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KoLAUDaČnÍSOUHLAS
s uživÁltínnslavry
Městský úřad Nýřany, cldbor výstavby, .iako stavební úřad příslLršrlý podlc § l3 odst. l písm. c) zákona Č.
183i2OÓ6 Sb., o ťtzenrttítrr plirnor,árrí a stavelrnínr i'ádtr (stavebrrí zákorr). ve z-nění Ptlzdě.jŠÍclrPr'edPisfi
(dále jen "stal,ebttí z,irkon"j. pt'ezktlttrrral podle § l22 stavcbrrílro zákorra žáclost o kolaudaČnísoulrlas,
kterou clne l4.2.20l9 ptrdala společttost

l)lzeriská tcplárenská, a.s., Iť]o 49790480, Doubravecká č.p.276llll, Výchotlní Přctlrnčstí, 30l
00 Plzcň l,
kterou zastupujc '

l22 odst,3 stavcbrrího zákOna
Územního c;patř'ení
rozlroclovánÍ,
územnílro
poclrobnější
ťrpravě
Sb.,
o
č.
503/2006
vyhlášlty
§ 8i

(clále jen "stavebník"), a na záklaclě tohoto př,ezkournání l,ydává poclle §
l

a
a

stavebnílro řádtr

kolaudační struhlas,
který je dokladenr o ptlvcllenétn ťrčeluLržívánístavb1,:

Závcd na energetické využitíkomunálního odparlu Chotíkov
(dále,ien "stavba") povolené na pozetncíclr parc. č.92013 v katastrálrrím útzetníKťrštÍ,parc. č.712ll,
]20ll6.720l1"/,720118.'720l19,
720l4,720l5, "t20l6,720l8,72019.,720ll0.720ll1.720ll?,720115,
,l2t)l30,
,t20l26.
720131 . 72a82. 720133. 120l34. 720136
72012,| ^ 720128.720129,
72()120,,/20l2l. 720122.
v katastrálrríttt úzcrníClrotíkov prclvecictré podle stavcbnílto povolení č.i. ()V-Asc/l'763l20l3 ze dnc
l B, l .20l 3 a cltlclatečrtóho povolen í zmčn_v stavlr5; č,.i, OV-Mrá 142361201 8 zc dtlc l 6,2,20 l 8,
Vyrrezcn í přednrětrr stavb1,;

-

SO

0l

Burrkr

SO 02 Kotelna
SO 03 Sklad škr,áry
SO 04 Čištěníspalilr
SO 05 Provozrlí budova
SO 06 Strojovnal-G
SO 07 Cherrrická ťrprai,a vody
SO 08 Úprava tecltnologickýclr oclpadrrích vod
SO 09 Ponioctié provoz.y

SO 1 l Čerpacístanice
S() 12 Sklad ]'Otjldle gcolnctrickélro plánrr č. I37lt-8412016 na pozettrku st. l]. 72()l21v katrrstrálltítn ÚzetníClrotíkov

C

1.

tlV-VtrrVS l9ll2t) t9

stl,. 2

SO l0 Komín
clle geontetrickélro plirrrrr

č. l3"l1-8412016

na pozenrkll parc. č.720l55 v katastrálrrítn ÚzerrtÍC]hotíkov

IO 20 Pitnlr vcrcla

lO 2] t'ožárni vclcla
IO 22 Venkovní potrttbní rozvodv,- Itorkovod
lO23.1 Splašková kanalizace 6 r,ýtlak v.včištěrréi,cldy

lo 23.2 ČoV
Ia 24.1 Dešt'ová kanalizacc
lO 26.2 Konrttnikttcc,
<Jle

a zpcvněnó plochy -- areálové kottrunikacc

gconrctt.iokého plánu č. l371-8,1/20ló na pozcntcícll120ll5.720/5ít. 72()l57 v katirstr'á|nínr Úz,entí

Chotíkov

lO 27 Opčrnó zdi
IO 28 Konečrréterénní ťrpravy
IO 29 Vnějšíosvětlení

IO 30 Vnějšíkabelové rozvody

lO 3l Slaboprouclé rozvocly
Závěrečná kotttrolrríprohlíclka byla provc,clena dnc 19. bř,czna 20l9 (úterý) s tínrto výslcclkcnr:

-

stavba dokončcna bez rreclodělků.
7,ávada uvedená ve vyjáclř,errí Oblastnílro ilrspektorátrr práce pro Plzcriský krai a Karltlvalský kraj
336716.42119 ze clne l5.3.20l9 byla cldstranělta

čj.

tjdaje, o zkušetrtrítnprovoztl;

-

-

Měřenía vyltocltttlccrtí zkLtšcbrtíhcr plovtlztt pro[rilralo v obdobíod l2,8.20l6 tlo l2.8.20l8
Měřerrí hlrrktr by,lo prclvccletto clne l7._§. ai 1t].5.2017 po dobu 24 lrodin, dne 25,4.2018 a 3.5. aŽ
4.5,2018 po dobtr 24 lrodin v rnčřícíchtnístcch v soulaclu s akustickorr studií. Pr:dle výslcdkťr rněřcní
vyplývá, že hygienický linrit lrlLrku odpovíctá požadavkůnt stattoverrých v Nař,ízenívládyč.27?l?0ll
Sb.. o ochraně zdraví přecl nepřízrlivýrrri ťrčinkylrltrktr a vilrrací. ve znění pozdějšíchpřcdpisťt
Opatřerrí pro fáze zkušebníhoprovozu uveclc,nó v závazném statlovisku tslA byla provecletta,
př,ekročerrí stanovenýclr hodrrot neby,lo zaznatrrenálro

Byla proveclena dvě garanční nrěř,ení s vyhovuiícínli yý,sledky
Jednotlivá a korrtirltrálttí ntěřerrí poclle irrtegrtrvanélro povolení č,j. ŽPl8347ll] zc drrc l2.10.2012 a
změrty integrovanélro ptrvtrlení č..i. Ží'l4836ll5 z.e drre 1,7.20l5 byla plovedena a pr;žadované
lrcrdnoty byly doclržcrr1,.

orlůvodnění:
f)ne l 4.2.2019 poclal stavebrrík žádost o kolatrdačni soulrlas na výše uvedetlott stavlru. Stavební úřacl
provedl dnc l9. bř,ezna 20l9 (úterý) z.ár,érečnottkontrolní prcllrlídku stavby, při které ptl<Jle § l22 odst.3
stavebního zákona nezjistil závady brirrrící .jejírnu bezpečnénttrrržíváníani rozpot,sc závaznýrní
starrovisky dotčených orgáttťr k užívárrístavlry a slrleclal též.ž.e sktrtečrró provccletlí stavbv a její Lrživáni
rtebude olrrožtlvat život a veřejrié zdravi. život a zdraví zt,ířat, bezpcčnost anebo životrríprostředi.
Stavební

ťrř,ad

proto vydal kolaudačnísouhlas s užívánínrstavby

Závaalá stanoviska k r.ržívánístavby sclělili:
_ Hasičský zácl' anný sbot,Plzeriského kra.je čj.i{SPM-8281-8612010 tjPP ze clne 123,?alg
_ Krrrjská hygierrická starrice Plzeriskélro kraje čj. KtlsPl,/5000l24l19 ze dtre l9.3,20lS

Č..i. ov-vlr,llg

l9l l20l9

str,. 3

Poučení:
kolatrdačrrísoulrlas rrení poclIe § l22 odst.3 stavebrrího z,ákotta správnítn rozlroclnutím a nel,te se proto
proti něnru oclvolat.

ruĚsrsxÝ úŘnn NÝŘANy
okres Plzer) - sever
PsČ 330 23
lng. Zdeněk Mráček
vedoucí odboru výstav

Obdrží:
Plzeňská teplárenská, a.s., IDf)S: 4ixcgp7
,

sídlo: Doubraveckáě.p.2760ll,

Východní Předměstí, 30l 00 Plzcřr l, prtlstřednictvínr zástupce:

|]tasičský z.áchranný sbor Plzeňského kraje, lLruS: p36ab6k

sícllo: Kaplířova č.p, 272619.Jižrrí Předrněstí.30l 00 I'lzeri l
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlenr v Plzrri, lDDS: salnai8a
sídlo: Skrétova č.p. l l88/l5. JižrríPředrněstí. 30l 00 Plzeň l
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor ŽP. Americká č.p. 39,304 66 Plzeň
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, IDDS: uiqeezx

sídlo: Schwarzova ě.p. 27.30l 00 Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje. odbor životního prostř€dí, IDDS: zzjbr3p
sídlo: Škroupovač.p. l8, 306 l3 Plzeň
Středočeský kraj, crdbor životníhoprostredí a zeniědělství, IDDS: keebyyí'
sícllo: Zborovská č.p. 81/ l l , l 50 00 Praha S-Smíclrov

