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SPOLEČXÉPOVOLENÍ
Obecní úřad Milín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona ó.
18312006 Sb., o (lzemním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen "stavební
zákon"), rozhodl,ve věci žádosti o vydaní společnéhopovolení pro stavbu: zpracování olejnatých semínek na

pozemcích stavební parcely parcelní číslo135, pozemkové parcely parcelní éís|o214116 a 257ll v
katastrálním ízemíChraštice, kterou podal subjekt R - PRODUKT s.r.o. (ICO - 6295726I), Chraštice 64,
262'72 Březnice takto:

Zpr acování olej

Stavba:

n atý ch

semínek

na pozemcích stavební parcely parcelní číslo135, pozemkové parcely parcelní číslo2I4l16

katastrálním

ízemíChraštice se podle

a257lI v

§ 94p stavebního zákona

povoluje
v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebnímíízení,ze kíerévyplývají hlarmí technické detaily
provedení a umístění stavby, členěnína objekty, tlžíváníjednotliých prostor, ale i rozsah záboru staveniště,
or ganizace výstavby, splnění požadavkůdaných zvláštními předpi sy, atd.
Předmětná stavba obsahuje:

SO 1 Sklad - 7astavěnó plocha cca 425 m2
SO 2 stóvající objekt čp. 7 - loupóní, lisování, hygienické zózemí
SO 3 Čišftní,sašenía chlazení semínka - zastavěná plocha - cca 560
SO 4 Dílna - zastavěnó plocha ]80 m2
Instalnčnípřívody vody, kanalizace a el. instalace
Dešt'ovti kanalizace + vsakovací drény
Protihlukovd stěna - délka 5 m, výška 3 m
Terénní úpravy
Zpevněné plochy
Oplocení
p řeložka sdělovacího kabelu

m2 - nahra,dí stávající halový objekt

Jednó se o noyostavbu 3 objektů a stavební úpravy stóvajícího objektu - budovy čp. 7 (SO 2) ve stávajícím
oploceném areálu, včetně jejich napojení na stdvajícíinfrastrukturu. Všechny objekty budou přistavěny ke
stdvajícímu objektu SO 2 a budou mít sedlovou střechu, přístavlql budou s pultovou střechou. Max. výška
objektů 7,20 m.

Vymezení územídotčenéhovlivy stavby:
Vymezenť územíje ddno umístěním stavebního zóměru dle předložené dokumentace, tj. pozemlcy na kterych
je zóměr umístěn tj.: č. parc. st. 135, 2l4/16 a 257/1 v k. ú. Chraštice a bezprostředně navazujícími pozemlq
č, parc.5,769/2, 1174 a 1525 v k. ú. Chraštice.
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pro umístěnía provedení stavbv se stanoví tvto podmínkv:
íparcelyparcelní eisto t:S, pozemkové parcely parcelní ČÍslo
dle zakreslení v situaci, která je grafickou přílohou tohoto
Chraštice
katastrálnímízemí
v
214116 a25'7tI
ji
rozhodnutí a obdrží navrhovatel.
2,píedzapoóeíímzemníchpracíje nutno požádat správce dotěených inženýrských sítío přesné vytýČenítras
podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud bY Při
provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen
majitel tohoto vedení, ktery stanoví dalšípodmínky pro provádění prací.
3. Ěozemky, popř. stavby dotěené shora uvedenou stavbou budou po jejím dokončeníuvedeny do pŮvodního
stavu, pffpadné škody budou vlastníků lhrazeny investorem stavby.
1. Stavba bude umístěna na pozemcích stavebn

od čj.: MeUPB 88214/2018/OZP/Kor
- vzhledem k tomu, že v nově navrhovaném objektu bude nakládóno se zóvadnými látkami (mazut, olej
získaný lisovóním), je nutné, aby m(l stavebník před vydóním kolaudačníhosouhlasu schvólený havarijní

plán z:deišímvodoprávním úřadem. Žódost je nutné doplnit o stanovisko Povodí Vltavy, stdtní podnik, závod
Horní Vltava, C. Buděj ovice ;
- objekty, kde badou skladovdny zdvadné látlq, je nutné vybudovat v souladu s předpisy pro skladování
těchto látek.

MěÚ Příbram, odbor ŽP ze dne 22.2.2019 pod čj.: MeI]PB l6744/20l9/OZP/Lach
- povinnost skrývlq nebude stanovena, plocha bude vyuŽÍvána a udrŽovánajako zeleň;

ědělského
důje povi

o
-p
-

dy;

ědělského půdního
které je souhlas s

fondu příslušnémuk rozhodnutí o odvodech, doručit
oc]nětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí jeho prdvní moci a písemně oznámit zahájení realizace
záměru, popřípadě dalšíetapy zdměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahdjením.
Českó telekomunikačníinfrastruktura a.s. ze dne 12. 1. 2018 pod zn. 3/20L8,POS,PB a ze dne 15- 9. 2018
pod čj.: 71806l/17
Obce Chraštice ze ne l0. 12.2018 pod čj.: 114/2018
Ředitelství silnic a dtrtlnic Čn ze aie 26. 3. 2018 pod čj.: 5202/ŘSD/21200/BP/2018
Státníúřadinspekce práce ze dne 3. l0.2018 pod čj.: 22848/4.41/18,2
HZS Příbram ze dne 17. 10. 2018 pod ev. č. PB,355,2/2018/PD
- vstupy do objektů, kde se zpracovávají či skladují hořlavé kapaliny budou řádně označeny tabulkami s
informací o výskytu popřípadě množsní Ěchto lótekv souladu s W Č. 375/2017 Sb.;
- dóle bude provedeno označeníndstupních ploch pro poždrnítechniku. Tyto plochy budou udrŽovány
p rov

o

zov at e l e m t rv al e

v

olné.

KHS Příbram ze dne 1l. 11. 2018 pod. čj.: KHSSC 51290/2018
- do zahójení provozu bude prokózóno, že k rozvodu pitné a teplé vody včetně jímdníbylo pouŽito jen
výrobků, které vyhovují požadavkům podle vyhl. MZ č. 409/2005 Sb., o hygieniclqch požadavcích na výroblq
přichózející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (§ 5 odst. l] zdkona, dle kterého k jímdnÍ, odběru,
dopravě, shromažďovdní a měření dodóvlql surové, pitné a teplé vody a pro obdobné ÚČely mohou osob1'
uiedenév§3odst,2a3zókonaaodběratelépoužívatjenvýroblq,kterévyhovujíhygieniclcympoŽadavkŮm
podle odst, ] až 3 nebo byly povoleny podle odst-7);
- bude zajištěno účinnéodvětrání všech prostor, a bude doložen protokol o proměření a vyregulovdní
vzr]uchotechnického zařízení (čl. 4 odst. 2, pokud jde o dodržovóní všeobecných hygieniclqch požadavkŮ
stanovenýchv příloze II a příloh1l II kap. I bod 5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
o hygieně potravin, musí být vhodné a dostatečné prostředlq pro přirozené nebo nucené větrdnÍ).
ČnZ nistrlUuce a.s. ze dne 3. 10. 2018 pod zn. 1100678903/2018.
Syrakus, Ls. ze dne ]4. 11.2018 pod čj.: SYR-368,20L8.
5. Stavba bude dokončena do 31. 12 2022.

6. Stavba bude prováděna dodavatelem stavebním podnikatelem, vybraným na zákJadé',nýběrového ÍÍzenÍNázev, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu Úřadu pÍed zahájením stavebních
prací,

7. Po doko.,čenístavby požádejte o vyddní kolaudačníhosouhlasu k uŽÍvání stavby.
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V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavebník oznámí za
úěelem provedení kontrolních prohlídek stavby íyto fáze výstavby:
1. sprdvnost vytýčeníprostorové polohy stavby;

provedení nosných konstrukcí;
3. splnění podmínek dotčených orgánů
4. dokončení stavby.

2.

Ukoněení každéeíapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečnémpředstihu. Bez provedení kontrolní
prohlídky ne|zeve stavbě dále pokračovat.

R - PRODUKT s.r.o. (IČo - 6295726l), Chraštice 64,26212 Březnice
Miloslava Čechová (nar. 3I.I2.I951), Souběžná 433, Jeneč, 252 6I Jeneč
obec Chraštice (IČO - 0024233I), Chraštice Z,262 72 Březnice
Jan Pivoňka (nar.25.4.1943), Hradební 68, Příbram I, 261 0I Příbram
Ředitelství silnic a dálnic Čn GČO - 65993390), Na Pankráci 546l56,Praha - Nusle, 140
Radek Říha (nar. I3.IZ.I972), Svojšice 6,26212 Svojšice.

00

Praha

odůvodnění
Obecní úřad Milín, stavební úřad obdržel dne 1.3.2019 žádost o vydaní spoleěného povolení.
Obecní úřad Milín, stavební úřad opatřením ze dne II.3.20I9 oznám1l podle § 94m odst. I zahájení
společnéhoúzemního a stavebního íizenía nařídil veřejné ústníjednání spojené s ohledáním na místě na
den: 25.4.2019 (čtvrtek) konané v místě: na stavebním úřadě v Milíně. Námitky úěastníkůřízení a závazná
stanoviska dotčených organů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. O průběhu
ústníhojednání byl sepsán protokol.
Dne 25.4.2019 pod č.j.307lZ0I9 - 8AvI byla podle § 5 odst. 2 zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích,
vydána výzva k zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí ve lhůtě splatnosti do 15 kalendářních
dnů ode dne, který následuje po doručení.Zároveň byl poplatnft upozorněn na důsledky nezap|acení
poplatku. Poplatek byl uhrazen převodem na účetdne29.4.2OI9.

stanovení okruhu účastnftůíízeni:
řízení dospěl Obecní úřad Milín, stavební úřad k závéru, že právní
Při lymezování okruhu účastníků
postavení účastníkařízenív souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona v daném případě pffsluší (vedle
žadaíe|ea obce, na jejimž územímá být požadovaný zámér uskutečněn) pouze vlastníkůmpozemků (a

stavbám na nich), na ktených mábyt požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících
toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k
dalším(vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

vvpořádání s námitkami účastníkůřízení:
V průběhu řízení nebyly vzne seny žádnénámitky

.

vyhodnocení připomínek veřeinosti:
V průběhu íízeníneby|y vzneseny žádnépíipomínky.
řízení:
seznam všech účastníků
Miloslava Čechová, Obec Chraštice, Jan Pivoňka, R - PRODUKT s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR a
Radek Říha.
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Krajshý úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská II, I50 2I Praha 5
Městský úřad Příbram - odbor životního prostředí, Tyršova IO8,26I 19 Příbram I
Městský úřad Příbram , ííadizemního plánování, Tyršova l08, 26I 19 Příbram
Státní úřad inspekce práce, Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1

Na vědomí (doručeníjednotlivě):
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268116,Žížkov,13000 Praha 3
ČBZ listribuce, a. s., Teplická 874l8, DěčínlV-Podmok|y,405 02 Děčín
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje - OIKT, Na Baních 1335, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Syrakus, Havlíčkova 102616, Nové Město, 110 00 Praha 1
spis

Přílohy:

pro stavebníka a obecní úřad (po právní moci)
- ověřená dokumentace

- štítek stavba povolena

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícímdálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.

Datum sejmutí:

Datum vyvěšení:

Podpis oprávněné osoby,

:ujícír,yvěšení

Razítko:

ůEE c N í ú Ř n o
p62 72

Podpis oprávněné osoby, potvrzljícísejmutí
Razítko:

cHHAŠTlcE

okres pŘíennltí

v

V elektronické podobě
zveřejněno od:

Podpis

6.s

onrávněliopbp

Razítko:

0,1

úí"I3"ffiutp

i82 v2 ú l-| RAŠT!cE
okres pňíennu

elektronické podobě

zveřejněno do:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
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Obecní úřad Milín, stavební úřad v průběhu společnéhoúzemníhoa stavebního íízeníposoudil
žádost o vydaní společnéhopovolení z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s
účastnftyíízenía s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. ZjisíIl, že projektová
dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou
íízení.
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohroženapráva a oprávněné zájmy účastníků
Obecní úřad Milín, stavební úřad v průběhu společnéhoúzemníhoa stavebního řízeníneshledal
důvody Wánící vydání tohoto společnéhopovolení, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Doba platnosti společného povolení je 2 roky za podmínek § 94p odst. 5 stavebního zákona.
Společnépovolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní
moci. Pozbývá platnosti íéždnem, kdy stavební úňaď obdržíoznámení stavebníka o tom, že od provedení
svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byl'azahájena.

" Společnépovoleníje dle

§ 73 odst, 2

íízení.
správního řádttzávazné i pro právní nástupce účastníků

Obec, na jejímžúzemíse záměr nachází, nemá v současnosti platný územníplán. Záměr je umístěn

v zastavěném územíobce Chraštice a není v rozporu s ust. § 18 a 19 stavebního zákona a proto je přípustný.

Povolení umisťovat a provádět stavbu v ochranném pásmu silnice č. ll4 vydáno Krajským úřadem
Středočeského kraje Praha, odbor dopravy dne 29. LL.2OL9 pod č.j.: t49499{2OL8/KUSK-DOP/Pik.
seznam všech účastníkiíízení:
Miloslava Čechová, Obec Chraštice, Jan Pivoňka, R - PRODUKT s.r,o., Ř"dit"lstuí silnic a dálnic ČR a
Radek Říha.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníciíízenípodat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího
úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Praha.

Renata Melicharová
referent stavebního úřadu

Rozdělovník

Účastníci íízeni- Doručeníjednotlivě:
Obec Chraštice, Chraštice 2, 262

72

Březnice

Žadatel a vlastník pozemků
R - PRODUKT s.r.o., Chraštice 64,26272 Březnice
Radek Říha, Svojšice 6, 262 72 Svojšice
Was tníci s ous e dníc h p oze mk ů
Miloslava Čechová, Souběžná 433, Jeneč, Z5Z 61 Jeneč
Jan Pivoňka, Hradební 68, Příbram I,26I OI Příbram
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546156, Praha - Nusle, 140 00 Praha
Úraay pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručeníjednotlivě):
Obecní úřad Chraštice, Chraštic e 2,262 72 Březnice
Dotčenéorgány (doručeníjednotlivě):

Hasiěský záchranný sbor Středočeského kraje, JanaPalacha 1970,2720I Kladno 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Ptaze, Dittrichova 3Z9lI7, Nové Město,
120 00 PrahaZ

