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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY 

 

Výroková část: 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, 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"), přezkoumal podle § 129 odst. 2 a 3 a § 111 až 114 stavebního zákona žádost 
o dodatečné povolení stavby, kterou dne 13.12.2016 podal 

Pavel Raška, nar. 8.8.1957, Chrášťany č.p. 178, 252 19  Rudná u Prahy 

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

 

I. Vydává podle § 129 odst. 2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

d o d a t e č n é   p o v o l e n í 

na stavbu: 

Přístřešek a přístavba kolny - Smědčice 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 545/2 v katastrálním území Smědčice, kterým stavbu dodatečně 
povoluje. 

 

Stavba obsahuje: 

- Bude provedena stavba kolny o maximálních půdorysných rozměrech 11,25 m x 4,5 m a max. výšky 
3,4 m, která bude umístěna min. 0,2 m od hranice s pozemkem p.č. 535/3 v k.ú. Smědčice a 0,4 m od 
hranice s pozemkem p.č. 546/2 v k.ú. Smědčice. Ke kolně bude podél hranice s pozemkem 
p.č. 535/3 v k.ú. Smědčice přistavěn přístřešek o rozměrech 10,0 m x 4,5 m výšky 3,4 m. Kolna bude 
provedena jako zděná s dřevěným krovem a sedlovou střechou. Přístřešek bude proveden zděný se 
sedlovou střechou. Objekty nebudou napojeny na inženýrské sítě. Více viz. projektová dokumentace 
na stavbu Zpevnění terénních ploch a přístavba kůlny, Smědčice e.č. 39, za jejíž správnost, úplnost 
a proveditelnost odpovídá Jiří Arnolt, autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT - 0011167. 

 

II. Stanoví podmínky pro dokončení stavby: 

1. Stavba bude upravena a dokončena podle projektové dokumentace, na stavbu Zpevnění terénních 
ploch a přístavba kůlny, Smědčice e.č. 39, kterou vypracoval a za jejíž správnost, úplnost 
a proveditelnost odpovídá Jiří Arnolt, autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT - 0011167. 
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2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) Po dokončení stavby. 

4. Stavba bude prováděna svépomocí, provádění stavby bude sledovat stavební dozor, název a sídlo 
stavebního dozoru bude stavebnímu úřadu oznámeno dodatečně, nejpozději však před zahájením 
pozastavených prací na stavbě. 

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních 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). 

6. Pro dokončení stavby budou použity výrobky a materiály v souladu s ustanovením § 156 výše 
citovaného stavebního zákona. 

7. Budou respektována podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby. 

8. Při realizaci staveb a jejich změn musí být na stavbě, popřípadě na staveništi k dispozici 
dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem v řízení o jejím povolení a všechny doklady týkající 
se prováděné stavby, nebo její změny, popř. jejich kopie. 

9. Stavba bude dokončena do 31.12.2022. 

10. Po dokončení stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu užívání stavby minimálně 30 dní 
předem podle ust. § 119 zákona č. 183/2006 Sb. a 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb.  

 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Pavel Raška, nar. 8.8.1957, Chrášťany č.p. 178, 252 19  Rudná u Prahy 

 

Odůvodnění: 

Stavební úřad při výkonu stavebního dozoru zjistil, že stavebník provádí stavbu bez rozhodnutí nebo 
opatření stavebního úřadu, a proto dne 13.12.2016 zahájil řízení podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního 
zákona o nařízení odstranění stavby. 

Stavebník požádal podle § 129 odst. 2 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby a předložil 
podklady předepsané k žádosti o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že stavebník předložil podklady ve 
stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, stavební úřad podle § 129 odst. 2 stavebního zákona 
přerušil řízení o nařízení odstranění stavby a vedl řízení o podané žádosti. 

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby známým účastníkům řízení 
a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 7.2.2017, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném řízení o dodatečném povolení stavby přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány 
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu 
s ustanoveními § 129 odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit. 

 

Stanoviska sdělili: 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, č.j. HSPM – 4477-2/2016 RO 
ze dne 2.9.2016. 
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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: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 529/1, 535/3, 608 v katastrálním území Smědčice 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje 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 dodatečného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Stavebník 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. 

Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Po nabytí 
právní moci stavební úřad zastaví řízeni o nařízení odstranění stavby. 
 
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
  

  Ing. Oldřich Dienstbier v. r. 
vedoucí stavebního odboru 

  
 
 
 
Za správnost vyhotovení:  Ladislav Mayer 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
 
Datum zveřejnění na úřední desce:   Datum sejmutí z úřední desky: 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
..............................     .................................... 
 
 
 
V elektronické podobě umožňující    V elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup zveřejněno od:    dálkový přístup zveřejněno do:  
    
 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
..............................     .................................... 
 
 
 
 
Razítka,  podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. c) ve 
výši 500 Kč, položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, celkem 1000 Kč byl zaplacen dne 14.1.2017 pod 
v.s. 8018522017. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Pavel Raška, Chrášťany č.p. 178, 252 19  Rudná u Prahy 
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p 
Ladislav Kruml, Smědčice č.p. 92, 338 24  Břasy 1 
Ivana Krumlová, Smědčice č.p. 92, 338 24  Břasy 1 
  
dotčené správní úřady 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k 
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