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ROZHODNUTI
BraFil a.s. tČzaz 13 991, Zahradní č.p. 360, z5z 6L Jeneč podala dne ť
úřadu návrh na kolaudaci stavy stavební úpravy přístavba

požárníhovodovodu

a

1Qu

stavebního

a elektřiny,
dešťovékanalizace, Jeneč, na pozemcích parc.č. st.651, 54zlL, 54315

kat.území Jeneč u Prahy, pro kterou bylo vydáno stavební povotení dne 03'04.2005 pod č.j. SÚ-1105/05-Ga
a povolenízměny stavby před jejím dokončením dne 02'06.2009 pod č.j. SU-03116/3/09-Cha.

Městslcý úřad v Hostivici, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. Q zákona č.
183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu, po přezkoumání návrhu a na základě výsledku
ústního jednání, spojeného s místním šetřením, podle $ 190 odst. 5 zákona č. 1B3i2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu a 5 82 odst. 1 zákona č.5011976 Sb., o územnímplánovánía stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 'stavební zákon')

povoluje

užívání

stavby stavební úpravy - přístavba skladovací haly' přípojka elektřiny, požárního vodovodu a
dešťovékanalizace, Jeneč, na pozemcích parc.č. st.651, 542lI, 54315 kat.územíJenď u Prahy, která
obsahuje:

.

skladovacíhalu na pozemku parc.č' st.651 kat'územíJeneču Prahy:
1.n. p. : skladovací hala, kotelna, 5x místnost provozně-technického zázemí,

.

přípojky elektřiny, požárního vodovodu
kat.území Jeneč u Prahy.

a dešťovékanalizace na pozemcích parc.č. 542lI,

54315

Městslcý úřad v Hostivici, Stavební úřad podle $82 odst. 1a 2 stavebního zákona a $34 vyhlášky č.
132/1998 Sb., kterou se provádějí něKerá ustanovení stavebního zákona, stanoví pro užívánístavby tyto
podmínky:
1.

2.

Do stoky dešťovékanalizace nesmí b'ýt vypouštěny splaškové vo!v.

skříň s HUP bude trvale označena ýstražnou tabulkou
S oTEVŘENÝM oHNĚM ! a cedulí HLAVNÍ uávĚn PLYNU

zÁr'nz

KOUŘENÍ A

MANIPULACE

!

Plynové zaYízenísmíobsluhovat pouze pověřené osoby znalé návodu o obsluze.
4. Plynové zaYízeníbude pravidelně 1x ročně podrobováno servisní prohlí'cce a 1x za
1

3 roky

celkové

revtzt.

5. okna a dveře v místnostech s plynovými spotřebiči nesmíbyt utěsňovány.
6. Vlastník (uživatel) stavby je povinen zajistit ukládání (likvidaci) směsného i tříděného odpadu vzniklého
při užívánístavby v souladu s platným zákonenr o odpadech a platnou obecní vyhláškou obce Jeneč'
IC
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Při místním šetřeníkolaudačníhořízeníbyly zjištěny v provedení stavby drobné nedostatky, které budou
odstraněny v těchto lhůtách (viz $ 82 odst. 2 stavebního zákona):

Stavební úřad schvaluje drobné odchylky provedení stavby, které byly zakresleny do ověřené

dokumentace stavby. Tyto odchylky nevyžadují zvláštnířízeni'
Účastníky řízení podle $ 27 odst. 1 správního řádu jsou:
BraFila.s. IC26213 991, Zahradníč.p.360, 252 61Jeneč

odůvodnění
BraFil a.s. tČzaz 13 991, Zahradníč'p. 360, z526L Jeneč podala dne 15'04.2010 u zdejšího stavebního
úřadu návrh na kolaudaci stavy stavební úpravy - přístavba sktadovací haty, přípó5ta eIektřiny,
požárníhovodovodu a dešťovékanatizace, Jeneč, na pozemcích parc.č. st.6š1, 54zll, 5$j5
kat.územíJeneču Prahy, pro kterou bylo vydáno stavební povolení dne 03'04.2005 pod č.j. SÚ_11o5/05-Ga
a povolenízměny stavby před jejím dokončením dne 02.06.2009 pod č.j. sÚ-o3116/3/09-Cha.
Stavební úřad oznámil zahájení kolaudačního řízenídotčeným orgánům a všem známým účastníkům
řÍzení. Současně nařídil ústníjednání spojené s místním šetřením na den 11,05.2o1o.
Dne 11.05.2010 stavební úřad vyzval stavebníka k doloženíchyffiících dokladů a rozhodl o přerušení
řízení. Chybějícídoklady byly stavebnímu úřadu doloženy dne 25'05.2010.
V kolaudačním řÍzeníbylo prokázáno, že stavba byla povolena a byla doložena dokumentace skutďného
provedení stavby, a bylo prokázáno, že skutečnéprovedení stavby neohrožuje bezpďnost a zdraví osob a
nebrání řádnému a nerušenému užÍvánístavby.
V kolaudačnímřÍzení byly konstatovány vyhovující ýsledky přďepsaných zkoušek Byto přÍhlďnuto k
stanoviskům dotčených orgánů státnísprávy vydaným v průběhu řízení, která byla přiložena k návňu'
Učastníky řízení podle stavebního zákona jsou:
BraFil a.s., Zahradní č'p. 360, 252 61 Jeneč

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníciřízeníodvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, odvolání se
u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastníkřízenídostal jeden stejnopis. odvolání bude postoupeno Krajskému
úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí.
Stavba smíb,ýt užívánaaž po nabytíprávnímoci kolaudačního rozhďnutí.

podává

Marek Chramosta v.r.
vedoucího stavebního úřadu

,\"-

Doručíse:
Účastníciřízení: (doporučeně na doručenku)
- stavebníci:
BraFil a.s., Zahradníč'p.360, 25z 6L Jeneč
Dotčenéorgány: (doporučeně na doručenku)
obecní úřad Jeneč, Lidická č.p. 82, z5z 6L Jeneč
oŽp ptěststého úřadu Černošice,Podskalská č.p. 19, tzl 25 Praha 2
Krajská hygienická stanice Sč, oittrichova č.p. t7,I2B 01Praha z
Hasičslcý záchranný sbor SČ, Havlíčkova č.p. 174, 252 30 Řevnice
HZs Sc, Jana Palacha č.p. 1970, 2720I Kladno
Archeologichý ústav AV čR, Letenská č.p.4, 118 01 Praha 1
Drážní úřad Praha, Wilsonova č'p'BO, 121 06 Praha 2
Vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury: (doporučeně na doručenku)
CEZ Distribuce a.s./ Teplická č.p.B74lB,405 02 Děčín4
Středočeská vodárna a.s., U vodojemu č.p.30B5, z7z 00 Kladno
Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.' Cernolesklá č.p.1600, Benešov u Prahy
RWE Distribučníslužbys.r.o., Plynárenská č.p.499lI,657 02 Brno
Správa železničnídopravní cesý s.o., Staveb.správa Praha, Sokolovská č.p.27B, 190 00 Praha 9
Českédráhy a.s., SDC Praha, Nádražní č.p.3113, 15o oo Praha 5

Správní poplatek podle vyhláškl č.63412004 sb.

pol.č.20 100 Kč bude zaplacen poštovní poukázkou

