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MĚSTSKY ÚŘAD KDYNĚ
stavební odbor

Náměstí čp. 1,34506 Kdyně
Vaše číslo jednací:
Váš dopis ze dne:

Číslo jednací:

Čisto spisu:

5.4.2022
MeKd/2022/1684
429/2022A//Ze

Vyřizuje:

Zelenka

Tel.:

379413523

E-mail:

zelenka@.radnice.kdvne.cz

Datum:

11.4.2022

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Město Kdyně, jakožto povinný subjekt, obdrželo dne 5. 4. 2022 Vaši žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V souladu s výše

uv^depymzak<)^m^jp^poskytujeme v příloze tohoto dopisu uvedené informace.
stevťbní odbor

Náiněstí l., 345 06 Kdyně

(1)

Radek Zelenka
vedoucí stavebního odboru

Příloha:

Naskenované části písemností týkající se požadovaných informací

Na vědomí:

Městský úřad Kdyně, tajemnice, Náměstí č.p. 1, 345 06 Kdyně

Počet listů:
Počet příloh:

3
1

Tel.: 379413511

Bank. spojení: 108563737/0300

E-mail; podatelna(a>radnice. kdvne.cz
ISDS: myqbdpS

www.kdyne.cz

Město Kdyně:
1C; 00253464
DIČ: CZ00253464

MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ
stavební odbor

Náměstí čp. 1,34506 Kdyně
Vaše číslo jednací:
Váš dopis ze dne:

Číslo jednací:
Číslo spisu:
Vyřizuje:

Tel.:
E-mail:

Kdyně:

MeKd/2022/636
159/2022A^/Pa
Palečková

379413528
paleckova@radnice.kdyne.cz
8.2.2022

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a§ 106 odst. l stavebního
zákona, které dne 26.1.2022 podala

Obec Loučím, IČO 00572624, Loučím č.p. 2,345 06 Kdyně
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle §106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:

udržovací práce podle § 104 odst. l písm.j) stavebního zákona
oprava kamenné obřadní zdi
Loučím

(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 801/1 v katastrálním území Loučím.
Popis druhu a účelu stavebního záměru:

> Jedná se o opravu hřbitovní zdi ze severní strany mezi márnicí a vstupní bránou. V této části zdiva
budou probíhat údržbové práce, které se týkají zejména:
očištění zdiva tlakovou vodou

odbourání stávající koruny zdiva

- yyškrábnutí spár zdiva min. 10 mm do hloubky
vybourání uvolněných kamenů
- doplnění kamenného zdiva
úprava lože cementovou maltou před osazením nové koruny zdiva
- osazení prefabrikované betonové krycí desky na korunu zdiva
spárování vápenocementovou maltou

MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNÉ
stavební odbor

Náměstí čp. l, 345 06 Kdyně
Vaše číslo jednací:
Váš dopis ze dne:
Číslo jednací:
Číslo spisu:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Kdyně:

MeKd/2022/1124
185/2022^/Pa
Palečková

379413528
paleckova@radnice.kdyne.cz
11.3.2022

ROZHODNUTÍ
č. 8/2022
Výroková část:

Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 3.2.2022
podala

Obec Loučím, IČO 00572624, Loučím č.p. 2, 345 06 Kdyně,
kterou zastupuje Ing. Kristýna Tomanová, nar. 30.11.1994, Chodská Lhota č.p. 165,

34506 Kdyně

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 94p odst. l stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:

opěrná zeď
Loučím

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 1044 (zahrada) v katastrálním území Loučím.
Stavba obsahuje:

> Opěrná zeď v délce 23 m a o proměnné výšce 1750 mm-3750 mm je navržena z bednících dílců
BD40 vylité betonem a vyztužené ve vodorovném i svislém směru výztuží. Opěrná zeď bude
ukončena zákrytovými deskami. Proti vodě bude opěrná zeď chráněna nopovou fólií, která
bude zasypána štěrkem. Ze štěrku bude voda odváděna perforovaným drenážním potrubím,
které bude svedeno do ventilačních mřížek, které budou osazeny na nezasypané stěně opěrné zdi.
Umístění na pozemku:

> Stavba opěrné zdi bude umístěna na pozemku pare. č. 1077 na hranici s pozemkem stp. č. 10/1 v kat.
území Smržovice.

Určení prostorového řešení stavby:
> Stavba opěrné zdi o proměnné výšce.

MĚSTSKY ÚŘAD KDYNĚ
stavební odbor

Náměstí čp. 1,34506 Kdyně
Vaše číslo jednací:
Váš dopis ze dne:

Číslo jednací:

MeKd/2022/1139

Číslo spisu:
Vyřizuje:
Tel.:

165/2022W/Sp
379 413 529

E-mail:

spevakova@radnice.kdyne.cz

Kdyně:

Spěváková

18.3.2022

ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
Výroková část:

Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor Jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. d)zákona c.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 129 odst. 2a3a§lllažll4 stavebního zákona žádost
o dodatečné povolení stavby, kterou dne 7.2.2022 podali

LST a.s., IČO 60706805, Trhanov č.p. 48, 345 33 Trhanov,

které zastupuje Ing. Jiří Olejník, IČO 87125099, Blížejov č.p. 187, 345 45 Blížejov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 129 odst. 2 a 3 a §115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
dodatečné povolení stavby
přístřešek pro chladící box na stromky
Kdyne, Podzámčí

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 1761/2 v katastrálním území Podzámčí, kterým stavbu dodatečně
povoluje.
Druh a účel umisťované stavby:

Přízemní přístřešek se sedlovou střechou o zastavěné ploše 105,43 m , který kryje chladící box na
stromky.

Určení prostorového řešení stavby:

Stavba se nachází uvnitř areálu LST, který slouží jako lesní školka. Přístřešek navazuje na stávající objekt
na pozemku č.st.p. 569. Připojení na elektrickou přípojkou je z objektu na č.stp. 567. Dešťové vody jsou
svedeny okapovými svody volně na terén, kde dochází k zasakování. V chladícím boxu se nachází
odtokový kanálek, který odvádí kondenzát z technologie chlazení při západní straně objektu, kde dochází
k zasakování.

Stavba obsahuje:

Přístřešek se sedlovou střechou, venkovní rampu, napojení na areálovou síť elektrické energie,
chladící box s venkovním kompresorem

