ÚŘAD BoHUMÍN
MĚSTSKÝ
oDBoR sľłvrľľÍ
Masaľykova 158
735 8l Bohumín

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Město Bohumín
Masarykova 158
735 81 Bohumín

So.zn.:

Čj.'

Vyřizuje oprávněná úřední osoba:
Tel.
E_maíl:
Datum:

MUBO/I 8996/20 I 8/STAV/Ja
MIIBO/19937t2018
Janíková Lucie
596 092 r52
j

anikova. lucie@mubo.cz

14.5.2018

SOTTHLAS
s oDSTRANĚľÍľĺsTAvBY
Městský úřad Bohumín, stavební odbor, jako stavební úřad přís|ušný podle $ 13 odst. l písm. c) zĺkona ě.
18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební ákon), ve znění pozdějších předpisti
(dále jen ''stavební ákon''), posoudil ohlášení zÄměru odshanit stavbu podle $ l28 odst. l a 2 stavebního
zttkona, které dne 7.5,2018 podal vlastník stavby

Město Bohumín, Masalykova 158' 735 81Bohumín,
kteľézastupuje Ing. Michal Maslák' Anenskĺ 132,735 52 Bohumín
(dále jen ''vlastník''), anazźů<ladě tohoto posouzení podle $ 128 odst. 2

a3

stavebního zĺkona

vydává souhlas

s odstraněnĺm stavby

||Odstľanění budovy č.p. 1178' Bohumín''
Bohumín, NovýBohumín, Sunychelská č.p. l l78
(dále jen ''stavba'') na pozemku paľc. ö. 1487 v katastrálním územíNový Bohumín, jak je vyznačeno na

snímku z pozemkové mapy, kteý je nedílnou součástítohoto souhlasu v příloze.

K odstanění staveb

bude využívánpozemek paro. ě. 1486ll v katastľálním územíNoý Bohumín,

je ve vlastnictví Města Bohumín.

kteý

Udaje o účelustavby:
Jedná se o objekt, jenž sloužil ke konání. kulturních akcí o dvou nadzemních podlažích.Zastavěná plocha
objektuje 202nŕ,
Způsob pľovedení bouľacích pľací:
Stavba bude odpojena od inženýrských sítí.Dále bude odstľaňována částečněpostupným rozebíráním
(střecha, ýplně otvoľů, vnitřní ínstalace, stropní konstrukce) a částečněbouľáním pomocí těžkétechniĘ
(obvodové a vnítřnístěny, základové konstrukce).
l

Doklady k odstľanění stavby:

e
o

o
o

Snímek katastľální mapy
Výpis z katastru nemovitostí Lvl10001
Dokumentace k ohlášeníodstľanění stavby vě. zźuazných stanovisek dotěených orgánů a vyjádření
správců ĺnženýľskýchsítí.
Plná moc k zastupování
í:

a.s., pobočka Bohumín

638359/0800

min.cz
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Poučení:

1.
2.
3.

K odstľanění stavby budou využívány pozemky parc. ě. 1486ll,

1487 v katastľálním územíNový
Bohumín v katashálním územíNový Bohumín, které jsou ve vlastnictví Města Bohumín.

odshanění stavby provede právnická nebo Ęzickä osoba oprávněná

a

odborně vybavená

k provádění stavebních nebo montáhlichpracípodle zvláštních pľávních předpisů.

Při odstraňování stavby bude postupováno tak, aby v průběhu prací nedošl'o k ohroŽení bezpeěnosti
žívotaa zdraví osob, ke vzniku pož'áru a k nekontľolovatelnému porušení stabilĘ stavby nebo její
části.

4.

Bourací práce nesmí bý přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částíbourané konstľukce,

5.

Při odstraňování stavby nesmí bý ohrožena provoanschopnost sítítechnického vybavení v dosahu

6.

odstraňování stavby se musí provádět podle předem stanoveného technologického postupu a
dokumentace bouracích prací.

7.
8.
9.

které nebyly dosud strženy.
stavby.

Před zahájením odstranění stavby bude pľověřeno odpojení od inženýrských sítí.

Stavebník je povinen uěinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení.
Vyskytnou_li se při provádění ýkopů podzemní vedení nezakreslenĄ musí bý dalšíprovádění
stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru oprávněných zástupců příslušných vlastníků
technické infrastruktury, aĘ nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
Stavba je situována do oblasti se zlroršenou kvalitou ovzduší, ve které je překraěován imisní limit
pro poletaý prach-suspendované čĺĺsticefrakce PMIO. Demolice objektu je plošným zdrojem
znečišťováníovzduší. Při bouľacíchpľacích se předpokládá velký nárust prašností, což se může
negativně pĘevit na kvalitě ovzdušív této lokalitě. K omezení primární a sekundární prašnosti
požadujeme provádět okamžitévlhěení (mlžení) pľostoru demolice v místě vmiku náhlého nĺírustu

prašnosti (při bourání' sesuvu sutí, manipulaci se sutěmi apod., pro výše uvedené účelynutno zajistit

vyhovujícízdĄ vody (hydrant, cisteľny apod. a současně potřebné množstvíhadic, aby vlhěení
mateľiálů mohlo probíhat cíleně a nepřetľžitě po celou dobu prášení, bourací ptárce ajiné prášící
procesy omezit na minimtrm, a to zejména po dobu vyhlášení smogové situace, zamezit zneěištění
ovzdušízál<azem spalování jaĘchkoliv látek na staveništi.

10.

v zaÍizenístaveniště vytvořit podmínky a technicĘ vybavit místa pro třídění a shromažďování
jednotliých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
Předávat odpady pouze právnicĘm nebo ýzickým osobám opľávněným k podnikání, které jsou
provozovateli zaŕÍzení'k využití,odstranění, ke sběru nebo ýkupu uľěitého druhu odpadu ve smyslu
$ 14 zĺkona o odpadech. Na základě vyzváni předložit Městskému úřadu doklady o prokáz,źní
zprisobu nakládĺání s odpady vznikajících v ľámci stavby.

e stanovené
11. Budou dodrženy veškeľépodmínky' připomínĘ a budou respektovĺíny
Ioo842I95,
ve vyjádřeních společností:ČEZ Distribuce a.s., sdělení ze dne 30.1
omunikační
GridServices' s.r.o.' stanovisko ze dne 24.4.2018 pod zn. 5001711
infrastruktura a.s.' vyjádření ze dne 30,Il.20I7, 26.4.2018 pod čj. 782293/17, 5974772lt8'
Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.' stanovisko ze dne 2.l'2018 pod ěj.

9773N001.r53120r8NY.

t2' Po

odstranění stavby bude pozemek upľavený zaľovnáním tak, aby bylo zajištěno nezávadné
odvádění povrchoých vod.

13. odstranění stavby pomocí trhacích prací s použitím výbušnin lze pľovádět jen na
pravomocného povolení příslušného báňského úřadu.

zźtkladé

,,
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Čj.MUBo/l9937/20l8

podá
14. Po dokončeníodstľanění stavby oznémívlastníkstavby tuto skutečnost stavebnímu úřadu, kdy
žádost o vydání potvrzení o odstľanění stavby, prohlášení o odstranění stavby a u.ýmaz ěísla
popisného.

pro
15. Vlasürík stavby provede ohlášení změny do katastru nemovitosti u Katashálního úřadu
Moľavskosl."rŘ;1'k u3, katastrální p.acoviště Kaľviná, kteľému předloží.,,Souhlas s odstraněním
stavby, powrzení stavebního úřadu, źe stavba na pozemku neexistuje,

16. Souhlas

ýmazčíslapopisného".

se doručuje vlastníkovi spolu s ověřenou dokumentací bouľacích prací a dotčeným orgánům.

Souhlas nabývá pľávních úěinkůdnem doruěení vlastníkovi.
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Ing. Liboľ Radiňrík

vedoucí stavebního odboru

Poplatek:
Spľávnípoplatek podle zákonaě.63412004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

obdľží:
účastníci(dodejky)
Město BoĹumín, í zast. Ing. Michal Maslák, Anenská ě.p.l32,Záblati,'735 52 Bohumín 4
Město Bohumín, majetkoý odbor, Masarykova l58, Masarykova 1581 735 81 Bohumín
MěstsĘ úřad Bohumín, ođborživotního pľostředí a služeb, Masarykova l58, 735 81 Bohumín
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