
MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
a

Odbor Životního prostředí

Váš dopis:.
Spisová značka:
Číslo jednací: MeUPB 17081/2020/OŽP/Kor
Datum: 04.03.2020

Ivana Němcová
Fantova louka 588
261 01 Příbram íl

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Helena Kortusová
helena.kortusova@pribram.eu
318 402 475

Stanovisko Odboru životního prostředí - k dodatečnému povolení stavby

Předmět (projekt. dok.):

Obec, k.ú.:
Zpracovatel dokumentace:

Betonárna ARIM - beton - Oplocení, retenční nádrž na dešt'ovou
vodu, boxy na kamenivo
Drásov, Drásov u Příbramě, parc. č. 461/2, 461/5, 461/8
Ing. jaroslav Benda, 02/2020

Městský"úřad Příbram, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, orgán
ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesů, odpadového hospodářství a
ochrany ovzduší vydává k žádosti toto stanovisko:

1. Stanovisko vodoprávního úřadu (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, v platném znění)

Záměr řeší i dodatečné povoleni objektu SO 02 Retenční nádrž na dešt'ové vody. Nejde o stavbu
vodního díla. Zde akumulované dešt'ové vody mají být částečně využity v rámci plánovaného
výrobního procesu a přebytek těchto vod bude přepadem odveden do zasakovaciho objektu. Pro
úplnost upozorňujeme stavebníka, že projektová dokumentace však neřeší umístěni tohoto
vsakovacího objektu, bez kterého nebude proces likvidace dešt'ových vod funkční. K ostatním
stavebním objektům bez připomínek.
Vyřizuje.' Dubovskýl 318 402 482

2. Stanovisko orgánu ochrany přírody (z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění)

Bez připomínek. ·
Vyřizuje.' Wa/enkal 318 402 474

3. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění)

Záměrem bude mj. dotčen i pozemek parc. č. 461/5 v k.ú. Drásov u Příbramě, který je součásti
zemědělského půdního fondu. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního

' fondu byl vydán pod č.j. MeUPB 55540/2019/OŽP/Kor dne 19.07.2019.
Vyřizuje: Kortusová/318 402 475

4. Stanovisko orgánu státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých
zákonů, v platném znění)

Bez připomínek.
Vyřizuje: Wa/enka/318 402 474
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5. Stanovisko orgánu odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech,
v platném znění)

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí jako orgán odpadového hospodářství, věcně
příslušný podle § 71 pÍsm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen ,,zákon
o odpadech") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění
(dále jen .správni řád") vydává podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech, souhlasné závazné
stanovisko k urMstění a stavbě bez stanovení podmínek.
Toto závazné stanovisko podle § 149 odst. 1 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze
se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí,
které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.
Vyřizuje: Strnad/318 402 476

6. Stanovisko orgánu ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění)
Městský úřad Příbram, Odbor životn iho prostředí jako orgán ochrany ovzduší, věcně příslušný podle
§ 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon
o ochraně ovzduší) a místně příslušný podle §11 odst. 1 č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném
znění (dále jen správni řád) vydává podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, v platném znění,
souhlasné závazné stanovisko ke stavbě oplocení a retenční nádrže na dešt'ovou vodu bez
stanoveni podmínek.
Toto závazné stanovisko podle § 149 odst. 1 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze
se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnuti,
které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.
vyřizuje: Milecl 318 402 477

ivi:" h3?:SKÝ ÚŘAD
PF,Ĺ3RAM

L - 201 - ._ ,
l

Ing. Petr Walenka
vedoucí Odboru životního prostředí

Na vědomi: MěÚ Příbram, SÚÚP
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l ,!,nj MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM Stavební úřad a územní plánování

Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Datum:

vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

MeUPB 17509/2020/SÚÚPNv
MeUPB 20075/2020
26.02.2020

vojtěch Vaverka
vojtech.vaverka@pribram.eu
318 402 238

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
orgánu územního plánování

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, odděleni územního plánování, jako orgán územního
plánováni příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním pIánováni a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z
hlediska souladu s politikou Uzemň iho rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska
uplatňováni cílů a úkolů územního plánováni záměr:

,,Betonárka ARIM - beton"
- dodatečné povolení stavby

Předmětem záměru je dodatečné povolení staveb v rámci areálu betonárny, a to 1/ retenční nádrže
dešt'ové vody, 2/ oplocení, 3/ boxů na kamenivo.

Záměr je přípustný.

Závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání.

Odůvodnění

Dne 17.02.2020 byl orgánu územního plánováni předložen k vydání závazného stanoviska shora
·uvedený záměr:

žadatel:

Místo: parc. č. 461/2 v katastrálním území Drásov u Příbramě
Dokumentace záměru: 1/ DPS 02/2020 (boxy na kamenivo) 2/ DPS (nádrž, oplocen j)
odpovědný zpracovatel dokumentace záměru: Ing. Jaroslav Benda, ČKAIT 0007691

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

1/ Dokumentace záměru
2/ Politika územního rozvoje ČR (PŮR), v platném znění
3/ Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR), v platném znění
4/ Územní plán Drásov (ÚP), v platném znění
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č.j. MeUPB 20075/2020 str. 2

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z
hlediska souladu s PŮR a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cIlů a úkolů
územního plánování, či nikoliv. Platná PŮR záměr neřeší. Platný úp je v souladu s vydanými ZÚR. Cíle a
úkoly územního plánováni jsou obsaženy a vyjádřeny platným UP. Proto byl záměr posuzován z hlediska
souladu s ÚP.

Záměr je umístěn ve stávajícím areálu betonárny, tj. dle ÚP v zastavěném území VD - výroba a
skladování - drobná a řemeslná výroba, je vyhovujícI z hlediska funkční náplně, zároveň je v souladu
s předepsanými regulativy.

Orgán územního plánováni posoudil navržený záměr a neshledal rozpor s ÚP ani s požadavky
ustanoveni § 18 a 19 stavebního zákona. Došel tedy k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.
Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnuti, společné povoleni
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnuti nebo společné
povoleni podaného v době jeho platnpsti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva
nabyla účinnosti, nebo
C) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámeni stavebního záměru učiněného v době platnosti
závazného stanoviska.

ĚSTSKÝ ÚŘA
F PŘÍBRAM

ml

bi ."nij""

vojtě h Vaverka
vedoucí oddělení územního plánováni

Obdrží:
Žadatel
I



, © DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VIi

DLAMO 261 01 Příbram

Z-05-S1-SUL-05-01-01-02 6742

Vaše značka/ze dne Naše značka Vyřizuje/Tel./E-mail Příbram
D300/03037/2019/OSLB jindřichRačanský/318644215 2019-04-15

racansky@diamo.cz

Betonárna Drásov

Vážená paní inženýrko,

na základě Vaší žádosti o vyjádření k stavbě ,,Betonárna Arim beton Drásov u Příbramě" na
pozemcích p. č. 461/2, 461/5 a 461/8 v k. ú. Drásov sdělujeme, že pozemky nejsou dotčeny
důlními díly vedenými v naší správě a nejsou lokalizovány v chráněném ložiskovém území
ani dobývacím prostoru.

Nemáme námitky k udělení souhlasu k stavbě.

S pozdravem
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VIl
261 01 Příbram 29

Ing. Roman KuCe
vedoucí odd. sprá o ek,
břemen a geologie

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod. Ralskem
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VIl, 261 01 Příbram

IČO: 00002739 Obchodní rejstřík:
DIČ: CZ00002739
Tel.: +420 318 644 111 Bankovní spojení:
E-mail: sul@diamo.cz

Krajský soud Ústi nad Labem
Oddíl A XVIII, vložka 520 Q
ČSOB, a. S.
Č. ú. 8010-0404327843/0300

Strana 1, celkem 1



NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE l LINKA VYŘÍZENO DNE

0201030969 20.02.2020

%¢|ení q existenci kQmunika¢níhQ sRQ|ečnQsti TelcQ PřQ Services, a. s.

Název akce: Betonárka ARIM- oplocení, boxy na kamenivo, retenční nádrž - dodatečné povoleni stavby
Účel: Stavební řízení

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201030969 ze dne 20.02.2020, která se týkala sdělení o
existenci komunikačního zařIzenI na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomi společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízenI v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi'vymezeném zájmovém území
nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sděleni je platné do 20.02.2021.

V souvisbsti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí
představuje skutečnosti tvOříCI obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace
jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás
proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit. že s poskytnutými informacemi je potřeba
nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právni
úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti 'Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci SIti mohou být využity
pouze pro účel, pro který byly vyžádány.
S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
lČ: 29148278

Přílohy
Situační výkres zájmového území

7U:u Pro Seňmes., a. s. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 l tel.: 910 70 70 70 l IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, vvww.cez.cz/tps l zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Lá
Platí pouze se sdělením číslo 0201030969.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území
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LEG'ENDA

NadzemrĹi optické védeni

Podzemní optické vedeni
Madžem ní metalické vedení
Podzemní metalické vedeni

Radioreléový spoj vzduch
zájmové území
Hranice katastrálního území

SKUPINA ČEZ



Chráněné

D1STRIBUCE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

3. 3. 2020

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE l LINKA

1108139208/2020 Přľvoral 800 850 860 _

MÍSTO ODESLÁNÍ/ DNE

Příbraml 4. 3. 2020

Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., oddělení Správa energetického majetku Střed, pracoviště
Příbram k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu:
Betonárna ARIM - beton na pozemku parč. č. 461/2, k. ú. Drásov u Příbramě, okr. Příbram

Vážený zákazníku,

s vydáním územního rozhodnuti a stavebního povolení na základě předložené dokumentace
souhlasIme za předpokladu, že bude respektováno stávající energetická zařízení v majetku
ČEZ Distribuce, a. s. (podzemní vedení nízkého napětí NN 0,4 KV) VC. dodrženi jeho
ochranného pásma podle zákona č. 458/2000 Sb.

Před zahájením stavby je nutné požádat o souhlas s činnosti a umístěn im stavby v ochranném
· pásmu výše uvedeného energetického zařízení v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a odst. 11
zákona č 458/2000 Sb. Žádost můžete podat na příslušném kontaktním místě, nebo zaslat na
adresu uvedenou v zápatí tohoto dopisu, nebo zaslat elektronickou poštou
info@cezd istribuce.cz

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištěni příkonu elektrické energie, ani souhlas k
činnostem v ochranném pásmu.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne odesláni uvedeného v záhlaví.

g. Lukáš Přívora
l '

' technik SEM sItě - Střed
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín lV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 l Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz l lČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 l
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 l
zasIlací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00
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GridServices

naše značka vyřizuje datum
5002101891 Jaroslav Kápička 03.03.2020

věc:
Betonárka ARIM - oplocení, retenční nádrž, boxy na kamenivo

K.ú.- p.č.: Drásov u Příbramě, Dlouhá Lhota u Dobříše

Stavebník: "

Účel stanoviska: Povoleni stavby - stave.bní režim (Ú R+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (POS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o.,
vydává toto stanovisko:

v zájmovém územivyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská
zařízeni a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení
jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zaňzení bez dostupných
informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního
souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o .
provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
V případě uzavřeni veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.
o., účastníkem územního ani stavebního řízeni a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

PIati pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydáni.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automatický.

V případě dotčeni pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto
pozemku.
Kontakt na projednáni naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy -
pozemky a budovy plynárenských zařízenŕ', případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.
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GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00"Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gňdservices.cz
l www.gridse rvices.cz
lČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

2ankovní spo'ení:
eskoslovens á obchodní banka,

a.s.'číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy pIně
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002101891 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.
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GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., lC 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracováni externích požadavků
Odborzpracování externích požqdavků

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení
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Příloha: Orientační zákres plynárenského zařIzenI. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002101891 ze dne 03.03.2020.

Provozovatel OS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Miroslav pokorný, Drásov č.p. 205 , 26101 Drásov. K.ú.: Drásov u Příbramě , Dlouhá Lhota u Dobříše.
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Q1.sčv
Váš dopis zn. elektronické podáni
Ze dne 20.02.2020
Naše značka 1SCVZAD6617
Vyřizuje Ing'. Diana Moravčíková

administrativní referent
Tel./fax 318 494 210/318 633 070
Mobil 728 559 268
E-mail: dmoravcikova@1scv.cz
Datum: 21.02.2020

Adresa žadatele:

Vyjádření společnosti 1.SčV,a.s.

Název akce: Betonárka ARIM - oploceni, retenční nádrž, boxy na kamenivo
Účel vyjádření: Existence zařízeni

Lokalizační údaje: Okres: Příbram

Obec: Drásov

Katastrálni území, parcelní číslo: ) Drásov u Příbramě, 461/2 pozemková

zájmové území: Vymezeno v situaci uvedené v přIloze*

Kontaktní osoba:

Kontakt. údaje: tel., e-mail

Vlastník dotčené IS:

Platnost vyjádřeni: jeden rok ode dne vyhotovení

Ve Vašem zájmovém ÚzetnÍ se nenachází zařízeni v provozování nebo servisováni společnosti 1. SČV, a.s.
a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma.

Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není součásti poskytnutého vyjádření, umístění
jednotlivých přípojek je nutné ověřit u jednotlivých vlastníků nemovitostí (vlastníkem vodovodní nebo
kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabyti účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona
o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo
kanalizaci, neprokáže-li se opak).

Vyjádřeni pozbývá platnosti:
· uplynutím doby platnosti vyjádřeni
· změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření
· jestliže se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném

zájmovém území neujistí o tom, zda toto vyjádřeni stále odpovídá skutečnosti (vytyčeni síti, nová žádost
o poskytnutí vyjádřeni k existenci zařIzenI na internetových stránkách společnosti 1. SČV, a.s.).
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1. SČV, a.s.
Novohospodská'93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@ 1 scv.cz, www. l scv.cz

Sídlo společriosti: Ke Kablu 971, 100 00 Praha10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
10383.
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01.sčv
*Přiloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnuti informace ze dne: 20.02.2020

Naše značka: 1SCVZAD6617

Situace zájmového území
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l Úsek řadu %
' Úsek řadu

l' Úsek vcdovodM přípojky

Úsek µřípojky
l Úsek vMovodMho řadu: mÉmo ptqvqz

l Úsek řadu: zrušene

X l Úsek řadu
,g Úsek kanalizačnIho řadu: dešúívá

,.. ' Úsek kanalizační přlpaj§cy

,"" Úsek kanatizační přípojky dešťová
l Úsek kamližačního řadu: mimo provoz

,l Úsek řadu: ZRkŠéhO

l Liiúe elektre
O Ochranně pásmo: l. stupeň

Ochramé pásmo: it. stupeň
l7 Ochranné pásmo: ĺéĺ. stupeň
[J Osť atní

1 SČV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@1 scv.cz, WWW.1 scv.cz
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p2.ETIN

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.

(,,Vyjádření")
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti CETIN a.s.
(,,Všeobecné podmínky ochrany SEK")

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejicích zákonů, v platném znění (,,Zákon o
elektronických komunikacích"). a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (,,Stavební zákon"), a dle příslušných ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění (,,Občanský zákoník")

Číslo jednací: 551242/20 Číslo žádosti: 0120 706 590 (,,Žádost")

Název akce (,,Stavba") BETONÁRKA ARIM - OplocenI, renční nádrž, boxy na kamenivo - dodatečné
povolení stavby

Důvod vydání vyjádření (,,Důvod vyjádření") Stavební řízení
Žadatel l
Stavebník

' Okres Příbram
zájmové území Obec Dlouhá Lhota, Drásov

, Kat. územil č. parcely Dlouhá Lhota u Dobříše; Drásov u Příbramě
Platnost Vyjádřeni 4. 3. 2022 (,,Den konce platnosti Vyjádření")

Žadatel Žádosti určil a vyznačil zájmové území. jakož i určil Důvod Vyjádřeni.
Na základě určeni a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření
vydává společnost CETIN a.s. nás|edující Vyjádření:

Dojde ke střetu se síti elektronických komunikací (dále jen ,,SEK") společnosti CETIN a.s.

-(l) Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK spo|ečnost| CETIN
a.s.;

(íl) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (Ill) tohoto Vyjádřeni souhlasí, aby
W

Stavebník a/nebo Zadatel, je-li Stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v Zádosti, provedl
Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního
zákona;

(Ill) Stavebník a/nebo žadatel, je-|i Stavebníkem, je pQviňen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve
Všeobecných podmínkách ochrany SEK

CETIN a.s., Českomoravská 25 10/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ. CZ04084063
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PCETĹN
Číslo jednací: 551242/20 Číslo žádosti: 0120 706 590

· Před zahájením prací je nutno vedení SEK nechat fyzicky vytyčit v místech předpokládaného
střetu přímo v terénu a jeho hloubku a prostorové uspořádáni ověřit příčnými ručně kopanými
sondami.
-Při stavbě vjezdu (bude-li se v tomto místě PVSEK nacházet) na nemovitost bude provedeno
ochránění trasy PVSEK v celé šíři vjezdu s přesahem alespoň 0,8 m na každou stranu vjezdu.
Ochránění bude provedeno uložením PVSEK do betonových žlabů s víkem..
-Zařízení vodovodu a kanalizace tozn. kanalizačních a vodoměrných šachet, hlavních
uzávěrů, šoupat, rozbočeni přípojek a dalších zařízeni musí být um ístěny mimo naše vedení a
zařIzeni a mimo ochranné pásmo vyhrazené ČSN pro pokládku sdělovacích kabelů (znamená
to, že nad trasou nesmí být tyto stavby budOvány).
Při křížení tras, případně vpři souběhu ostatních inženýrských sítí včetně vodovodu a
kanalizace je nutné dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v
platném znění a normy související, které tuto skutečnost upravují.
-Pokud bude stávající vedeni kříženo oplocením s podezdívkou, musí být pvsek překryto
bedněním nebo uloženo do dělené chráničky a to s přesahem min. 0,3 m za obě strany
základu podezdívky. V případě souběhu oplocení a trasy SEK požadujemé dodržení

.ochranného pásma Im.
Sloupky oplocení, budou umístěny v minimální vzdálenosti 0,8 m od PVSEK. Dále pak je
nutné dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném
znění a normy související .
-Společnost CETIN požaduje, aby byla silová vedení - i vedeni NN uložená v plastových
chráničkách - oddělena při křížení od vedení PVSEK n e h o ř I a v o u přepážkou (cihly, bet.
víko žlabu TK a pod.). , ,
-Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terenu, budovat trvale
stavby, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací,
parkovišť', vjezdů aj.).
Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto
vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je zakázáno
vykonávat.
-Společnost CETIN připomíná povinnost majitele nemovitosti danou zákonem č. 127/2005
Sb., par. 104 - umožnit provozovateli veřejné komunikační sítě v nezbytném rozsahu
vstupovat a provádět údržbové práce zařízeni umístěného na dotčené nemovitosti.
Každé nedodržení přístupnosti trasy SEK bude posuzováno jako důvod pro vynucenou
přeložku stávajícího sek ? zcela hrazenou stavebníkem (viz. Zákon 127/2005 Sb. ? ?0
elektronických komunikacích?, par. 104, odst 16). Přerušení poskytované služby nebo
poškození zařízení SEK může být orgány činnými v trestním řízení kvalifikováno jako trestný
čin poškozování obecně prospěšného zařízeni, podle § 182 nebo 184 zákona č. 140/1961 Sb.
(TZ) v platném znění.
: a(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součásti Vyjádření;

(lV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,
společnost CETIN a s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady.
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK 'dle bodu (lV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společnostI CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádřen' je p|átné pouze pro zájmové územ" určené a vyznačené Žadateleřn, jakož i pro Důvod
Vyjádřeni stanovený a určený Zadatelem v Zádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádřeni, ii) změnou rozsahu zájmového území či
změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti
stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností
rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

k

CETIN as., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsaná v Obchodníin rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063
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PCETIN
Číslo jednací: 551242/20 Číslo žádosti: 0120 706 590

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené
zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních
údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy.
Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na
stránce https://www.cetin.cz/zasadY-ochrany-osobnich-udaiu.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami vyjádřeni jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CET/N a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapySEK)

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 4. 3. 2020.

U
CETIN as.
Če3komoravská 25 10.'19, Libeň
190 QQ Praha 9
Dič' cz040á4063

IiéZ

. CETIN a.s., Českomoravská 25 10/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, WWW.CětĹlLCZ
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Prw, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063
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jID: PCRO1ETRfo12661 1970

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Příbram
Dopravní inspektorát
Žežická 498, 26123 Příbram V- Zdaboř

Č. j. KRPS-150856-1/ČJ-2019-011106 Příbram 20. června 2019
Počet stran: 1
Přílohy: lx situace stavby

Sdělení k žádosti o vyjádření ke stavbě objektu v silničním óchranném pásmu dálnice D4

K Vaší žádosti o vyjádřeni ke stavbě objektu výrobního závodu (výroba betonové směsi) na
parc.č. 461/2, 461/5 a 461/8 v k.ú. Drásov v silničním ochranném pásmu dálnice D4 Vám
sdělujeme násjedující.

V ust. § 32 zákona č. 13/1997 Sb. není Policie České republiky uvedena jako dotčený
orgán pro uplatnění stanoviska k povolení staveb v silničních ochranných pásmech.

Předchozí souhlas Policie ČR (v případě dálnice souhlas Ministerstva vnitra) je vyžadován
v případě zřízení a provozování reklamního zařízeni (§ 31 odst. 4 písm. C) zákona č. 13/1997 Sb.)
Jelikož se v předmětném případě nejedná o stavbu reklamního zařízení, Policie ČR není
dotčenYm orgánem k uplatněni stanoviska.

objekt je dopravně napojen uvnitř stávajícího areálu na účelové veřejně nepřístupné
plochy. Nové dopravní připojení na veřejně přístupnou komunikaci nevzniká.

Ze zaslané žádosti a situace není zřejmé, že by stavbou předmětného objektu mělo dojít
k jakémukoliv omezení provozu na pozemních komunikacích. V opačném případě je nutné zaslat
návrh přechodného dopravního, ke kterému se Policie ČR, Dopravní inspektorát Příbram vyjádří.

Á_ :/

p . Mgr. Lucie Valičkova ,9
' komisař č: 519 S

tel.: 974 879 253 é a
e-mail: lucie.valickova@pcr.c "ŕ=skeh, g
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" 4il Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110·15 Praha l

Váš dopis mačky l ze dne Naše značka
-l 18. 11. 2019 1051/2019-910-IPK/7

Vyřizuje l linka Praha -
Kvasnička patrim Ing. l 225 131 154 20. 1. 2020

věc' Koordinované závazné stanovisko k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení pro
stavbu "Betonárna ARIM - beton".

Stavebník, Miroslav Pokorný, trvale bytem Drásov 205, 261 01 Drásov, požádal dne
18. 11. 2019'Ministerstvo dopravy dopismi ze dne 18. 11. 2019 o vyjádření k dokumentaci pro
společné územní a stavební řízení pro stavbu ,,Betonárna ARIM - beton" v rozsahu objektů:
Řadový zásobník kameniva s integrovaným vážícím pásem a dopravníkem kameniva k míchacímu
jádru; Míchací jádro s vážícím zařízenhn; Cementová sila včetně dávkování cementu k míchacímu
jádru; Velín; Sklad přísad s dvoustěnnými plastovými bezpečnostními nádržemi; Místnost na
kompresor; Betonové boxy na kamenivo; Stávající vrtaná studna; -VyvážeCí jímka; Vsakovací
objekt; Zpevněné plochy.

' Stavební objekty oplocení, recyklační zařízení, retenční nádrž a nádrž na dešťovou vodu byly
již realizovány a nejsou součástí této žádosti.

Po prostudováni' předložených podkladů vydáváme následující

Koordinované závazné stanovisko:

I. Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, ve smýslu ustanovení § 40
odst. Z písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasí

z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy s předloženou dokumentací ,,Betonárna ARIM - beton"
v rozsahu objektů:

· řadový zásobník kameniva s integrovaným vážícím pásem a dopravníkem kameniva
k míchacímu jádru;

· míchací jádro s vážícím zařízením;
· cementová sila včetně dávkováni" cementu k míchacímu jádru;
· velín;
· sklad přísad s dvoustěnnými plastovými bezpečnostními nádržemi;
· místnost na kompresor;
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1051/2019-910-IPK/7

· betonové boxy na kamenivo;
· stávající vrtaná studna;
". vyvážecí jímka;
· vsakovací objekt;
· zpevněné plochy;

na pozemcích v katastrálním území Drásov u Pň"bramě, bez připomínek.

Odůvodnění:
Projektová dokumentace řeší novostavbu výrobního závodu (výroba betonové směsi), a to na

pozemcích investora parč. č. 461/2, 461/5 a 461/8 v k. ú. Drásov u Příbramě.

K předmětné' stavbě již bylo v minulosti vydáno koordinované závazné stanovisko
Ministerstva dopravy, odboru infřastruktury a územního Plánu č. j. 468/2019-910-IPK/7 ze dne 4. 9.
2019 s podmínkou, že stavba jako celek bude povolena jako stavba dočasná na dobu 10 let.

Ministerstvo dopravy na základě stavebníkem vyvolaného jednání provedlo místní šetření dne
13. 11. 2019 na pozemcích pana p. č. 461/2, 461/5 a 461/8 v k ú. Drásov
u Příbramě.

Na místě byla provedena fotodokumentace.

Během místního šetření bylo zjištěno, že stavební objekty oplocení, recyklační zařízení,
' retenční nádrž a nádrž na dešt'ovou vodu byly již realizovány a pro tyto stavební objekty bylo

zažádáno o dodatečné povolení stavby. Tyto objekty byly v kolizi s výhledovými záměry
Ministerstva dopravy v předmětné lokalitě.

Jelikož stavebník žádosti rozdělil, odpadá tak nutnost stanovení podmínky pro objekty
uvedené ve výrokové části tohoto závazného stanoviska podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Proto je možné v tomto
rozsahu se stavbou souhlasit bez podmínek.

Projektovou dokumentaci @řäcova1 Ing. Jaroslav Benda, 01/2019, ČKAIT.0007691.

K předmětnému záměru vydalo své souhlasné vyjádření ŘSD ČR dopisem
zn. 28659/12700/2019 ze dne 19. 12. 20Ĺ9. Předmětná ,stavba v tomto rozsahu není v kolizi
s výhledovými záměry Ministerstva dopravy 'v předmětné lokalitě. Z tohoto důvodu je možné
s předmětnou stavbou z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy souhlasit.

Vypracoval: Ing. Patrik Kvasnička, tel. 225 131 154.

"II. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, ve smyslu ustanovení § 32 zákona
č. 13/Ú97 Sb., o pozemních komunikacích, ve mění pozdějších předpisů

souhlasí

s umístěním a prováděním stavby ,,Betonárna ARIM-beton" (dále jen ,,stavba") v silničním
ochranném pásmu dálnice D4 v okolí km 38,949-38,774 vlevo, na pozemcích pare. č. 461/2, 461/5
a 461/8 v k. ú. Drásov u Příbramě, a to za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

1. Stavba bude umístěna a provedena dle předložené projektové dokumentace ,,Betonárna
ARIM-beton" (Ing. Jaroslav Benda, 01/2019).
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2. V důsledku realizace a užívání "'stavby nesmí být poškozeno těleso "ani součásti

a příslušenství dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti'žadatele objevily během
nebo po dokončení prací poruchy, žadatel bezodkladně sjedná nápravu.

.3. Stavba bude umístěna a provedena tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly ani jinak
nerušily provoz na dálnici (např. světelnými zdroji, odrazy světla, sváděním vod na silniční
pozemek apod.).

4. Po dokončení stavby předá žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ,,ŘSD čr")
zaměření skutečného provedení stavby včetně inženýrských sítí v digitální fortně provedené
podle příslušného předpisu ŘSD ČR, a to v rozsahu silničního ochranného pásma dálnice
D4.

5. Na stavbě v silničním ochranném pásmu nebude jakýmkoliv způsobem prováděna písemná,
obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla viditelná z dálnice.

Odůvodnění:
Žadatel předložil dne 19. 11. 2019 zdejšímu úřadu žádost o závazné stanovisko k umístění

a provádění výše uvedené stavby v silničním ochranném pásmu dálnice D4" v okolí km 38,949-
38,774 vlevo, na pozemcích parč. č. 461/2, 461/5 a 461/8 v k. ú. Drásov u Příbramě (okr. Příbram)..
Předmětem posouzení je část záměru výstavby betonárny s technologickým zázemím,
mj. s objektem řídícího centra, skladem, cementovými sily, nevněnými plochami aj., včetně
napojení na areálové inženýrské sítě, přičemž objekt bude sloužit jako výrobna betonových směsí.
Část stavebních objektů, resp. oplocení areálu, objekt recyklačního zařízení, retenční nádrž a nádrž
na dešťovou vodu byla posuzována samostatně, a to pro účely vydání dodatečného stavebního.
povolení, neboť tyto objektý byly stavebníkem realizovány před vydáním patřičného povolení
v rámci vedeného společného územního a stavebního řízení ve věci dotčené stavby jako celku.
Stavba jmenovaných stavebních objektů byla povolena pouze jako-stavba dočasného charakteru
na dobu deseti let a její posouzení je předmětem kooŕdinovaného závazného stanoviska
č. j. 1048/2019-910-IPK/6 vydaného Odborem infřastruktury a územního plánu Ministerstva
dopravy.

Plánovaný záměr, stejně tak jako záměr s částí stavebních objektů, je v rozporu
se současnou rozhodovací praxí Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy, a to v ohledu
dodržováni" taxativně vymezených vzdáleností od osy přilehlého pásu dálnice pro umístění
a provádění staveb v silničním ochranném pásmu dálnice. PřQvěřením situace v místě plánovaného
záměru však bylo zdejším úřadem zjištěno, že na pozemku parc. č. 461/2 v k. ú. Drásov u Příbramě
existují další stavby, jejichž realizace byla zdejším úřadem povolena rozhodnutími
č. j. 284/2006-120-STSP/4 ze dne 21. 4. Z006 a č. j. 92/2014-120-STSP/3 ze dne 17. 2. 2014,
přičemž situování těchto staveb současné roZhodovací praxi rovněž neodpovídá. Ve věci
plánovaného .záměru je však třeba ke skutečnosti, že žadatel v minulosti obdržel souhlas pro
realizaci staveb na jednom z dotčených pozemků, přihlédnout a dodržet tak zásadu legitiňmího
očekávání. Vzhledem k výše uvedenému tak Odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy
s umístěním a prováděním předmětné stavby souhlasí. .

Ministerstvo dopravy předložený záměr projednalo s ŘSD ČR, jakožto majetkovým správcem
dotčené dálnice, který dne 6. l. 2020 ve věci vydal souhlasné vyjádření č. j. 28659/12700/2019.

Za účelem ochrany dálnice 'Odbor. pozemních komunikací Ministerstva dopravy stanovil dálší
podmínky, aby zajistil, že realizace a užívání stavby nepoškodí těleso ani součásti a příslušenství
dálnice a stavba bude umístěna a provedena tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly ani
jinak nerušily provoz na dálnici (např. světelnými zdroji, odrazy světla, sváděním vod na silniční
pozemek apod.).

Bez dalšího povolení Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy nebude na stavbě
v silničním ochrahném pásmu dálnice umístěno reklamní zařízení viditelné z dálnice, což vyplývá
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z § 31 zákona o pozemních komunikacích. Na stavbě v silničním ochranném pásmu dálnice nebude
jakýmkoliv způsobem prováděna písemná, obrazová, světelná reklama nebo propagace, která
by byla taktéž z dálnice viditelná (viz podmínka č. 5).

Vypracovala: Mgr. Bc. Eva Mikulová, tel. 225 131 575 (Č. j. 20/2020-120-SSU/2).

Poučení:

Toto závazné stanovisko nenahrazuje stanovisko vlastníka sousedního pozemku nebo 'stavby
na něm nebo správce dopravní infirastruktury. V rámci příslušného správního řízení je o takové
stanovisko třeba požádat salnostatně.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posoUzení,
popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované.zvláštním právním předpisem.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze
zrušit nebo změnit v přezkumném ři'zení. Podle § 149 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve mění pozdějších předpisů, závazné stanovisko není samostatným roZhodnutím ve správním
řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Nezákonné závazné
stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo
závazným stanoviskem podmíněno.

Toto závazné stanovisko nahrazuje závazné stanovisko vydané Ministerstvem dopravy č. j.
468/2019-910-IPK/7 ze dne 4. 9. 2019. Stavební objekty oplocení, recyklační zařízení, retenční
nádrž a nádrž dešťovou vodu byly posuzovány samostatně v žádosti o dodatečné povolení
stavby, pro které Ministerstvo dopravy vydalo koordinované závazné stanovisko č. j. 1048/2019-
910-IPK/6 ze dne 16. 1. 2020.

Příloha:
· Ověřená situace (rozdělena na dvě části)

Ing. Jo ubovský
ředitel
Odbo nfirastruktury a územního plánu

Na vědomí:
· Ministerstvo dopra)y, odborpozemních komunikací
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ŘEDITELSTVĹ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Fraze dne: 11. prosince 2019 l"" \
?

Vaše značka: 1048/2019-91Q-IPK/2

Naše značka: 28657/12700/2019

Vyřizuje: Mgr. Šárka Slabá
Tel.: 241 084 278; 727958712
e-mail:sarka.slaba@rsd.cz

Ministerstvo dopravy
Odbor infrastruktury a územního plánu
Ing. Josef KUBOVSKÝ
ředitel odboru
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
11015Praha1

L .J
Věc: Vyjádření k žádosti o stanovisko k dodatečnému povolení stavby: ,,Betomirna ARUM - beton"

v rozsahu SO oplocení, recyklační zařízení, retenČní nádrž a nádrž na dešt'ovou vodu, které již
byly realizovány k.ú. Drásov u Příbramě, z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy.

Vážený pane řediteli,

na Samostatné oddělení technické podpory provozu GŘ ŘSD ČR, byla dodána Vaše žádost o stanovisko
k dodatečnému povolení stavby - ,,Betonárna ARIM - beton" v rozsahu SO oplocení, recyklační zařízení,
retenČní nádrŽ a nádrŽ na dešťovou vodu, které, již byly realizovány k.ji. Drásov u Příbramě, z hlediska
řešení dálnic a silnic I. třídy.

Po prostudování zaslané dokumentace oddělením SOTPP, majetkovým správcem - Správa
Praha a OIPS Čechy Vám sdělujeme:

K Vaší žádosti o vyjádření k záměru akce ,,Betonárna ARIM - beton" v rozsahu SO oploceni, recyklační
zaříZeM, retenční nádrŽ a nádrž na dešťovou vodu, které již byly realizovány k.ú. Drásov u Příbramě, z hlediska
řešení dálnic a silnic l. třídy dle dodané dokumentace k dodatečnému povoleni stavby, sdělujeme následující:

Záměr není v kolizi s výhledovými záměry ŘSD ČR.
Z hlediska koncepce a námi sledovaných záměrů nemáme k dodatečnému povolení stavby "Betonárna ARIM - beton,
oploceni, recyklační zařízení, retenční nádrž a nádrž na dešťovou vodu" iako stavbY dočasné na dobu 10 let připomínkY.
Žádost o dodatečné povolení dočasné stavby na dobu 10 let je v souladu se závěry jednání a místního šetření.

Rsd čr zastoupeno majetkovým správcem - Správa Praha, souhlasí 8 umístěním stavbV v silničním
ochranném pásmu dálnice D4 v souladu s protokolem č.j. 468/20 j9-910-IpK/8 ze dne 13.1.2019 - stavbv dočasné na
dobu 10 let.

VZhledem k vyjádření č.j. 1048/2019-910-IPK/2 ze dne 20.11.2019 k problematice osazení svodidel byla situace
konzultována se specialisty provozního úseku GŘ, kde bylo konstatováno, že v daném případě u krajnice dálnice D4
v blízkosti zděného oplocení není nutné, neboť se nejedná o pevnou překážku dle článku 8.19. ČSN 73 610I ,,Projekování
silnic a dálnic", proto rovněž není nutné v daném místě umisťovat svislé DZ. .

Na základě výše uvedeného s předloženou dokumentací k dodatečnému povolení stavby - akce ,,Betonárna
ARINI - beton" v rozsahu SO oploceni, recyklační zaříZení, retenční nádrž a nádrž na dešťovou vodu, které již
byly realizovány k.ii. Drásov u Příbramě, z hfediska řešent dálnic a silnic L třídy, v daném rozsahu souhlasíme.

Toto vyjádření je zpracováno jako dílč ,¢úůä !6'€y ení žádosti dboru infrastruktury a
územního plánu Ministerstva doprávy· , 0 /í/ jl "q
Nenahrazuje kompiexnívyjádření RSD CR 9á= Ij É:g: \
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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: 17.02.2020
Ze dne:

Sp. zn.: S-KHSSC 07980/2020
Č. j.: KHSSC 07980/2020

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Ing. Věra Prokůpková
318 622 055
vera.prokupkova@khsstc.cz

Datum: 20.02.2020

Drásov u Příbramě, č.parc.461/2, ,,Betonárna AR1M-beton: 'oplocení, retenční nádrŽ na
dešt'ové vody" - dokumentace pro povolení dočasné stavby, boxy na kamenivo - dokumentace
pro dodatečné povolení staVby - sdělení

Dne 17.02.2020 byla na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze, dále
jen (KHS), doručena žádost pana

o vydání stanoviska
k dokumentaci pro povolení dočasné stavby ,,Betonárna ARIM-beton - oplocení, retenční nádrž na
dešt'ové vody" a k dokumentaci pro dodatečné povolení stavby ,,Boxy na kaménivo".
Orgán ochrany veřejného zdraví posoudil výše uvedenou akci jako dotčený správní úřad podle ust.
§ 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"), místně příslušný dle ustanovení § 11 odst.1 písm.
b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správni řád") a
věcně příslušný podle § 10 správního řádu a § 82 odst.1 a 2 písm. i) zákona.

Předložená dokumentace povolení dočasné stavby řeší dva objekty: SO 01 oplocení, SO 02
Retenční nádrž na dešt'ové vody. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby řeší objekt so 01
Boxy na kamenivo. Všechriy objekty jsou umístěné v areálu stavebníka v k.ú. Drásov u Příbramě.
Vlastní betonárna předmětem dokumentací není.

Po posouzení z hlediska požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze konstatuje, že navrženou stavbou nejsou dotčeny zájmy
chráněné OOVZ a hygienická stanice tedy není v tomto případě dotčeným orgánem státní správy
a stanovisko ve smyslu § 77, zákona a v souladu s ustanovením § 4 odst.2 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a § 149 odst.1 správního řádu, nevydává.

Krajská hygicnická stanice
S1n'doč¢skclu) kraje se sídlem v Praze

áz.emní imz(:(Ništč v Příbrami
l.j Nemocnice 85k_ l

26! G! Příbrítrz . -9_

Iný. Věra P¥ůpková
vedoucí oddelení hygieny práce
pro okres Příbram

Územní pracoviště v Příbrami · U Nemocnice 85 · 261 80 Příbram · tel.: 318 622 055 · fax: 318 630 967 · e-podatelna@khsstc.cz
Dittrichova 17 · 128 01 Praha 2 ' tel.: +420 234 118 111 ' fax: +420 224 916 561 · www.khsstc.cz · ID datové schránky: hhcai8e



Krujská sprui'u u údrŽbu silnic Středočeského kruje, příspěvková ouyanizuce
150 21 PRAHA 5, Zb()roy$kú ll

mmmwwmmmwmwmmmmwMwww~wmmmmmmmww~m)mmmmwwmmmwm~~~wmw~mwwm6mm~~~mmm.wmmWwwm~wmw~wm+m~w~mmw~wfwwwmawww

Vás dopis znučky/ze dne Naše značku
" 2487/191KKSÚS/BN'1'/ROU

vyřizlďje/'ie/e/i/n
Roubíková" 725"561"3U4 "

/)nc':
17. 6. 20"19

Věc: VYiádření ke stavbě ,,Betonárna Arim Beton Drásov u Příbramě na p .Č. 461/2, 461/5 a
461/8"

projektová dokumentace řeší stavbu výrobního závodu na okraji obce Dlouhá Lhota, v k. ú.
Drásov u Příbramě. Tento průmyslově obchodní areál je již napojen na inženýrské sítě a sjezdy na
pozemek jsou stávající.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce
Středočeského kraje jako vlastníka sousední nemovitosti- silnice Ill/00412, vydává na
základě Vaší žádosti následujÍcÍ stanovisko:

Vzhledem k tomu, že při realizaci stavby nedojde k zásahu do silnice v naší správě, ani do
pozemku ve vlastnictví str. kraje, s výše uvedenou stavbou souhlasíme.

Případné poškození v místě napojení sjezdů na komunikaci lll/00412, v důsledku provozu
těžkých vozidel, bude odstraněno na náklady investora.
Investor zodpovídá za čistotu vozovky - v případě znečistění neprodleně provede její úklid

Upozorňujeme, že při realizaci stavby nesmí dojít ke znečistění ani poškozeni silnice lll/00412,
která je v naší správě.

S pozdravem

'):a«/"

JUDr. Lúděk Beneš
Vedoucí TSÚ, oblast Benešov, Příbram

Přílohy: projektová dokumentace
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