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Zadatej:

Zádost o poskytnuti informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánováni, jako stavební úřad příslušný dle § 10 a §
11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v aktuálnIm znění (dále jen správní řád) a podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k výše uvedené věci v souladu se zákonem
Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou požadujete poskytnuti informaci ve
smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ve věci:
-

Zasláni kolaudačního rozhodnutí o povoleni užívánI stavby ,,Stavební úpravy za účelem
změny užívání části stavby (1.NP) Příbram [j, Jiráskovy sady č.p. 16", případně i další
rozhodnutí o povolení uživáni uvedené části stavby.

Stavební úřad dohledal rozhodnutí o zkušebním provozu a kolaudační souhlas.
v anonymizované podobě zasíláme.

Ty Vám

otisk úředního razítka

referent Stavebního úřadu a územního plánováni
Obdrží:
Účastníci řIzení (případně zástupci)

spis

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM — Tyršova 108, 26119 Příbram l
www.pribram.eu

T: 318 402 211 · E: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky: 2ebbrqu · IČO: 00243132
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Stavebni úřad a úíemní plánováni

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM

Váš chpbs:
$µsowä
Či« lehd=i.

hkŕupB/84Q9zm(b'sÚÚp/jB
l\kdjP8 87®2120?0
29M.202U

D8hjm:

f
ROZHODNUTÍ
ZKUŠEBNÍ PROVOZ

výroková Ust:
Městský úřad Příbram. Stavebné úřad a ůzemnj pláncwání,
stavební UM pHslušný pQd'k S 13
odst. 1 písm. c)zákona č. 183/2006 Sb.. q územnlm plämvánl a stavebním tádu (stavebnl zákon), ve
znení p¢měiš'lch «Bdpisú (dák jen "stavební zákon"). přpzkoumal žáck)$t q vydánl povoleni
zkušebnihu pcdyozu, Klemu dne 1&09.2020 pedal

B?

,'*

(dále Pri "stavebnlk"), b m zákkdé tohoto ptezkwm6nl:

I.

Podle § 124 stavebního zákona

zkušebnl fXOVOZ Mavby

stavební úpravy čp.16 za účekm změn uZhKní Ustl Mavby (1.NP)
Pňbrum, jiráskovy 8ady Mp. 16
(dále jen "stevba") na

katastrálnlm

Stavba obsahuje
-

došlo ke změně Qívánl čá$s stavby v 1,NP z ppodelny masa na prodejnu pdravh; jedná se o
stávajlci objekt.

-

byly vybourémy čésti příček $táWji¢i vMřhi m'mµ pro zá$ôbcwáňí.
byly provedeny ntjvé sádrokaAomvě dělfcí příčky, nová pcizvdnějši vnith)í rampa s uµamnw
podšahou,
osazena jioú keramická dlažba a u vstupních dvefl tj!ylo
automatické
ótevírárň.

-

VětŕáM je pMozeně přes vsKpn[ dveb; V prosWrú bývalého řeznMvf je $tá\féjí¢i vzt jednotka,
m kterou je napojen odtah z pmkxu skladu.

-

vytápěni je stávajfcl pQmQcl elektrických přimotopů zbytkovým teplem z ¢h|adici¢h zarizenl a
vzduchomu cbnou osazenou nad wtupnfmi dvetmt

-

nové vnitřní rozvody vody byty naWjerly na sľávajki pohubni Yedeni v objektu.
hWé koncsenzačni jectnotky býly umlsiény uvnitř prodejny.
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11.

Stanovi podmínky pfq íkušebrň pcovoz:

1.

lkiba trvání
prQvnzy davby do 31.03.2020 ode dne riaby1i právni moci tohoto
tozhodnutl.
V rámci zkušebniňo provozu tme provedeno mMenl hluku z píuvazu pro&jny soUvi$ejíci se
zásobováním vc $k|ádgm r mahFu|aee se zboZlm. Měňenl bude provMeno v denní ciQbé (6,0022,00 hod.) v chráněném venkwrilm µu9oru mjbúžšl chráněné stavby - č.p.9 - 2 m pte¢
e]Nfžšfm oknem do
obytciě mfstncjsti Ph mělbnl budě Dvámno, zda hiuk neot6aheje
tó«mu slcjžku. PokQ budOu mäonárni :zxkojě Huku (kondenízačni jednotku, kondenzátor),
které mohou
Muk Dbsahuji¢l tónovou šožku, v promzu v nôčnŕ dobé. nutno prwést
měřeni na bodě č, iq (die akustcké $hjďh) - chráMný venkovní pmstor č.p. 76 v Úrovni 12,5 m
- 2 m před cSkriem do trvak obytné mistnosti. Měkni bude provédehô pn pmém výkonu
hodn«ené (echnobgk v noční době (22,00-6,00 hod.), pň méčeni bucSe ovéřem tónová sbžka.
V$Quladu 6 § 32a zákona buck měŕenl prcmdeno odbamě způsobdw
q akredřM nebo držičel autoňtace. výsledky měřeni hluku musí být
že
pmazem VZ.T
k pkkročenl iimitů hluku $knweBý¢h v § 12 odst, 3, Wbulky č.1 části A
př¢lohy 3 Nařlzenľ vlády ČR č. 272/2011 Sb,, d ochraně zdravl před nepkmivými účinky hluku a
zněrN
PMPiSů.
Krgj$ké hyg|eN¢ké s|&nj¢i budou dHnženy požadwané výMedky méňml a náslédně stavebnlmu
$oUh|asné stamviske KHS s wdým užíváním stavby.

2.

3.
4.

VyhMnoceni výsledků zkušebního provozu bude přípojem k ZáClcsů q vydáni kdaudaCn(hg
souhlasu.

Účastníci ňzenf, na něž se vztahuje rozhodnuti sµávniho orgánu:
flosman a.s., chýncmská č.p. 1917/9. 390 (R

2

Odůvodnóni:
Dne 18.09.2020 podal stavebník žádost o povolení zkušebMM provozu stavby, na kléMj vydäl
Městský ůbd Příb=, $tověbni Cibd a Územní
pQvcL'íení na měnu mvby před jejím
dokončením dne 11.08.2020 pod spis,zn, MdjPB/59954/202Q/SÚÚp/jB. $tavebni úhd dne
18.09.2020 pod u.. MeUPB 84094/2020 oznámil zahájeni řízeni o zkWebnlm povozu a nařídil ú$Wi
jednání na den 29 09.2020. ze kletého % pořízen protQko|. Stavební úM v provedeném řízeni
přezkoumal =dbZenou Zá&St a na základě muhlasného závazného stanoviska ddčených orgánu
zkušební provoz puvdij.
Stav@ní úřad rDzhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodrmtÍ, za použit-i ustanoveni pfávnjch pfedpisů
ve výroku uvedených.
$tanovkka sděljil:
.

Ha8jčský zádvanný sbor sNkjočmého kraja územní ®bor Příbram - závazné $larKM$ko ze
dne 25.09.2020 ev.č.: PB-2T2AW20/PDIK.

-

Krajská hygknická stanice stmočeského b:raje - závazné $laťKmsko ze dne 29.092020.
č.j. KHSSC 48461/2020.

Ke žkušebnŕmy provozu hýly doloženy zejména t!Člo dcicEady a rmiize:
-

Revize e[ekn'ického zařízeni ze dne 24.09.2020 ev.ozn.: 3-08-020, ktérou provedl Jiři Dvořák.

-

Dokkxi o montáZi,
funkční zkoušce
8 kontrde
pož&né
bezpečnostního
zařizenize
dne 31.08.2020.
kierý provedl
Jiří Dvořák (nouzové svI%b
SafeLite
SL20 MNM}.
DokM o montáZi, funkčnŕ zkoušce a konVcďe
pcxžárně bezpečnostního
zMizení ze dne 23.0S.2020, který
jiří Dvoták (zařízení pro omezeni Sřřeni poZáruj,
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-

PrOtOkOl q
a výskdku komphoxnich zkoušek VZT zařizenl ze dne 15.07.2020, který
pmedl K|ima$ervk SŮva s.r.o.

-

Prohlášenf dodavatele stavby o použiti výrobků na nové vcxjovodnl razvody, že neovlivni kvalib
dopraěmvané vedy ze dnle 28.08.202Ó - Partner-$tav &t,0.

-

OsvědGení o požámi Qdo|nosti ocelových dveří.

-

Pŕotókd O fuňkMQ$li a tésnostl kanaílzae (vnlt'řní, venkovňl), o takové zHušce zdravatné
fechnické inslaLaoe, ô proplachu dezMekce pcďrůbl ze dne 14,08.2020 - Sanjte Instalace s.r.o.

-

Zápis q kontrobe haslcRh prl$tK)jů ze dne 16.06.2020 - A.K.R. ,group s.r.o.

-

Stavebnl deník.

-

Doklädy o shodě mabŕiálú.
Protokol o kk.vídaci odpadů u pověřené o$Qby ze dne 28.08.2020 -ZEKQDO s.r.a.

-

Dokbd - oheň rewdujid vodiče a kabely.

-

Čestné prohkášmi slavehnlka.

Poučení Úča$tnků:
Pmti tomuo
se lze odvolat do 15 dnů ode
$tmc¢e$kéh0 kraje podáMm u
orgánu.

jehQ oznámeni ke Krajskému úřadu

OCvolání se podává s pDlřebným počtem stejnopisů tak. 8by kden stgnWs zůstal $pľávn[mu orgárw
a m každý ůčastnlk dostal jeden stgnopis. Nepodá-li ůčastnlk potřébný
stejnopisů,
je
správni orgán na nákMy Ůča$tníka. Ddv¢4áMm lzé näpädnoul výTokovôú část rozho&uti, jedrmNý
výrok nebo jeho vEd|gšl ustanóvenl. Odvďáni jen proti ôdůvódněňl šôzhôdMtř je
Výhôdni yýsledkú zkušéMfho pfo\/o\žu stavetmlk pNpcýí k žádosti o vydáni kolaudačnfho
suuhhsu.

~

ůř®ňiM mäka

íng, Jana Bártová
referent Stavebního Uhdu a uzemním pkánMnl
Poplatek:
Sµávn1 poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb, o spíávnkh poplatclch položky 18 odsl. g ve výši
1000 Kč byl zapia:en.

Obdďl:
1917/9,39002 Tébo,2
Ddčené orgány
Hasičský zácnramý S'tjOř $11¢ Křaje, Územní c9bQř Pňbram. IDDS: h5jhqa7
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sídlo: Školnlč.p. 70, Pňbram Vlil, 261 01 Příbram 1
'Kr®skjá hygienicK stanice Stč Májé se sidkem v piaze. územnl pl'a¢ov|$be pľlbľam, 1DD$: hhmi8e
sfdlo: U Nemccnioe č p. 85, pňbtärň f, 261 01 Pťlbcařn 1
Městský úřad pNbram, samostme cKjd«eni sůrNčniho mspodáNwi, Tyrsova ¢.p, lOS, Příbram l. 261
01 Pňbrám 1
Městský ůiád Příbram. SÚÚF'.

péče_ Tyíšova č p 108, Ftlbrčm I, 261 19 Phbram 1
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MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM

SPMwá
Čish jedmd:

lWeUP8

Datum:

27M.2U21

Stavební úiad a územní pjáncväM
V

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
UŽÍVÁNÍM STAVBY
Méswcý Utad PNbram, Sta«bnľ úřad a územnl plánováni. jako stavebnl ůfád přřdušný
§ 13
odst. I písm. C) zákoňä č. 183/2006 Sb., d územním p|áHDvánľ a stav'dnfm šádu (stavební zákon). ve
znění puz&jšlch pľědpisů (däe jen %(avdni zákon"), pNďoumd podle § 122
2ákona
žádost o kdwdáčňl $0UNäS, klerou dne 19.01.2021 pedal
flosman a.s, ičo 2518844$, chýnwm č.p.1917,19. 390 02 Tábor2.
(dáke Nn "stavebník"), a na základě tchoto
vydává póde § 122 odst. 3 uwebnho
zákona a § 18i vyhlášky č. 5(}m006 Sb., o pQcýrobnejší úµav'ě Uzemnfho t"ôzhódwáň1, ú«émniho
opa#en1 a sta<bn1ho řádu
koNudačni $oUh|a&

který je dokšadem q povoleném účelu uZfvánl stavby
stavební úpmvy 2i& účelem změny uZkánf sávby (1.NP)
pHtmm íl, Jlrá$kovy sady č.p. 16
(dále jen "stavba"} na pozemku
ka¢a$tfá|mm
p®te
5iavetjnihD povolení spKzn.: MeUĹ;B/59954/2020/SŮÚP/jB, c.j.. MeUPB ®517/2020, ze dne
11.08.2020.
Vymezeni účelu Olvánt stavby.
-

doúo ke změně užívání čá5tj stavby v 1.NP z prodejny rrma na pTodgjnu po!ravin; jecmá se d
stávajIá oSekt

-

býly vybourány části přlček a Mávajlci vnůřhf rampa p1d zásabování.
byly proveceny mvé $ádrokartono¥é dětki ptiCky. nová pozvúlnějši vňNňí ra:npä s upravenou
pocjľahoLl, by$a cisazens nová keramická dlážba a u vstuprďch dvéři bylo 9$ázéň0
čjteviräni.

-

větránf je pňrozené přes vsíupni dveře; v prostom bývalého řezndvi je sLávajici VZT jednotka,
na kNtoU je napojen cdteth z pmtotu skladu.
vytápém je $távajK1 pômôcl ejektrických přímotopů, zbytkovým tapkm z chbdidch 2aři2!erji 2
vzdLKn0vou
o$ážéôôu nad vstupními dveřmi.

-

rxivě vnitřní Tozvody wKjý 1My rlapojeny na sWvajicl potrí'bni vedeni v objektu.
nové kondenzační jednotky byty umisWny uvnitř pn¢xSejRy.
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Údaja o zkušebMm pr'ovozu:
-

Zkušební provoz pľDběhl v terminu od 01.10.202U - 31,1 2.202'0, v rámci
hýb µavodenc:
měření hZku 2 provozovny souvisejici se zásobo'vánlm vC, sičládáni a manipulace se zbožím
Výstedky měřeni jsou uvedené v Protokole o auforzo'vaném měřeni č, MH-Q36-2Q2Q č,
89542/2020 ze dne %.12.2C2Q. Měřeni provedla firma Marvelab s [,q,. IČO: 09090851, Humva
6" 523/30, 370 05 České B®ějovfe. Pfotoko| byt ptedbZen Kejské hygieRi¢ké stankí
Sttedobeského kfaie se sídlem v Praze.

Odůvod néni:
Dne 19.01.2021 podat 5t,avebnik Zádosto kolaudm s'whlas na stavbu ju dokončenou.
Stavební
ůľad
vydd
dne
?9.09.202O
mzh®nuii
q
zkušebním
provozu
$z..
MeupB/84092nQ20/sÚÚp/jB, č j. MeUPB 87002Q32Ô na základě korůolM prOhlidky prQvEdené
dňé 29.09.2020, tj jgm průběhu byly sepsán protokoL Stavebňik při této
všechny
po|Tebné dodady a Yyiád{enĹ
S:avebni úřad upudů od závěrečné kontrôlnl pr'ohlidky a vyáal kdaudačnl souhks na základě
předbžených dokladů a pri spkiěni pod:ňiňék, ze Zádô$t 0 kd3%äčM muhtas je úplná a dokcmčená
stavba popřípadě část stavby schopná samostatného @ván1, je v scuMu s povoknim stavby
a d[}kumentad, nebo óvěřenóu mektQvoU ¢okůmenwj. v s<Madu se stanovisky nebo závaznými
stanovisky, popŕipá& rózh®núHmt do|čeny¢h
Syk-h vydám podle zvláštních právních
pTedpisů. jsou dódržény obécňé pož%ävlcy na výsčavbu a skwečné provedenl stavby nebo její
uživánf neme ohrožovat Zívol a veíepé zcKavl, živca nebo zdraví zvířat, bezpečnost änctx) tŕ«mi
pŕostř®i.
Smr)eyviska sdéKE:
·

Kŕäj9á hygMcká smiee $tMočeského kraje se sídlem v Praze - záwzné stanovisko ze čjne
13 0i.2021 č.j. KHSSC 61621/2020.

Poučeni:
Ksamčni
pmto proti němu

není pQd!e § 122 odst. 3 Btavebniho zákona správním rozh®nutím

®de ~ľliho räzQka

Ing. J0ňä BártQvá
re£ereni StavébniN úřadu a Ůz$mníhg planDváni

Obdrží:
za$t3upeni ptce FLOSMAN as., Čhýnovská č.p. 1917/9, 390 02 Tábor 2

nelze se
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orgány
Hasičský záchmnný sbor SW. knqje. územní odbw Příbram, 1DDS: h5jhqa7
s-Ido: ŠkdMč.p, 70. Příbram Vlll, 261 Úl Přlbram 1
Krajská hygienická stanice Stč, kráje se šidlem v Praze. územní pracoviště PNbram, 1DD$: hhcd8e
sídb: U Nemc¢ni¢e č p. 85, Příbram l, 261 01 Přlbram 1
Městský úřad Přlbram, Odbor sHničnhô hospodářStví, Tyršova č p. 108, pKbram l. 261 01 PHbram 1
Městský úfaď Příbram, SÚÚP. památková péče, ŤýEšUv8 č.p 108, Pttbram l 261 19 PňNam 1
spis

