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:

Adresát:

7.1.2022
MeKd/2022/284
49/2022/V/Ze
Zelenka

379413523
zelenka@radnice.kdvne.cz

18.1.2022

Datum:

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

Město Kdyně, jakožto povinný subjekt, obdrželo dne 7. 1. 2022 Vaši žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V souladu s výše
uvedeným zákonem Vám poskytujeme v příloze tohoto dopisu uvedené informace.

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:

8

Počet příloh:

1

Tel.: 379413511

Bank. spojení: 108563737/0300

Město Kdyně:

E-mail: Dodatelna(a)radnice.kdyne.cz

www.kdyne.cz

1C: 00253464
DIČ: CZ00253464

ISDS: myqbdpS
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uzavřená podle § 78 odst. 5), v souladu s ustanoveními § 78a odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a §
161 až 168 (vyjma § 167 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád) a v souladu s § 16 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
vyhláška).

ČI. l. SMLUVNÍ STRANY
1. Správní orgán
Městský úřad Kdyně, stavební odbor
náměstí 1, 345 06 Kdyně
zastoupený Radkem Zelenkou, vedoucím stavebního odboru
(dále jen „stavební úřad")
a

2. Žadatel
Ing. Miloslav Polák

Hájek 36
345 07 Všem by
IČ: 04005198
(dále jen „žadatel")

ČI. II. PŘEDIV1ÉT SMLOUVY
V souladu s veřejným zájmem a právními předpisy uzavírají smluvní strany tuto veřejnoprávní
smlouvu, která nahrazuje územní rozhodnutí podle §79 a § 92 stavebního zákona (dále jen
smlouva). Předmětem této smlouvy je umístění stavby

„Hájek u Všerub, Sklad brambor, Oblouková plachtová hala"
(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 742 v katastrálním území Hájek u Věerub.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální
úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice a jsou vedené v katastrálním území Hájek u
Věerub 636673 v katastru nemovitostí:

742 - orná půda, výměra 8379 m2, LV 288, vlastník Ing. Miloslav Polák, Hájek 36, 345 07 Věeruby
Druh a účel umisťované stavby:
Jedná se o dočasnou stavbu skladu brambor v blízkosti areálu farmy v obci Hájek. Stavba má

zastavěnou plochu 10 x 30 m, tj. 300 m2, výšku hřebene 6,5 m, obestavěný prostor 1530 m3.
Kapacita pro skladování brambor je 250 t. Vstup do skladu je vraty. Součástí stavby je i výsadba
ovocných stromů z obou stran skladu, které jsou zavlažovány srážkovou vodou z haly.
Umístění stavby na pozemcích dle objektů v k.ú. Hájek u Věerub:
Dsklad brambor bude umístěn na pozemku pare. č. 742 v katastrálním území Hájek u Věerub

MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ
stavební odbor

Náměstí čp. 1,34506 Kdyně
Vaše číslo jednací:
Váš dopis ze dne:
MeKd/2021/5625
Číslo jednací:

Číslo spisu:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Kdyně:

603/2021/V/Ze
Zelenka

379413523
zelenka@radnice.kdyne.cz
25.11.2021

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 16

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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
24.8.2021 podal

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická c.p. 874/8, Děčín W-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a v souladu s § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby

Kdyně, DO, Náměstí 9 - kNN
- připojení nového odběru k síti NN na p.č.st.9 v k.ú.Kdyně

Kdyně, Náměstí č.p. 9
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 9 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 1095/5 (ostatní plocha) v
katastrálním území Kdyně.
Druh a účel umisťované stavby:
napojení nového odběru elektrické energie, zásobování budovy elektrickou energií
Umístění stavby na pozemku:

kabel bude napojen ze stávajícího vedení před budovou na pozemku st.p.č.9 kat. už. Kdyně ve
vzdálenosti 5,41m od hranice s pozemkem st.p.č.10/1 kat.úz. Kdyně, skříň bude umístěna na budově
č.p.9 Náměstí, Kdyně v osové vzdálenosti 9,4 Im od pozemku st.p.č.8 kat.úz. Kdyně
Určení prostorového řešení stavby:
zemní kabelové vedení s vyvedením do skříně na budově
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
bez vlivů na okolní pozemky a stavby, nevymezuje se

MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ
stavební odbor

Náměstí čp. l, 345 06 Kdyně
Vaše číslo jednací:
Váš dopis ze dne:
MeKd/2021/5357
Číslo jednací:

Číslo spisu:

619/2021WSp

Vyřizuje:
Tel.:

Spěváková
379413529

E-mail:

spevakova@radnice.kdyne.cz

Kdyně:

8.11.2021

ROZHODNUTÍ
UZEMNÍ ROZHODNUTI c. 15/2021
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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
26.8.2021 podala

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Spáňov, DO, č. pare. 11 - kNN

(dále jen "stavba") na pozemcích pare. c. 706/1 (ostatní plocha), pare. č. 747/1 (ostatní plocha) v
katastrálním území Spáňov.
Druh a účel umisťované stavby:

Jedná se o zřízení nové elektrické přípojky nízkého napětí 0,4 kV, stavbu jedné pojistkové skříně,
stavbu rozpojovací skříně a pokládku kabelového vedení v délce cca 62 m.
Umístění stavby na pozemku:

parc. č. 706/1 (ostatní plocha), parc. č. 747/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Spáňov.
Určení prostorového řešení stavby:

stavba řeší připojení nové parcely v obci Spáňov s požadovaným hlavním jističem 3x25A. Po
stávajícím podpěrném bodu č. 43 bude proveden svod kabelem AYKY-J 4x70 zvěděni AES 4x35
do rozpojovací skříně R19 (SV201) umístěném na podpěrném bodě č. 43. Odtud bude pokračovat

kabelové vedení AYKY-J 3x120+70 do nové pojistkové skříně X3 (SS200 v plast.pilíři) umístěné na

pozemku p.č.706/1 u hranice pozemků p.č.ll a p.č.10. Kabel bude uložen ve volném terénu
v hloubce min. 0,7 m, v místech přechodu přes komunikaci a ve vjezdech v kabelové chráničce
v hloubce min. l,O m.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ
stavební odbor
Náměstí čp. l, 345 06 Kdyně

Vaše číslo jednací:
Váš dopis ze dne:
MeKd/2021/5318
Číslo jednací:

Číslo spisu:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Kdyně:

667/2021/V/Pa
Palečková

379413528
paleckova@radnice .kdyne .cz
2.11.2021

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 14/2021

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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
1.9.2021 podala

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín W-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby

Starý Dvůr, DO, č. pare. 772 - k. NN IV-12-0017642
Kout na Šumavě, Starý Dvůr

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 772 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 1596/1 (ostatní plocha),
parc. č. 2883 (ostatní plocha), parc. č. 2885 (ostatní plocha), pare. č. 2884 (ostatní plocha) v katastrálním
území Kout na Šumavě.
Druh a účel umisťované stavby:

> Výstavba nového kabelového vedení NN v délce cca 228 m ze stávající trafostanice z důvodu
připojení stávajícího zemědělského objektu na elektrickou energii.
Umístění stavby na pozemku:

> pozemky st. p. 772, parc. č. 1596/1, 2883, 2884, 2885 v katastrálním území Kout na Šumavě
> kabel bude uložen ve výkopu v proměnné vzdálenosti 0,8 m - 2,1 m od hranice pozemku pare. č.
2884 v kat. území Kout na Šumavě

Určení prostorového řešení stavby:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ
stavební odbor

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

MeKd/2021/5769

927/2021/V/Sp
Spěváková
379413529

E-mail:

spevakova@radnice.kdyne.cz

Kdyně:

29.11.2021

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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 podle § 96 odst. l, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby,
který dne 1.11.2021 oznámil

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19,190 00 Praha 9-Libeň,
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu

vydává územní souhlas
s umístěním stavby

KDYN72, parc. č. 838, k. u. Brnířov
(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 838 (ostatní plocha) v katastrálním území Bmířov.
Druh a účel umisťované stavby:

rozšíření stávající technologie /infrastruktury el. komunikací
Umístění stavby na pozemku:

parc. c. 838 (ostatní plocha) v katastrálním území Bmířov.
Určení prostorového řešení stavby:

zřízení přímého napájení stávajícího síťového rozvaděče tím, že v jeho těsné blízkosti bude
zbudován el. měrový pilíř. Tento pilíř bude připojen k pojistkové skříni, kterou zbuduje fa.CEZ a ke
stávajícímu síťovému rozvaděči, který je umístěn hned vedle. Délka trasy nového vedení kabeluje
cca 13,0 m v zeleném pásmu a v chodníku. Vzdálenost od sousedního pozemku č.p.p.795/3 je cca
1,7m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
bez vlivu na okobií pozemky, nevymezuje se.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. l, 2 a§ 90 stavebního zákona.

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/2021/5869
939/2021/V/Sp
Spěváková
379413529
spevakova@radnice.kdyne.cz
16.12.2021

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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 podle § 90 a§ 96 odst. l, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění
stavby, který dne 11.11.2021 oznámila

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín FV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby

Pocinovice, DO, 1780/216 - TS, kNN

(dále jen "stavba") na pozemcích pare. č. 1780/216 (ostatní plocha), pare. č. 1780/127 (ostatní plocha),
parc. č. 1780/99 (ostatní plocha), parc. č. 1780/85 (ostatní plocha), pare. c. 1780/83 (ostatní plocha), pare.
č. 1780/87 (ostatní plocha), parc. č. 1780/88 (ostatní plocha), pare. č. 1780/92 (ostatní plocha), pare. č.
1780/90 (ostatní plocha), parc. č. 1780/105 (ostatní plocha), pare. č. 1789/30 (trvalý travní porost), pare.
č. 1789/32 (trvalý travní porost), pare. č. 1789/33 (trvalý travní porost), pare. č. 1789/34 (trvalý travní
porost), pare. č. 1789/36 (trvalý b-avní porost), pare. č. 1789/38 (trvalý travní porost), pare. č. 1789/43
(trvalý travní porost), pare. č. 1789/39 (trvalý travní porost), pare. č. 1780/241 (ostatní plocha), pare. č.
1780/104 (ostatní plocha), parc. č. 1780/109 (ostatní plocha), pare. č. 1780/111 (ostatní plocha), pare. č.

1780/199 (ostatní plocha), parc. č. 1780/131 (ostafaií plocha), pare. č. 1780/148 (ostatní plocha) v
katastrálním území Pocinovice.

Druh a účel umisťované stavby:

Výměna sloupové trafostanice a pokládka nových zemních kabelů NN v areálu statku v obci
Pocinovice. Kabely budou uloženy ve výkopech a budou ukončeny v nových kabelových jističích
skříních pro připojení nových odběrných míst. Jedná se o liniovou stavbu technické infrastruktury.
Umístění stavby na pozemku:

parc. č. 1780/216 (ostatní plocha), parc. č. 1780/127 (ostatní plocha), pare. č. 1780/99 (ostatní
plocha), pare. č. 1780/85 (ostatní plocha), parc. č. 1780/83 (ostatní plocha), pare. c. 1780/87 (ostatní
plocha), pare. č. 1780/88 (ostatní plocha), parc. č. 1780/92 (ostatní plocha), pare. č. 1780/90 (ostatní
plocha), pare. č. 1780/105 (ostatní plocha), parc. č. 1789/30 (trvalý travní porost), pare. č. 1789/32
(trvalý travní porost), pare. č. 1789/33 (trvalý travní porost), pare. č. 1789/34 (trvalý travní porost),

v

v

MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ
stavební odbor

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

MeKd/2021/5287
674/2021/V/Pa

Tel.:
E-mail:

379413528
paleckova@radnice.kdyne.cz

Kdyně:

8.11.2021

Palečková

ROZHODNUTÍ
č. 34/2021
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 13.9.2021
podal

Městys Všeruby, IČO 00253871, Všeruby č.p. 77,345 07 Všeruby u 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 změnu stavbu:

stavební úpravy a přístavba mateřské školy
Všeruby č.p. 156

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 189 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. c. 329/2 (zahrada), 1032/1
(ostatní plocha) v katastrálním území Všeruby u Kdyně.
Stavba obsahuje:

> přízemní přístavbu s plochou střechou o zastavěné ploše 85 m2 na severní straně budovy mateřské
školy v místech stávajícího vstupu, který bude odstraněn, dispozice přístavby - zádveří, šatna,
sociální zařízení, denní místnost

> stavební úpravy mateřské školy spočívající především :
- odstranění stávajícího dřevěného balkónu z východního štítu budovy mateřské školy, který bude
nahrazen novým balkónem s ocelovou konstrukcí, ze kterého povede únikové točité schodiště
- výměnu střešní krytiny

- zřízení nového přístupu pro rodiče s kočárky s příjezdovou rampou, zpevněné plochy a oplocení
- srážkové vody budou nově svedeny do jímky pro zalévání zahrady s přepadem do vsakovacího
systému

- dojde k úpravě připojení objektu na elektrickou síť, jedná se o změnu vedení elektřiny po pozemku

stavebníka (za hlavním připojovacím pilířem ČEZ)

v

v

v
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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 33/2021

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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost
o stavební povolení, kterou dne 3.9.2021 podalo

Společenství vlastníků jednotek Všeruby 10, IČO 07231008, 345 06 Všeruby u Kdyně,
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
Vydává podle §115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:

plynofikace bytového domu
Všeruby c.p. 10
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 208 v katastrálním území Všeruby u Kdyně.

Stavba obsahuje:
> Jedná se o provedení domovního plynovodu bytů č. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bytového domu Všeruby čp.
10. Domovní plynovody jsou v celé trase vedeny po stávajících stavebních konstrukcích uvnitř

objektu. Za prosfaipem do bytu bude provedeno osazení přechodky a bude provedeno napojení
plynového kondenzačního kotle. Domovní plynovody bytů č. l, 3 a 4 jsou již provedeny.
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
l. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Pavel Zimák, CKAIT
0201467, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Závěrečná kontrolní prohlídka.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

