číslo jednací
MUCK 08198/2021

Městský úřad Český Krumlov

Stavební úřad

Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836

tel.: 380 766 801

posta@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz

spisová značka

vyřizuje / telefon / e-mail

Český Krumlov

S-MUCK 07377/2021-Po

Marek Potclan / 380 766 808
marek.potclan@ckrumlov.cz

15.02.2021

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění, (dále jen "stavební zákon") posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 10.02.2021 podalo
Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího Odboru správy
majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, IČ 00245836, Kaplička 439, Horní
Brána, 381 01 Český Krumlov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru s názvem:

„Oprava a udržovací práce kaple sv. Jana Nepomuckého ve Starých
Dobrkovicích“
Kájov, Staré Dobrkovice
(dále jen „stavba“) na pozemcích pare. č. 2064/13, 2085/44, 964/4 v katastrálním území Kladné.
Popis druhu a účelu stavebního záměru:
- Udržovací práce spočívající ve:
o Zpřístupnění stavby (částečné rozebrání oplocení, odstranění stromů rostoucích
v těsné blízkosti stavby), odkrytí původní úrovně terénu kolem stavby (na jižní a
východní straně kaple).
o Odstranění nových omítek pod římsou a očištění zdivá.
o Vyspravení zdivá.
o Výměna střešních tašek.
o Provedení nových omítek na očištěném zdivu a opravy původních ponechaných
omítek.
o Provedení nových nátěrů.
Podmínky pro provedení stavebního záměru podle § 106 odst. 2 a § 115 stavebního
zákona:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing.
Karel Jandourek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0101287, datum
prosinec 2020.
2.

Při stavbě budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Městského
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úřadu Český Krumlov, Odbor památkové péče ze dne 28.01.2021, pod č.j. MUCK
04372/2021/OPP/JM:
o Před provedením barevných nátěrů budou provedeny barevné vzorky odstínu
přímo na fasádě a pracovníci památkové péče Městského úřadu Český Krumlov
a Národního památkového ústavu České Budějovice vyberou odstín, který
nejlépe odpovídá závazným stanoviskem schválenému návrhu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení a dokončení udržovacích prací.
4. Zařízení staveniště bude provedeno a provozováno v souladu s § 24e vyhlášky č.
501/2006 Sb., v platném znění.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, zejména § 3 zákona a část třetí, a dbát o ochranu zdraví osob na
staveništi).
K žádosti bylo předloženo:
-

-

Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče – závazné stanovisko ze dne
28.01.2021, pod č.j. MUCK 04372/2021/OPP/JM.
Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství – závazné
stanovisko z hlediska nakládání s odpady ze dne 17.12.2020, pod č.j. MUCK
62485/2020/OŽPZ/Ra.
Souhlasy vlastníků dotčených pozemků pare. č. 2085/44 a pare. č. 964/4 vše v
katastrálním území Kladné.

Poučení:
Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne
vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem
započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.
Povinnosti a odpovědnosti stavebníka při provádění staveb jsou stanoveny § 152 stavebního
zákona. Porušením povinnosti stanovené v § 152 odst. 1 je přestupkem proti stavebnímu řádu
podle § 178 odst. 2 písm. k) stavebního zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do
200.000 Kč.

Johana H A N U Š O V Á
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dle se
nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (doručenky) - nevracet, vložit do schránky
1. Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a
investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
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2. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
3. Eva Pingitzerová, Nové Dobrkovice č.p. 26, 381 01 Český Krumlov
Na vědomí
4. Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český
Krumlov
5. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439,
Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
6. Obec Kájov, IDDS: hwhb3tm
sídlo: Kájovská č.p. 100, 382 21 Kájov

