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NÁVRH 
VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

REHAU, s.r.o., Obchodní 117, 251 70  �estlice I� 457 99 561  zastoupená M-PRO REAL Piletická 
50, 500 03 Hradec Králové 

(dále jen "žadatel") podal dne  žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním �ízení 
o umíst�ní stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní �ízení. 

Odbor výstavby a územního plánování M�stského ú�adu v Jeví�ku, jako stavební ú�ad p�íslušný podle § 
13  odst. 1 písm. f/ zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen "stavební zákon"), zve�ej�uje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona 
návrh výroku územního rozhodnutí a sou�asn� podle § 14 vyhlášky �. 503/2006 Sb., o podrobn�jší úprav�
územního �ízení, ve�ejnoprávní smlouvy a územního opat�ení upozor�uje, že proti n�mu mohou dot�ené 
orgány podat výhrady, ú�astníci námitky a ve�ejnost p�ipomínky, které se týkají ohrožení ochrany 
ve�ejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do 

15 dn� ode dne zve�ejn�ní návrhu. 

K pozd�ji podaným výhradám, námitkám a p�ipomínkám nebude p�ihlédnuto. Ú�astníci �ízení mohou 
nahlížet do podklad� rozhodnutí (odbor výstavby a územního plánování M�stského ú�adu v Jeví�ku, 
ú�ední dny pond�lí a st�eda 8 - 17 hodin). 

Návrh výroku: 

Stavební ú�ad v návrhu výroku: 

I. Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky �. 503/2006 Sb., o podrobn�jší úprav�
územního �ízení, ve�ejnoprávní smlouvy a územního opat�ení

r o z h o d n u t í   o   u m í s t � n í   s t a v b y 

Stavební úpravy  v areálu REHAU , s.r.o. vyvolané zm�nou užívání  na  výrobu a montáž 
plastových  materiál�.  

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 961, 962, 963, parc. �. 1665/21, 1665/22, 1665/23, 1665/26, 
1665/27, 1665/28, 5330/1, 5330/3, 5332, 5333, 5335, 5380/1 v katastrálním území Jeví�ko P�edm�stí. 

Druh a ú�el umis�ované stavby: 

- etapa 2A �eší zm�nu užívání stávajících hygienických prostor v hale �.2 na nov� zbudovanou 
transformátorovnu. Stávající rušené sociální zázemí bude p�esunuto do nového prostoru. 

- etapa 2B je p�ístavba zádve�í (pr�jezdu) do haly �.1. Výstavba hygienického zázemí v hale �.2 
(p�ístup z haly �.1), zmenšení stávajícího sv�tlíku v hale �.2 a zbudování nového bodového sv�tlíku 
v hale �.2. Sou�ástí této etapy je také nov� zbudované vedení veškerých sítí dle požadavku nové 
výroby a úpravy vrat mezi halami. 
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- etapa 3 �eší nové zbudování parkovacích ploch v návaznosti na jižní �ást areálu. Sou�ástí stavby je 
vybudování nového oplocení �ásti areálu(175m), p�íst�ešku na kola (16,415*7,30m), rozší�ení 
komunikace a vjezd do areálu p�es stávající propustek.  Uprost�ed oplocení parkovišt� bude nov�
vybudován turniket pro vstup do areálu p�ímo z parkovišt�.  bude osazena nová vjezdová brána s 
dálkovým ovládáním.  Sou�ástí stavby  nových parkovacích míst je  �ešení odvodn�né deš�ových 
vod do zasakovacího objektu umíst�ného v prostoru nového parkovišt�. , nové rozvody NN v areálu 
a nové  osv�tlení. V prostoru nového parkovišt� bude provedena p�eložka telefonního kabelu a 
vedení NN.  Stávající stromy v prostoru nov� budovaného parkovišt� budou p�esazeny do pásu 
zelen� blíže ke komunikaci. Sou�ástí této etapy bude zkapacitn�ní stávajícího p�epadu kanalizace v 
severní �ásti území.  

II. Stanoví podmínky pro umíst�ní stavby:

1. Stavba bude umíst�na v souladu s grafickou p�ílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres sou�asného 
stavu území v m��ítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umíst�ním stavby, s vyzna�ením vazeb a vliv� na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

2. V terénu bude viditeln� ozna�ena hranice zájmového území a bude zajišt�no její nep�ekro�ení. 

3. P�ed zahájením stavby bude provedena odd�lená skrývka ornice v plné mocnosti dle ustanovení  §8 
odst.1, písm. a) zákona �.334/1992Sb. Získaná orni�ní vrstva v množství cca 98/7 m3 (hloubka 
orni�ní vrstvy je 30 cm) bude použita k zúrodn�ní, pop�ípad� vyrovnání terénu na nevyjímané �ásti 
pozemku p.�. 5330/1 v k.ú. Jeví�ko – p�edm�stí. 

4. Skrývka podorni�ní vrstvy není navržena, nebo� je tvo�ena hlavn� tuhou hlínou, �erven� hn�dou 
prachovitou, s plochami hlíny pevné, jemn� pís�ité a její využití je diskutabilní (zásada 
hospodá�ského využití).   

5. Investor je povinen v souladu s ustanovením §8 odst. 1, písmeno e) zákona u�init opat�ení 
k zabrán�ní úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zem�d�lský p�dní fond a jeho 
vegeta�ní kryt. 

6. M�stský ú�ad Jeví�ko, státní orgán ochrany ZPF, jako místn� p�íslušný pov��ený obecní ú�ad, dle 
ustanovení § 14 písmeno c) zákona stanoví rozhodnutím finan�ní odvod za trvalé odn�tí p�dy ze ZPF 
v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštního p�edpisu (zákon �.183/2006Sb., o 
územním plánování a stavebním �ádu ve zn�ní pozd�jších zm�n (dále jen stavební zákona).  

7. Bude zajišt�n p�ívod �erstvého upraveného vzduchu  do všech kancelá�í umíst�ných mezi halami. 

8. Vzhledem k umíst�ní stavby v bezprost�ední blízkosti toku vypracuje investor povod�ový plán, 
který p�edloží ke schválení povod�ovému orgánu m�sta Jeví�ka z hlediska potvrzení jeho souladu 
s povod�ovým plánem vyššího stupn�. 

Pou�ení: 

Ú�astníci jsou oprávn�ni navrhovat d�kazy a �init jiné návrhy po celou dobu �ízení až do vydání 
rozhodnutí. Ú�astníci mají právo vyjád�it v �ízení své stanovisko. Ú�astníci se mohou p�ed vydáním 
rozhodnutí vyjád�it k podklad�m rozhodnutí, pop�ípad� navrhnout jejich dopln�ní. 

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladn� vyv�šen na vhodném ve�ejn� p�ístupném míst�
u stavby nebo pozemku, na nichž se má zám�r uskute�nit, po celou dobu zve�ejn�ní návrhu výroku. 

Ing. Ji�í Val�ík 
Vedoucí odboru výstavby a ÚP 

M�stského ú�adu v Jeví�ku 
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Obdrží: 

ú�astníci (doru�enky) 
REHAU, s.r.o., Obchodní �.p. 117, �estlice, 251 70  �í�any u Prahy 
M�sto Jeví�ko, Palackého nám. �.p. 1, 569 43  Jeví�ko 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vyv�šeno dne: 

Sejmuto dne: 

Vyv�šení potvrzuje: 




