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INFORMACE 
 
 
 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad příslušný podle  
§ 13 odst. 1 písm. c), zákona č. 183/2006., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), 
na základě žádosti Istav Media s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5 - Smíchov, ze dne 05.04.2022, podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytuje následující informaci dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
Znění Vašeho podání: 
žádám o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o 
poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo 
jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 01.01.2022 až 31.03.2022 dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to: 
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
- územní rozhodnutí o změně využití území 
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území 
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 
- územní souhlas, společný územní souhlas 
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 
- stavební povolení 
- stavební ohlášení 
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, 
které se týkají veškerých pozemních staveb pro právnické osoby. 
 

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace: 
- identifikaci žadatele (např. Istav media, s.r.o., akciová společnost, obec, kraj) 
- Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby) 
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) 
- druh rozhodnutí 
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
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Stavební úřad posoudil předmětný požadavek, který si upřesnil se zaměstnancem žadatele v telefonickém 
rozhovoru a dospěl k závěru, že nejjednodušší forma vyřízení dané žádosti je zaslání kopií vydaných rozhodnutí 
(správních přípisů) formou „první strany“, která obsahuje veškeré požadované náležitosti (identifikaci 
žadatele, stavby, lokalizaci atd.). 
 
 
Dále Vás žádám opětovně o ukončení spolupráce. 
 
 
 
Děkuji za ochotu s pozdravem 
 
 

                                                                                                        Jiří Polák 
                                                                                                          vedoucí stavebního úřadu 

 

 

Obdrží: (včetně 8 „prvních stran“) 

- Istav Media s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
- 1x spis zde 
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J. PolSt
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iiri. polak@ mestokral upy.cz

25.03.2022

ROZHODNUTT

M.Ertskf riiad Kralupy nad Vlt., odbor v'istavby a tlzemniho pl:inovdnf, jako stavebni riiad piisluBn'i

podle ustanoveni 5 13 odst; X. pfsrn. c)ziikona i. X83/2006 5b,, o fizemnim pldnovdni a stavebn(m i6du
(ddle jen ,,stavebni z{kon"}, ve spoledndm (zemnim a stavebnim iizeni (di-le jen "spoleind ilzeni'i}
posoudil podle 5 94o stavebniho ziikona iiSdost o vyddni spoleEndho povolen[, kterou dne 01.03.2021

podalo MEsto Kralupy nad Vltavou, ICO: 002369?7, Palack6ho ndmEstl 1, 278 01 Kraluov nad Vltavou

v zastoupeni Romanem Muidkem, |ir 67853161, bytem

a na ziklad6 tohoto posouzenf:

l, Fodle 5 94p odst,1 stavebnlho zikona a 5 13a vyhldiky E, 503/2006Sb,, o podrobn€j5i rlpravE

fzemnlho rozhodovdni, rizemnfho opatienl a stavebniho tidu

schvaluje stauebni zdmEr

na stavbu:

,,Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavqu na pozemku st.p.E, 52 al3,ll a parc.E. L72tl4,tlz7.,
6O5lL,6D512, L7ZZ{L,L723l3, L77312,566/1 v k.6. Kralupy nad Vltavou"

SI?yha obsahuie:

Adaptace prostor bfual6ho pivovaru na novd vyuiiti. Vzniknou novd prostory., a to komerEnf ve forrn6

kavirny a restauratre a dile prostory pro knihovnu, muu eum, drjm dEti a mlideie, ziikladnl urnEleekou

Skolu a byt spr;ivce. V$e v rozsahu piedloien6 projektov€ dokumentace.

Stavebniobjekty:

SO 01- Objekt brfvaldho,pivovaru

SO 02 -Trafostanice

lnien!rsk€ objektyr

lO 200 - Komunikace a zpevnEn6 plochy

IO 300 -Vodovodni pilpojka

lO 400 - kanalizalni plipojka

lO 410 - kanalizace.deidovd
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Jana Tdanovcovd
315 739 94a
la Ea.z.da novacova@mestokralupv.cz.

VYRTZUJE:

TEL.:

E"MAIL;

DATUM: t3.07.2022-

ROZHODNUTi

MEstshi fiiad Kralupy nad Vlt., odbor v'fstauby a rizemnfho pldnoviini, jako stavebni rliad pifsluin,i podle ,$ 13

odst. L pfsrn. c) ziikona i. 183/2006 5b., o 0zemnlm pliinovini a stavebnim tddu {diile jen "slavebnf zdkon"}
ve stavebnfit fizenl piezkoumal podle $ 109 ai 114 i6dost o vydrini stavebniho poyolenf, kterou dne

70,lL.Z02L podala spoletnost Valsabbia Praha, s.r.o.,le: 25O74466i U Drfhirny 646,278 01 Kralupy nad
Vltavou, kterou na zdkladE plnd moci zastupuie Jirsoui Milena, le: 14953951, Dudkova 62, 19900 Praha I
- Letfiany (dCle jen,,stavebnfk") a na zdkladE tohoto piezkoumiini:

l. VydAvi podle'$,115 stavebniho zikona stavebni pouoleni na stavbu:

,, stavebni fprayy haty spojen€ se zmEnou uilvini " na pozemku st;parc.i. 14?0 v katastrClnim rizemi

Kralupy nad Vltavou.

St4rfFVlobpis stavbv:
Jednd se o jednopodlain{ skladovou halu, kteri bude novE vyuifvdna pro v'irobu. Hala mii sedlovou stiechu
se skJonem cca X1'; pidorysn€ rozmEry jsou cca 50 x 1!8 m a vrfSka objektu ve stdvajicim stauu 622 a

vnov€ navriendmstavurG,36 m. vrdmciltavebnich riprav budezhaly odstranEno opl65tEnistEn istlechy
objeHu; bude ponechdna pouze oceloui nosn6 konstrukce. NovE bude objekt opldltEn systdmovrlmitepelnE
izolaEnirni panely s povrchovlim plechem v barvE modrd RAL 5010. Ve vnitini dispoaici: objektu bude novE

zizelmi pro zamEstnancg kterd spodivii vdenn( mlstnosti skuchyfikou a dvou WC. Ddle zde bude
kompresorovna. Novf provoz bude slouiit jako v'frobni hala, ve kteri budou tii rnirobni linky sloul(ci
k vfrob6. distanEnich podloiek. Jedn6 se o v'irobu,, ieleznVch produkti".
Domovni rozvod vody bude napojen na novou Eiist vodovodni domovni piipojlcy z PE 4O DN 32 o dilce cca

3,0 m, Stdvajici vodovodni piipojka z0stiivd beze zmEny, Tepti voda bude ptipravovdna elektrickfmi
prfitokovf mi ohtivaEi .

Do-movnf rozvod kanalizace bude napojen na novou ddst domovnf pfipojky spla5kov6 kanalizace pomocf

potrubi KG DN 125 o ddlce,cca 5,O rn. St6vajfcf kanalizaini piipojka zristdvif beze zmEny.

Odvod deitovrich vqd je ielen stfvajicim zprisobem, od okapov,ich svod0 budou odvedeny do stiivaji6i,ch

vsakovacich blokri pti zdpadnI stranE objektu,
Zdroj tepla je v prrlmyslovdm arerilu centrdlni, napojenfobjektu je stdvajicim rp0sobern beze zmEnu ielen
ie koncept novfch rozvodri v objektu. U piivodu je navrieno umistEnlteplovodnismEiovacistanice, tistiedni
topeni ie napojeno piimo na zdroj tepla. Jako edroj tepla objektu jsou navrieny teplovzdulnd jednotkrl
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Jana Zdanovcou6'

3i573942
iana.zdbndvacova@ meitokra.tu iv,q-z

DATUMI 25.43,2022

ROZTIODNUTI

Mdstskf ffad Kralupy nad Vtt., odbor vtystavbya .(zemniho pliinovdni, jako,stavebni 0iad piisluinri podle $ 13

odst. 1 p[sm. c) ziikoha t, 183/2006 Sb., o Szemnim pldnovinf a stavebnim iddu {diite jen ''stavebniqikon't}
ve stavebnfm iizeni ptezkoumal podle'5 109 ai L14 iidost o vyddn[ stavebniho povoleni; kterou dne

10:01;2022 podala spolednost NUVTA a.s., lE: 25506331, Modiinovi t.p.1094 574 OL TFebiE - Nov6 Dvory

(diile jen,,stavebn[k") a na zdkladE tohoto piezkoum6ni:

I. Vydrivi podle $ 115 stavebniho zdkona stavebni povoleni na staVbu:

,, stavebni ripravy objelrtu 8.31 - skladovdnl a drobn€ kompletaini pr6ce, areil KOCHMANTRANS; s.uo,

Trojanoua E:p.805, Kralupy nad Vltavou 'rna pozemku st.parc.t. 7il6 v katastr:ilnim tzemi Kralupy nad

VItavou.

Stavba obsahuie:
- Objekt i,Sl bude po prsvedenistavebnich riprav vyuilvdn EiisteEnE ke skladovdni.a tiisteEn.E pro drobni

kornBletaEni priice ve vazb€ na koncovou expedici vtrobk0 piipravenrich pro odvoa, tj. jejich

kornpletace, 'zabaleni, krdtkodqb6 skladoviinf a vyexpedovinl. Ve skladu hotovfch vrlrobk& je

uvalovdno s prostorem pro finalizaci vfrobkl, tj. jejich kompletace a odzkouleni pied zibalenim do

krabic di beden.
- Dojde k demonta-ii p0vodnlho boiniho opliitEn(, ktera tvoF[trapdzovf plech a rSmy s rnlplni pletlyeil a

dile k vfmEnE stivajici stieini krytiny. Stdvajici nosnf skelet objektu bude ponechdn, ocelovi

konstrukce budq o6etiena obnovujlcim syntetickfm ndtErem. Doide k vyzddni obvodfi objektu vietn€
jednC vnittni stEny. StEny budou vyzdEny z p6robelonouich tvdrnic Ytong; tl. 25 cm a budou

samooosnd . Objekt i, 3L bude napojen na areilovou jednotnou kanalizaci pouze z ttlediska splaikovich
vod z novdho zalizovaciho piedmEtu ( umyvadlal. Pro vnitini ronrod k zaiizovAcimu predmEtu bude

poloiena ptipojka zPE a DN a to zrozvodu vobjektu'd;30,Svody ze stiechy svedou deit'ovd vody

dosavadnim rpfisobem do terdnu s piipojenfm do podzemniho vsaku. Temperovdni skladri hotovrich

v'irobkl bude zaiiSt6no pornoci el. piimofop0, jednd se o dosaieni teploty 15 -18 e C i ve vazb6 na

kriitkodobou kompletaci hotovrich vfrobk& vjedn6 iiisti mfstnosti . Skladovdni pomocri€ho materiilu
zrlstane bez vytiipEni. Elektroinstalace bude piipojena z hlavniho rozvadB6e FIR umistEnEho v objektu

i30. Objekt E.31. bude vybaven objektov'im rozvadEiem OR umistEn,im u boEnlho vstupu do skladu.

- v rozsahu piedloien6 projektovd dokumentace
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lana Zdanovcov-i

315 739 942

]ana.zdanovcciva@ rnestokralupy.cr
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ROZHODNUTI

MEstskf rliad Kralupy nad Vlt., odbor vrlstavby a 0zemnfho pldnovdnf, jako stavebni fiad pfisluinY

podle ustanoveni 5 13 odst. L pism. Cl zikona i. 78312006 Sb., o fzemnim pliinoviini a stavebnim

tridu (ddle jen ,,stavebni z5kon"), ve spoleEn€m flzemnim a stavebnfm iizeni {drite jen "spoleind
iireni") posoudil podle 994o starrebnlho zSkona iddost o vydini 0zemniho rozhodnuti'a stavebniho

povoleni (ddle jen "spolein6 rozhodnuti"),kterou dne 19.08.2021 podal Zadatel Spoletnost Bonett

EURoGAS CNG Park, q.s, leo: 02t07881, Helllchova 485/1,11800 Praha 1, v zastoupeni spolelnosti
Bonett Bohemia, a,s, lio : 25626108, SudomEiskd L293132,130 00 Praha 3 (dile jen ,,7adatel"), Na

ziiklad€ tohoto piezkoum:inf stavebni riiad vyddvd;

l. Podle 5 94p odst. 1 stavebniho zikona a .$.13a vyhl6Sky e. 503/20065b., o podrobn€jiiripravE

rlzemn [ho rozhodov6ni, tizemniho opatienl a stavebnih o i6d u

schvaluje stavebni zimEr

,, Plnici stanice CNG v areilu Eerpari stanice Benuina Novf Ves u silnice 608 na pozemku

st.parc.t. 205, parc.i. 1030/1, parc.E,7[3gl2, parc.E. A0tl\ parc,E. 4LAl!6, parc.i. 4ilF,lla paroE.

430/10 v kat. dzem[ Nov6 Ves u Nelahozevsi " (dile jen,,stavba").

Stavba o.bq-qhuiei

Jednii se o vfstavbu novd sarnoobsluind plnici stanice CNG s veiejn'im provozem, kde rrfdejni stojan

CNG bude umist6n pod st6vajic[ piestieienivfdejnfch stojanir PHM.

PS CNG je ieEena jako stabilni kompaktni zaiizeni, kterd se skli{d6:

- 1x ielezobetonovf kontejner s technologii o ptdorysn'ich rozm€rech 6,0 x 3,0 rn a vflce 3,045 m,

- 1 x oboustrann'i uidejni stojan CNG Bonetl
- propojovacf potrubni rouvody CNG mezi provoznlmi celky technologie CNG a v'idejnirn stoianem

- propojovaci rozvody elektro pro napdjeni a ovldddnf samostatnr!'ch technologickfch celkir jako

vrfdejni stojany, osvEtlenf apod.
- 1 xsystdm detekce fnjku plynu

- STL plynovodni pifpojka pro CNG stanici napojena zveiejnr6ho plynovodu a ukonEena HUP a

m6ienfm V samostatndm kiosku

- elektropt[pojka NN

- kompresor CleanCNG

Pro zamezen( piistupu nepovolan,fch osob je celrl prostor konlejneru stechnologii oplocen do

v. 2;0 m. Pro vstup jsou navrieny dvE owiravd branky $ife 1,0 m .

1
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Stauba obsahujet

MUKV 187572022 VyST
MuKv-s 14e33/202r/vYsT/Mi
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Lenka Millerovd
315 739 915

lenka. rnill erova@mestokrelupy.cr
09ro3,20ia

ROZHODNUTI

MEstskti :iiad Kralupy nad vltavou, odbor uistavby a tizernniho pliinovdni, jako stavebni rliad piislusnfpodle $ 13 odst' 1 pT. c) zdkona r, i$/2oos su., o urernri-r'punouini a stavebnim iidu (stavehnizdkon), ve znEni pozd_6jiich. pruupir, lJiiJ].n,,o.*bni ;k;;;i,; spoletndm rjzemnfm a stavebnim

ffi : l,ff ';#, ;::t:i51Til'lf# [Hd 
; ;; ffi"J l r'i ou,i,. n,,d ; ;,; ; ;;;; ;;ffi il ;

SYNTHOS Krarupy a.s,, rio 282t47gA,O. Wichterreho 6.p.810 278,lKrarupy nad vrtavou(drite jen "iadatel,,). a na ziikladE tohoto posouzenf:

r' 
;,'.1'"il:Tiil1,1;i'il:3;l;nifi:?iJ,:11l#li,Tkvi s0va006 sb., o podrobn.jir ,iprav6

schvaluje staveb,ni ziimEr

::-ry':Tq sti n' 14ffi ,orL.Wirfil{r,'...rrlllli'r}1'x:;* s, z4otz, Bs3t4,86& B6e,E70r2t 938, La37, X03S/r, ffiatz,iiaajiiitrzv katastrSrnim 6zemi robefek
Are6l ctremiclofch vfrob Kralupy, blok Z0

stavbu duou samostatnich objektrl skladu peroxid.tl pro tjidy c a niiSi {GF) vdetn,E nezbytndhoprovozniho wbayeni zalisfulfcino o*pliJ *lauovani c; i[ii si onr. prostorovd ieienf je ddnourdenou plochou pro v'istavhu' p;;;.rfmiodstupovfriuiaer-*nortmi 
skradov,fch obiektfi. objektyskladrl budou spojeny nadzemnim p.iiruia, ,oo.r,'po ildrr.jsou vedeny ve5ker6 energie a

fi,.;n.fl,ff1T3J,,:il:H'1,:1-J:f ooJ'i"t p"ir-#.lo:,""o"]p.rn"*;-#i.ffi=la ,*,iii.i
Stavba je
.Stavebni

so/Ps
so/Ps
solPs

dlen*na na stavebni objekty a technickd a technorogickd zaiizeni:objekry/prcwmisoubory:
2030 Sklad peroxidri I

2031 Sktad peroxidfi ll (s provozni budovou)
1913 frafostanice



iJ. uurv rtzstlzozzwx 5trr I

P omacn 6 st a v e h n i objelrty:
Potrubni most t. 93

OChrann€ st€ny
Piiprava tlzemi
De5t'ovri kanalizace

Splaikovd kanalizace

KoneEnd terdnnl ri pravy
Komunikace a zpevn€ne plochy

Dotleni stdvaJfci stovebni ohjekty o provozni'soubory:
SO 101 Administrativnf budovy
SO 118 0stiednisklad
PS 213 Trafostanice
P5224 [pravnavody
SO 19207 Satny
50 0065/10 Pitnii voda
SO 0065/20 Hydrantovd voda Synthos
SO O09S VnEjii osvdtlenisyN

Dilti provozni saubory:
Ps 2031-01 SHZ

PS 2031-02 prtmyslovd chtazeni a vytiipEni
PS 2031.03 Provozni rozvod silnoproudu
PSZ03L-04 SHrp a zaiheniMaR
P5 2031-05 EPS

PS 2031,06 Slaboproud rozvody
P5 2031-07 EZS

Popi5 stavby:
SO 20il0Sklad peroxidfi I

Objekt se sklddd ze skladovacl budovy, manipuladni plochy a havarijnijimky. objekt je rozdElenri na tii
ditatacni disti,

celkov€'p0dorysn6 rozmEry: 69,70 x 1.7;90 m. Maximdlnivrfika stiechy je +4,78 m

Piedni dCst,objektu tvoii zastieiend manipulainl rampa vybaven6 tiemi vyrovniivacimi mfrstky. podjaha
rampy je ve v'i3ce 1,20 m nad plilehltru komunikacL

stredovou t6st objektu tvoif skladovi budova, sestivajici,r 12 skladovfch kobek umlstEnfch vedle sebe
v jednd iadE. Kobky jsou navrieny se stfe5nimi vffukov,f,mi plochami pro pltpad vlibuchu. obvodov[ zdi
kobek ivrataisou odotn6 pietlaku 0,02 MPa..vnitiniprostoryvyiaduji stabitntteplotu a;sou vyUaveny
vytdp€nirn'a chlazenirn. obvodovri stEny hudovy a stiecha maiipoijuovan6 tepelnEizohEnl vlastnosri
dle esru 14 8102 - Tepelnd izolace chladiren a mraziren. podiaira kobek je spddovina ke sb€rnCmu
kanilku s odtokem do havarijni jimky.

Havarijni jimky jsou bezodtokovd oteviend vany, ddstetnE zapu3tEn6 v zemi. Celkem jsou navrieny 3.ks
i[mek. dEleni je podle dilatace skladovd Eisti objektu. Vzhledem k poiadovan6mu zrithytndmu objemu
jsou jimky navzdiem propojeny jako spojit6 nidoby. Jimky jsou zakryty txetovfm zasriesenim:

SO 2031Sftlad peroxidfl Il
Objekt se sklddii ze skladovacr' budoW manipuladni plochy a havarijnfjfmky. Objekt je,rozdEleni na dvE
dilatadni diisti.

celkovd pfidorysn6 rozrnEr budovy je 46,2s xJ.7;90 m. MaximdlnlWska stiec[y je +4,76 rn.

Piedni iiist skladov'fch kobek tvoii zastieiend manipulaEnl rampa vybavend dvEma rrryrovnivacimi
mfistky- Podlaha rampyje ve vfEce 1,20 m nad piilehlou komunikaci.

Stiedovou Edst objektu tvoii 8 skladovtch kobek urnistEnrich vedte sebe v jedn6 iadE, Kobky isou
navrieny se stieinimi vrifukov,imi plochami pro pifpad vfbuchu, obvodovd zdi kobek i vrata pou odiln6

i

I
t
I



e;.:
SPIS. ZN.:

PoffiLrsru:
poEErpf,llox:

PotEr[$r] pFlrox:

vvf,rzule:
TEL:

E.MAIL;,

DATUM:

M6stski fiiad Kralupynad Vltavou, odborWstavbya fzernnlho plinoudni
Palackdho nim,L,27E01 Kralupy nad VJtavou
wwwimesto kra lupy.cz. podatelna @ mestokra lUpy.ca tel.: 315 739 811

lC: 00236977, Dle: CZ 00236977,DS: 8zzbtuq

MUKV 15362/2022VYST

M UKv-S3190/202 2AryST/Mi
4

Lenka Mlllerovd

31s 739 915

lenka.mlllerova@ mestokralupy.cz

2A.O2.2022

ROZHODNUT[

STAVEBNI POVOLENi

MEstski 0iad Kralupy nad Vltavou; odbor vfstavby a 0zemniho pliinovdni, jako stavebnf (iad pifsluin,i
podle 5 13 odst. 1pism. c) ziikona i. 183|2A06 5b., o 0zemnim pliinoviinia stavebnfm iidu (stavebni

ziikon), ve znBni pozddjsich piedpisti (diile jen Istavebnl zikon"), ve stavebnim iizenf piezkoumal pdle
5 108 ai 114 stavebnlho zikona iiidost o stavebni povolen[, kterou dne 25.01.2022 podal

SYNTHOS Kralupy a.s., O. Wichterleho i.p. gLO,278 01 Kralupy nad Vltavou, le0282t479O,

(diile jen "stavebnikr') a na zikladE tohoto piezkouminf:

l. Vydiv{ podle 5 115 stavebniho ziikona a 518c vyhliSky t. 503/2006 Sb., o podrobnEjii ripnv€
6zemnlho rozhodovini, fzemnlho opatleni a stavebniho iddu

stauebnl povoleni
na stavbu:

1 | OLG I ZZ /2L00,, Rekonstrukce Ia boratorn ld h skladfi SO 21 5'
Areil chemickfch v'irob Kralupy

na pozemku.st. p. 1414/1 v katastrilnim rizerni LobeEek.

Popis stavbyr

Budou provedeny stavebnl (pravy (rekonstrukce) laboratornich skladri v 1. PP objektu SO 215, mistnosti
e. -101, -7O2, -!M, -105, .107, -t12, -17.3 - 116, -118, -119, .120, -72L, -!22, -123,, -724, -t26.
V rnistnostech budou provedeny obnovy povrchti, modernizace owEtleni a riprava VZD. Mezi mlstnosti

i. -116 a E. -L17 bude posunuta piidka a rnistnost E. .121 bude rozd6lena piitkou na dvE samostatnC

fiistnosti, nov6 vznikne mistnost i. -t2la.
Stavebnim i riprava mi dojde ke zmE ni uiiviini t6chto m [stnosti:
Mistnost t- -72o zmdna vyuiitize skladu tlakov'ich lahvi na sklad hoflavin (ethanol, tolulen,

aceton, r:ozpoult6dlo)
Mistnost E. -llL: zm$na vyuiitize skladu elektroridriby na sklad pomocn6ho materidlu a

piipravna toluenu,
novd rnistnost c. 121a - nihradni dily, sklen6nd pomircky, prdzdnd,obaly atd.

Mistnost t. -123: zmEna vyuiitize skladu hoilavin na sklad chemikiilii (oxid zineEnatf, stearin
vloikovanf, urychlovai)

Mlstnost t. -124: zrn6na vyuiitize skladu chemikdlii na archiv vzorkfi provozu Elastomery (SBR +



dJ, MUKV 163s2/2022 vYsr str.2

Mistnost a. -126:
butylkauiuk).
zmEna Wuiiti z p ruani spisovny kautuku 58R na archiv vzorkt provozu
Polybutadien.

ll. Stanovl podminly pro prouedeni stavby:
1. Stavba bude provedena podle prorektove dokumentace ovilen6 v tomto stavebn{m iizeni,

kterou zpracovala PP Proiekce Pilai s.r.o., U tliibirova 938, 27801 Kratupy nad Vltavou, te:

Z8?f4790. Piipadne zmdny nesmi bit provedeny bez piedchozlho povo]eni stavebniho [iadu.

2. Stavebnlk ozndmi stavebnimu (ladu term[n zahijenf stavby a tyto fiize uistavby pro kontrolni
prohlidky stavby: a) dokonieni stavby - zdvireind kontrolni prohlidka. Ukonien6 etapy stavby

budou stavebnimu diadu ozndmeny v dostatedn6m piedstihu.

3. Pii proviidEnf stavebnich praci budou dodriena ustanoveni vyhliilky i. 268/2009 Sb., o
technicktch poiadavcich na stavby, upravujici poiadavky na provdddni stavebnich konstrukci a

technickvch za iizenistaveb a zdvazn6 ustanoveni obsalenil v pilslulnfch technickvch normich.

4. Pli provddEnistavby je nutno dodrzovat poiadavky dkajici se bezpednosti prdce a technickych
zaiizeni, dbdt na bezpeanost a ochranu zdravi pii pri5ci na staveni5ti a rriinit piislulni opatiani
pro ochranu zdravl a iivota osob na stavenisti.

5. Budou splnEny podminky zdvazndho stanoviska MEU Kralupy nad Vltavou, odboru iivotnlho
prostiedL vodoprivni riiad, Ej. MUKV 75915/2020 OiP ze dne 78.72.2020
- Na ziiklad6 provedenfch zmEn bude aktualizovdn havarijnipldn.

6. Budou splnEny podminky ziivazn6ho stanoviska Kraiskd hygienicke stanice StiedoEesk6ho krrje,
rizemni pracoviitE v MElniku, dj. KHSSC 580522020 ze dne L2.02.?lZLl
- Na pracovilti piipravny musibit udriovanii osvEtlenost min. 5O0 lx dle poiadavku E 2 ziikona

309 ve spojenl s I 45 nafizeni vliidy e,36!2W7 5b., ktenim se stanovi podmlnky ochnny
zdravi pii priici, ve zndnl pozdEJSfch piedpisri (d5le jen ,,naiizenl"l ve spojenf s bodem 5.10.4

eSN gN fZOg+.f (36 O45O) Sv6tlo a osvEtleni- OsvEtleni pracovnich prostori - eiist 1; Vnitfni
pracovni prostory;

- Musi bft zaji5tdn piivod ierswCho vzduchu na pracovisti pfipravny a pied zahiijenirn uiiv6ni
stavby bude piedloien protokol promdienf, seilzeni a vyzkouienf \lZt zaiizeoi, ze kterdho
bude wplivat splnEnl pifvodu terstveho vzduchu na jednotlive pracoviitE vsouladu
s po;adavkem 6 2 3O9 ve spojeni s $41a 42 naiizeni.

7. Budou splneny podminky stanoviska SYNTHOS Xralupy a.s,, odboru Generel a dokumentace Ij.
35080{520/2027 ze dne 30.11.2021

- pied kolaudaci stavby bude na odbor Generel a dokumentace pieddna PD skuteind
provedeni stavby v digitiilni i papirove podobi, jejl soutdsti budou opravenO stavebni Wkesy
iizen6 dokumentace se zpracovdni fprav realizovanri,ch v rdmci tdto stavbyi

- pled kolaudaci stavby bude rovndi plediino aktualizovand pasportnl PBI se zpracovdnim

0prav realizovanfch v rdmci tdto stavby; sxivajici paspo rtnl PBfr ne vyidddnl poskytne oGD,

8. Pfi realizaci stavby nebo jejl zmdny musfbftna stavbg veden stavebni denik, Vlastnlk stavby je

povinen uchovijvat stavebni denlk po dobu deseti let.

9. Pied zahdjenim stavby bude na viditelndm mistE u vstupu 0a staveniSt6 umist€n ltltek,Stavba
povolena", kted stavebnlk obdrZi jakmite toto rozhodnuti nabude prdvni moci. Stitek musibit
chranEn pied povEtrnostnimi, aby 6daje na ndm uveden6 zistaly iiteln6 a ponechEn na mistE

do doby zapotetl ullv6ni stavby.

10- Stavba bude provedena dodavatelsky. Ndzev, sldlo a le stavebnlho podnikatele, oznimi
stavebnik stavebnlmu 0iadu pisemnE ve lhttd minimiiln6 10 dnri pied zahdjenim stavby,
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sPoLEeNi SOUXHS
0zrrraNi soutttAs A souHtAs s pRovEDEruina ouuSEr{EHo srAvEBNfHo zEnnEnu

MEstskf 0Fad Kratupy nad Vltavou, odbor v'fstavby a 0zemniho pldnovdni, jako stavebni fifad piisluBn'i
podle 5 13 odst. 1 pism. c) zdkona a. 18312006 5b., o iaemnim plinovdni a stavebnim iiidu (stavebni
zdkon), ve rndni pozddjiich piedpisfr {ddle jen "stavebni zdkon"}, posoudil oenimenizdmEru podle g 96
stavebniho ldkona a ohlCleni stavebnlho zdm6ru podle g 105 stavebnfho rdkona {d{te jen ',spolein6
ozndmeni"), kter6 dne 2L.02.2022 podala spolednost

BIDLI PRAHA 2, bytoy6 drulstvo, lC 07606S61, se sidlem JindiiSskii 88g/t2,110 00 praila, zastoupen6
piedsedou druiswa lng. Jiiim Lejnarem, kt€rou rastupuje pavelTolik,

(ddle jen ostavebnik"), a na zdklad* tohoto posoureni podle $ 78 odst. 4 a $ 96a stavebniho zCltona a

515c vyhliSky e. 503/2006 5b., o podrobnEjli dpravd 0zemniho rozhodovini, fzemniho opatieni a

stavebniho Fiidu

vydivC spoletnf souhlas
se stavebnim ziimirern

"PFistsvba 
a stavebni ripratry rodinndho domu t. p. 214" na pozemku parc i. 45t ISO a E. st. p. 43I v

kat. fizemiZem€chy u lkalup nadVltaraou

Zdm6r obsahuje:

NepodsklepenC jednopodlalnf zdr{nii piistavba s obytn'fm podkrovlm, roziiiujfci obytnf prostor i}
piisluienstvi rodinn6ho domu na bytovou jednotku o velikosti 7 + 1. Zastfe$eni je valbov,fm
vaznicovfm krovem, vstup do piistavby bude krytf valbov'fm plistletrkem na sloupcich. pfistavba

bude o zastav€nd plole 83,30 m2, ptdorysnd rozmEry 1O50 m x ?,6A m, pilmo navazujici na
severoz*padnf iSst stdvajiclho objehu. Bude umist6na v min. vzdilenosti 3,4O m od hranice s

poremkem parc. t. 457/5 - komunikace, 10,10 m od hranice s pozemkem p. t. AiTl$g a 10,80 m v
min. vzdSlenosti od hranice spozemkem p,t. a57/375 vk. ri. Zemichy u Kralup nad Vltavou, dle
v'ikresu koordinalni situace C. 02 v m6iitku 1:200 z data 1U2021, kterou vypracoval Totit -
stat ebn€ projektovf atelidr a autorizoval lng. tuddk Strupt, autorirovan,i inlenrir pro pozemni
stavby, eXAf OOO7S52. Piistavba v 1. HF obsahuje piedsiil, koupelnu s wC a kuchyfiskf kout s

obfvacim pokojern. 2. NP obsahuje chodbu, sklad, pracovnu, loinici, koupelnu s WC a iatnu.
Rozvody vody budou napojeny na stivajaci vodovodni piipojku, splaikovd vody budou svedeny
st*vajfci kanalizaini piipojkou. Pifstavba bude vytdpdna podlahornim vytiipdnim a pomoci otopnich
iebfikfi v koupelnlch. Jako zdroj tepla v pfistavb€ bude slouiit tepelne Eerpadlo vzduch/voda o

II
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ROZHODNUTI

MEstsk'i tiiad l(ralupy nad vlt-, odbor vlistavby a fieemniho pldnovdni, jako stavebni riiad piisluin,i podle
ustanoveni 6 13 odst. L pfsm' ci ziikona t. L83l2oO5 5b,, o fzernnim pldnovdni a stavebnim faau tieie ien
,,stavebni ztkon"), ve spoleEndm f zemnim a stavebnfm ifzeni (diile jen "spolednd iizeni',) piezkoumai poUIe S
94a odst' 4, S 90 a L11 stavebnfho zdkona iddost o vydini rizemniho rozhodnutf a stavebniho povoleni (diile
jen "spoleEnd rozhodnuti':), kterou dne 21.10.2021 podala spole6nost W,A,6..payment'solutjons, r,s., tCo
26475621;, Na vitEznd plini e.p. t7L9/4,14000Praha 4 zastoupend tng, pavlem KuE"rou, tfo sz3sggot,lta
Kriisnici d5, 25L 53 Kunice ' Vidovice [ddle jen ,,Zadatel"). Na ziSklad6 tohoto pierkoum6nf stavebni rjiad
vyddvd:

l. Podle 5 94p odst. 1 stavebnfho zdkona a S t3a vyhldiky i. 503/2006Sb., o podrobnEjii 0pravE tzemniho
rozhodovinf, *zemniho opatFeni a stavebniho iiidu

schvaluje stavebni riimEr
na stavbu: ,,LNG Koromin" umist6na na pozemku parc,d. 2913 tZggl6T a lgg/68 v kat. rlzemi Kozomin (ddle
jen ,,stavba").

Stavba obsahuie:

STAVEBNIOETEKTY (spL;

SO 01 - OBJEKTY TECHNOLOGIE

- zaloienI viech celkri stavby tzn. jednotlive technologickd celky ING vtetnE v'istavby Za desky technologie,
v'idejni mista LNG vietnE nov'ich ref,iii LNG a ochrany reFiie, prodlouieni stdvajicfho pft'st;eiku ierpaci
stanice, vristavba ielezobetonovdho energo kandlu technologie a stiiieci stanovi5tE LNG.

so 0z - zpEVNfNE plocHy, oprocENfA DoPRAVNIzNAeENi
* opravy stdvajicich zpevnEn\ich ploch vdetnE provedeni nornich zpevnEnfch ploch a provdzdnf noyd a
prlvodni zpevn€n€ plochy. v'istavba 2 ks novfch vyhrazenfch stinf pro TIR t-NG. Vristavba obvodov6ho
systdmovEho ocelovdho oploceni okoio technologie LNG a instalace svisldho a vodorovn€ho dosravniho
znaEeni,


		2022-04-19T07:48:48+0000




