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SOUHLAS
S ODSTRANĚNÍM STAVBY
Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního
zákona, které dne 20.8.2013 podal vlastník stavby ZZN Pelhřimov a. s., Libor Novák, správce majetku,
IČO
46678140,
Nádražní
805,
393
01
Pelhřimov,
kterého zastupuje INBA s.r.o., IČO 46678930, Prokišova 7/356, 370 01 České Budějovice (dále jen
"vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona
vydává souhlas
s odstraněním stavby
KOMÍNOVÉ TĚLESO, UMÍSTĚNÉ UVNITŘ PŮDORYSU OBJEKTU PROVOZNÍ BUDOVY
SPOLEČNOSTI ZZN PELHŘIMOV V AREÁLU ZZN DYNÍN V OBCI BOŠILEC
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 125 v katastrálním území Bošilec.
Údaje o účelu stavby:
Jedná se o nevyužívaný masivní zděný komín celkové výšky 20,60 m, umístěný uvnitř půdorysu
objektu provozní budovy v současné době společnosti ZZN Pelhřimov v areálu ZZN Dynín v obci
Bošilec. Obdélníkový půdorys komínu, který má v objektu rozměry 2,40 m x 3,20 m se směrem
vzhůru postupně zmenšuje. Nad střechou do výšky 5,80 m je velikost komínového tělesa 2,4 x 2,4 m.
Další část délky 5,50 m má rozměry 2,10 m x 1,80 m a horní část délky 5,50 m má rozměry 1,80 m x
1,50 m. V prostoru u komínu se nachází původní kotelna, ve které je snížena úroveň podlahy, a to o
2,20 m, resp. o 1,90 m v části u komínu, kde byl zřejmě umístěn kotel. Zároveň s velkým komínem
bude vybouráno i malé komínové těleso pro přídavný kotel.
Dle dokumentace bouracích prací stavba neobsahuje stavební prvky s azbestem.
-

Způsob provedení bouracích prací:
Před zahájením bouracích prací bude uzavřen hlavní uzávěr vody do objektu, bude uzavřen přívod
plynu a vypnuta elektroinstalace.
Stavba bude odstraněna stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním k vykonávání vybraných
činností ve výstavbě, který bude dodatečně vybrán. Jeho jméno (název) a adresu (sídlo) oznámí
stavebník stavebnímu úřadu před zahájením prací.
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Stavba bude demontována od shora dolů a to postupným rozebíráním. Dojde k zajištění ohroženého
prostoru, ve kterém se budou provádět bourací práce podle dokumentace bouracích prací.
Práce budou prováděny podle dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval autorizovaný technik
pro pozemní stavby Ing. Pavel Čížek ČKAIT – 0100596.
Vzniklý odpad bude vyvážen na skládku pro tento odpad určenou, s nutným tříděním ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb. o likvidaci odpadů, v platném znění.

Poučení:
Vlastník je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno
stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník
odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest,
zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle
zvláštního právního předpisu.
Souhlas se doručuje vlastníkovi spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací a dotčeným orgánům.
Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 13 ve výši 500
Kč byl zaplacen.
Obdrží:
Zplnomocněný zástupce vlastníka stavby (dodejky)
INBA s.r.o., IDDS: yefqezq
ostatní
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde Obecní úřad Bošilec, IDDS: vzyb7ue

