IČO 1417029, Kodaňská č.p. 1441/46, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101,
kterou zastupuje Ivana Němcová, IČO 75977800, nar. 20.03.1960, Fantova louka č.p. 588, Příbram
II, 261 01 Příbram 1
(dále jen "žadatel") podal dne 27.03.2014 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu:
Skladová hala a administrativní budova včetně ČOV, vyvážecí jímky, dešťové kanalizace
s retenční nádrží, přípojka elektronických komunikací (SEK)
na pozemcích parc. č. 285/4, 285/7, 286/4, 286/8, 287/7, 26/23 v katastrálním území Dubno, parc. č.
579/2, 579/5, 579/6 v katastrálním území Občov. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a
stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba obsahuje:
- Stavba bude tvořena administrativní budovou a skladovou halou, které jsou provozně propojeny.
Celková zastavěná plocha objektem bude 3069,8 m2. Plocha areálových komunikací bude 1960,0
m2, z toho plocha asfaltových komunikací bude 1456,6 m2, zámkové dlažby 51,3 m2 a
zatravňovacích tvarovek 452,1 m2.
- Administrativní budova obsahuje vzorkovou prodejnu hraček, kancelářské prostory, zasedací
místnost, archiv, denní místnost, kuchyňku, sociální zařízení a šatny pro muže a ženy samostatně,
úklidovou komoru s plynovým kotlem a chodbou. Jedná se o jednopodlažní objekt nepodsklepený s
pultovou střechou o sklonu 3°. Bude vyzděn z pórobetonového zdiva Ytong, krov dřevěný, krytina
fóliová. Administrativní budova o rozměrech 30,0 x 10,38 m a výšky 3,98 m od přilehlého terénu. Bude
umístěna na pozemku č.parc. 285/4 v k.ú. Dubno, ve vzdálenosti 7,3 m od hranice pozemku č.parc.
285/3.
- Skladová hala bude rozdělena na prostory expedice se štítkováním a 3 oddělené sklady hraček.
Jedná se o jednopodlažní dvoulodní nepodsklepenou halu s nosnou ocelovou konstrukcí, s
opláštěním a zastřešením ze sendvičových tepelně izolačních panelů. Zastřešení je navrženo
sedlovými střechami o sklonu 11° s úžlabím. Na střeše jsou osazeny vrcholové světlíky. Skladová
hala bude o rozměrech 52,44 x 52,6 m a výška ve hřebeni bude 10,07 m, ve vrcholu světlíků bude
10,5 m a u okapů 7,46 m (kóty jsou od přilehlého terénu). Skladová hala je umístěna na pozemku
č.parc. 285/4 v k.ú. Dubno, ve vzdálenosti 7,3 m od hranice pozemku č.parc. 285/3 a 4,36 m od
pozemku č.parc. 285/10.
- Vytápění objektu v části skladové haly bude zajištěno přímotopnými plynovými teplovzdušnými
jednotkami. Administrativní budova bude vytápěna pomocí teplovodního otopného systému se
zdrojem plynovým kondenzačním kotlem o výkonu 21,6 kW. Topným médiem je plyn, který bude
zajištěn plynovodní přípojkou (ta není předmětem tohoto řízení, je povolena samostatně).
- Elektřina bude zajištěna z elektroměrového pilíře na hranici pozemku (přípojka není předmětem tohoto
řízení, bude povolována samostatně). Z elektroměrového rozvaděče bude proveden vývod přes
pozemek č.parc. 285/4 (dle nového geometrického plánu č. 557-349/2012 ze dne 08.11.2012, který
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vyhotovila firma ENERGON půjde kabel přes pozemek č.parc. 285/12 – zápis do katastru nemovitostí
ještě nebyl proveden) do přípojkové skříně umístěné v obvodovém zdivu objektu. Hlavní jistič před
elektroměrem bude o proudové hodnotě 50A. Na objektu bude provedena ochrana před bleskem.
Pitná voda bude zajištěna vodovodní přípojkou (ta není předmětem tohoto řízení, je povolena
samostatně) napojenou na vodovodní řad obce Dubno.
Likvidace splaškových vod bude zajištěna biologickou čistírnou odpadních vod. Předčištěné vody
budou akumulovány jímkou o objemu 9,57 m3 a dále využívány na pozemku stavebníka nebo
vyváženy. ČOV bude umístěna na pozemku č.parc. 285/4 v k.ú. Dubno, ve vzdálenosti 2,85 m od
administrativní budovy. Stavba ČOV bude dočasná do 31.12.2015 (následně budou splaškové vody
likvidovány do kanalizačního řadu v souladu s požadavkem obce Dubno).
Větrání je zajištěno přirozeně okny nebo nuceně s odvodem vzduchu nad střechu či do obvodové zdi.
V některých kancelářích a v prostorách skladové haly bude instalovaná klimatizace.
Dešťové vody ze střech budou svedeny do dešťové areálové kanalizace s připojením přes retenční
nádrž do bezejmenné vodoteče, vedoucí jako levostranný přítok do vodoteče Kocába. Dešťová
kanalizace bude umístěna na pozemcích č.parc. 285/4, 285/7, 286/4, 286/8, 287/7, v k.ú. Dubno a
579/2, 579/5, 579/6 v k.ú. Občov. Retenční nádrž bude umístěna na pozemcích č.parc. 285/7 a 286/4
v k.ú. Dubno a bude elipsovitého o ploše 327 m2. Bude v severovýchodním rohu pozemku č.parc.
286/4 a vyústění dešťové kanalizace do retenční nádrže bude 5,7 m od hranice pozemku č.parc.
285/10 a odtokový objekt bude vzdálen 5,48 m od pozemku č.parc. 286/6 v k.ú. Dubno.
Dešťové vody z přilehlých zpevněných ploch budou svedeny do stávajícího rigolu u obecní
komunikace na pozemku č.parc. 26/33 v k.ú. Dubno.
Požární nádrž bude o rozměrech 5,5 x 4,0 m a hloubce dna 2,45 m pod terénem a bude umístěna v
jihozápadním rohu pozemku č.parc. 285/4 v k.ú. Dubno, a to ve vzdálenosti 7,0 m od administrativní
budovy a bude mezi parkovištěm a přístupovou komunikací ze zatravňovacích tvárnic.
Zpevněné plochy v jižní části mezi skladovou halou a administrativní budovou i parkoviště pro 8 míst +
1 místo pro tělesně postiženého budou asfaltové, chodníky budou z betonové zámkové dlažby a
komunikace šíře 3,0 m na západní a východní straně podél objektu budou ze zatravňovacích
tvarovek.
V rámci stavby budou provedeny sadové úpravy z důvodu zachování krajinného rázu.
Přípojka SEK - připojení bude provedeno ze stávajícího telefonního rozvaděče kabelem TCEPKPFLE
10 x N0,6 a bude napojen na nový telefonní rozvaděč umístěný v obvodovém plášti administrativní
budovy.
Oplocení bude provedeno po celém obvodu pozemku č.parc. 285/4 v k.ú. Dubno, a to systémovým
drátěným plotem z poplastovaného pletiva. Výška plotu bude 1,8 m, rozteč sloupků 3,0 m a celková
délka plotu bude 350,0 m. Vjezd na pozemek bude zajištěn pojízdnou vjezdovou bránou s motorovým
pohonem a vchod pro pěší bude brankou š 1,0 m. K trafostanici bude zachován volný přístup (zde plot
bude vynechán).
Sjezd na pozemek bude z komunikace č.parc. 26/33 přes komunikaci č.parc. 26/23, která bude
zatrubněná.
Součástí stavby bude i dočasné zařízení staveniště (dočasné po dobu výstavby). Jedná se o mobilní
sociální zařízení, sklad materiálu, sociální zázemí a šatna zaměstnanců.

Městský úřad Příbram, stavební úřad, 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"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94a stavebního zákona a
současně, protože jde o záměr posuzovaný ve zjišťovacím řízení, podle § 94a odst. 3 stavebního zákona
nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
10. června 2014 (úterý) v 08:30 hodin
se schůzkou pozvaných do zasedací místnosti stavebního úřadu, Příbram I/105 (1. patro - nad restaurací
Švejk). Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být
vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do
podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Příbram, stavební úřad, úřední dny: Po, St 8-12 a 13-17,
Pá 8-10, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě).
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení
a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na
místě:
po pravé straně přilehlé komunikace (č.parc. 285/3 ve směru výjezdu z obce Dubno) na
jihozápadním rohu pozemku č.parc. 285/4 tak, aby byla jasně viditelná z této komunikace
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 26/5, 26/33, 285/3, 285/8, 285/10, 286/5, 286/6, 287/6, 287/8, 298, 299/1, 299/2, 299/3,
299/4, 300, 302, 556/1, 556/2, 556/48 v katastrálním území Dubno, parc. č. 579/1, 579/3, 579/4 v
katastrálním území Občov.
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům
a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se
nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

otisk úředního razítka

Petra Řeháková
referent stavebního úřadu
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Příbram a na úřední desce
Obecního úřadu Dubno a Občov min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Obdrží:
Účastníci řízení (případně zástupci)
Ivana Němcová, Fantova louka č.p. 588, Příbram II, 261 01 Příbram 1
Karol Brlai, Slunná č.p. 297, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram 1
Pavla Brlaiová, Slunná č.p. 297, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram 1
Milan Havelka, Rožmitálská č.p. 126, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 1
Květuše Havelková, Rožmitálská č.p. 126, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 1
Vendula Matušková, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1
František Nekolný, Ostravská č.p. 205, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
Helena Pristášová, Bratří Čapků č.p. 275, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
Vratislav Rohlíček, Na Proseku č.p. 317, 411 81 Brozany nad Ohří
Marta Rohlíčková, Na Proseku č.p. 317, 411 81 Brozany nad Ohří
Eva Světlá, Dlouhá č.p. 100, Příbram III, 261 01 Příbram 1
Zdeněk Světlý, Dlouhá č.p. 100, Příbram III, 261 01 Příbram 1
Mgr. Barbora Vladyková, Střekovské nábřeží č.p. 861/15, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
Karel Záruba, Husova č.p. 53, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 1
1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve
Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, IDDS: 4dkdzty
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u
Obec Občov, IDDS: xa8ak4q
Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Syrakus, o.s., IDDS: deqncwe
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Marie Fabiánová, Nezamyslice č.p. 34, 342 01 Sušice 1
Obec Dubno, IDDS: w78b6tu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, územní odbor Příbram, IDDS: h5jhqa7
Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram, IDDS: hhcai8e
Krajský úřad Střč. kraje, odbor ŽP a zemědělství, IDDS: keebyyf
Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1
spis
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