MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE NAD LABEM
Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem. 413 21 Tel. 416 850 111, Fax. 416 850 171

Stavební úřad

Datum:
Spis.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje :

8.1.2020
SU/1877/2019/Hj
MURCE/ 1145/2020
Martin Hajný/ 416 850 124

Václav Panocha
Vražkov 77
413 01 Vražkov

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY
Výroková část:
Stavební úřad Městského úřadu v Roudnici nad Labem, 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 v řízení o odstranění stavby podle § 128
stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 18.11.2019 předložil
Václav Panocha, nar. 20.1.1948, Vražkov 77, 413 01 Vražkov,
kterého zastupuje Vladimír Bouša, nar. 3.4.1959, Bořivojova 1774, 413 01 Roudnice nad
Labem
(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
povoluje

odstranění stavby:
"Odstranění rodinného domu čp. 45"
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 7, 8 v katastrálním území Vražkov.
Účel stavby:
Předmětem odstranění je dvoupodlažní rodinný dům čp. 45 o půdorysných rozměrech 7,1 x 8,05 m.
K objektu je přistavěn vedlejší objekt o půdorysných rozměrech 5,025 x 3,75 m, který částečně stojí
na pozemku souseda a je součástí odstranění.
II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:
1. Stavba bude odstraněna do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odstranění stavby
bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.
2. Stavba bude odstraněna podle dokumentace bouracích prací ověřené v řízení o odstranění stavby,
která bude předána vlastníkovi po právní moci rozhodnutí.
3. Způsob provedení bouracích prací:
a) Stavba bude odstraněna postupným rozebíráním.
4. Odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem s osobou vykonávající stavební dozor.
5. Budou dodrženy technické předpisy.
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6.

Stavebnímu úřadu budou oznámena tato stadia bouracích prací pro provedení kontrolní prohlídky:
a) Ukončení bouracích prací s požádáním o potvrzení neexistence stavby.
7. Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně
staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
8. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí
být znečišťovány veřejné komunikace.
9. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění
povrchových vod.
10. Po odstranění stavby bude stavebnímu úřadu předána dokumentace odstraňované stavby pro účely
jejího uložení.
11. Budou splněny podmínky:

-

a) Městského úřadu Roudnice nad Labem, památkové péče
Před zahájením demolice stavby bude do interiéru objektu umožněn přístup pracovníkovi oddělení
dokumentace Národního památkového ústavu Ústí nad Labem, který provede základní památkovou
dokumentaci.
b) Městského úřadu Roudnice nad Labem, odpadového hospodářství:

-

Upozorňujeme stavebníka, že odpady vzniklé v rámci demolice budou vytříděny, zařazeny dle
vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a předány pouze oprávněné osobě k převzetí
příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci nebo jinému využití – dle § 12 odst. 3 zákona a to
spolu se základním popisem odpadu (viz příloha č.1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.). Upozorňujeme
zároveň, že při demolici mohou vznikat nebezpečné odpady (izolační materiály, lepenka apod.), které
je nutno odstraňovat na skládkách určených k ukládání nebezpečných odpadů (Ladeo – provoz
Lukavec). Vytříděnou stavební suť je možno nabídnout k rekultivaci společnosti KVD plus s.r.o.
v Dolních Beřkovicích. Po skončení výše uvedené akce budou předloženy Městskému úřadu
Roudnice nad Labem, odboru životního prostředí doklady o způsobu využití a odstranění vzniklých
odpadů a to v rozsahu druh odpadu, množství, název a IČ oprávněné osoby, která odpad převzala.
c) Všechna vyjádření správců sítí, která byla podkladem tohoto rozhodnutí, budou v celém rozsahu
jejich znění respektována a dodržena, a to:

-

GridServices s.r.o. - dle stanoviska k odstranění stavby zn. 5001991346 ze dne 30.8.2019.

-

CETIN a.s. – dle vyjádření k odstranění stavby č.j. 737094/19 ze dne 31.8.2019.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Václav Panocha, nar. 20.1.1948, Vražkov 77, 413 01 Vražkov
Odůvodnění:
Dne 18.11.2019 ohlásil vlastník záměr odstranit stavbu. Protože ohlášení nebylo úplné / nebyly splněny
podmínky pro vydání souhlasu, rozhodl stavební úřad usnesením podle § 128 odst. 4 stavebního zákona
dne 4.12.2019, že ohlášený záměr projedná v řízení. Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení
odstranění stavby, řízení bylo zahájeno dnem ohlášení záměru.
Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně
stanovil, že ve lhůtě do 2.1.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
stanoviska.
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal ohlášení záměru odstranit stavbu a předložené poklady,
projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že odstraněním předmětné stavby nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy.
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Stanoviska sdělili:
Městský úřad Roudnice nad Labem, památková péče – závazné stanovisko č.j. MURCE/37964/2019
ze dne 24.9.2019
Městský úřad Roudnice nad Labem, odpadové hospodářství – závazné stanovisko zn.
277/34062/2019/OŽP ze dne 14.9.2019
GridServices s.r.o. – stanovisko k odstranění stavby zn. 5001991346 ze dne 30.8.2019
CETIN a.s. – vyjádření k odstranění stavby – č.j. 737094/19 ze dne 31.8.2019
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:
Pavel Novák, Obec Vražkov, GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Hrdličková, Anna
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 k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého 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.
Otisk úředního razítka
Ing. Zuzana Kmoníčková
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 12 ve výši 500
Kč byl zaplacen..
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Vladimír Bouša, IDDS: cvzc3sc
místo podnikání: Bořivojova č.p. 1774, 413 01 Roudnice nad Labem
zastoupení pro: Václav Panocha, Vražkov 77, 413 01 Vražkov
Pavel Novák, Vražkov č.p. 165, 413 01 Roudnice nad Labem
Obec Vražkov, IDDS: 4mrbjn8
sídlo: Vražkov č.p. 2, 413 01 Roudnice nad Labem
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Prosecká č.p. 855/68, 190 00 Praha 9
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
účastníci (veřejnou vyhláškou)
Hrdličková, Anna, Vražkov č.p. 44, 413 01 Roudnice nad Labem
dotčené orgány
Městský úřad Roudnice nad Labem, životního prostředí, Karlovo náměstí č.p. 21, 413 01 Roudnice nad
Labem
Městský úřad Roudnice nad Labem, úsek státní památková péče, Karlovo náměstí č.p. 21, 413 01
Roudnice nad Labem
ostatní
Obecní úřad Vražkov, IDDS: 4mrbjn8
sídlo: Vražkov č.p. 2, 413 01 Roudnice nad Labem

