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ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Městský úřad Jesenice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 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 1.10.2018 podala a naposledy doplnila 21.1.2019: 

Obec Psáry, IČO 00241580, Pražská 137, 252 44  Psáry, kterou zastupuje Ing.arch. BOUCHAL 
JAN, IČO 68793995, Podle Kačerova 1230/25, 141 00  Praha 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu nazvanou: 

„Rekonstrukce stávající školy – Dolní Jirčany č.p. 12“ 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 15,  19,  č.parc. 29/3, 645/1, 730, 731 v katastrálním území Dolní 
Jirčany. 

 

Stavba obsahuje stavební úpravy pro změnu základní školy na mateřskou školu (dále jen „MŠ“) 
a s tím spojené: 
- bourání garáže na pozemku č.parc. 29/3 k.ú. Dolní Jirčany (všechny dále uváděné pozemky jsou 

v k.ú.  Dolní Jirčany) 
- ve stávající stavbě č.p. 12 odstranění části stropu  nad 1.NP a vybudování nového stropu 
- odstranění příček pro změnu dispozice 1. a 2.NP 
- zesílení stávajících stropů 
- nový ocelobetonový strop nad 2.NP 
- nový dřevěný krov spojený se změnou tvaru střechy při zachování výšky hřebene střechy 
- nové rozvody vnitřních instalací 
- doplnění výtahu uvnitř dispozice 
- přístavbu vnějšího požárního schodiště 
- výměnu všech oken a dveří a doplnění oken na fasádě a na střeše 
- zařízení na likvidaci dešťových vod včetně nezbytných terénních úprav 
- úpravy povrchu plochy pro dětské hřiště 

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing.arch. Jan Bouchal 
(ČKA 03471) 24.9.2018 – stavební část + upravená situace 01/2019, a autorizoval části 
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dokumentace zpracované v 09 – 10/2018 Ing. Janem Zatloukalem, PhD. – stavebně technické řešení; 
Ing. Petrem Čonkou – požárně bezpečnostní řešení; Ing. Pavlem Mikou – vytápění, plyn; 
Ing. Michal Koblížkem – zdravotně technické instalace; Ing.  Karlem Kreysou – elektroinstalace. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Suterén stavby, kde je stávající  plynová kotelna  pro vytápění a přípravu TUV, zůstane beze změny. 

3. Dispozice 1. nadzemního podlaží (dále jen „NP“) bude  vybouráním příček přizpůsobena provozu 
MŠ pro 28 dětí – 2 denní místnosti, 2 šatny, sociální zázemí (z toho 1 WC pro osoby se sníženou 
schopností pohybu), přípravna jídla. 

4. Dispozice 2.NP bude rovněž změněna novými příčkami pro 2 dětské skupiny (celkem 24 dětí), 
kabinet, šatny a hygienické zázemí.  

5. 1. a  2.NP  budou kromě schodiště propojena hydraulickou plošinou pro dopravu jídel. 

6. 3.NP bude využito jako podkrovní skladovací prostory. 

7. Na severní straně stavby při severovýchodním nároží bude vnější požární  dvouramenné schodiště 
o půdorysném  rozměru 5,50 x 2,00 m, na které bude vstup z 2.NP. 

8. Stávající stropy budou vyztuženy, obvodové zdivo  bude zatepleno. 

9. Stávající krov bude nahrazen novou dřevěnou vaznicovou soustavou s ležatou stolicí, ve směru 
východ západ bude sedlová střecha, výška hřebene 11,90 je zachována.  

10. Na předsazené severní části stavby bude rovněž sedlová střecha a shodnou výškou hřebene. 
Na východní a západní straně této střechy budou vikýře. 

11. Připojení na vodovod, splaškovou kanalizaci a el.energii se nemění. 

12. Pro likvidaci dešťových vod ze zpevněných ploch bude pod zatravněnou částí pozemku č.parc. 29/3  
zasakovací zařízení – výkop o rozměru 11,50x2,6x1,50 vyplněný štěrkem. Na severní straně stavby 
při hranici s pozemkem č.parc. 28 bude provedena vsakovací jáma pro likvidaci dešťových vod 
ze střechy stavby. 

13. Pozemek č.parc. 731 a 29/3  bude využit pro zahradu MŠ, která bude oplocena. Povrch zahrady bude  
v části při jižní straně stavby asfaltový, stření část bude   s litým gumovým povrchem a jižní část 
při hranici s pozemkem č.parc. 29/4 bude zatravněná.  

14. Krátkodobá parkovací místa v počtu  11 (z toho 2 pro osoby se sníženou schopností pohybu) budou 
vyhrazena na částech pozemků stavebníka st.p. 19 a č.parc. 645/ 1. 

15. Krátkodobé parkovací stání pro zásobování  bude na jižní straně stavby u zásobovací rampy. 

16. Původní stavba garáže při hranici s pozemkem st.p. 14  bude odstraněna. 

17. Podle závazného stanoviska KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 61785/2018 
ze dne 19.12.2018bude nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doloženo, že  

- kvalita vody z nového rozvodu splňuje hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých, 

- pro přímý dotyk s pitnou vodou byly použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh 
ověřeny a že při účelu  jejich využití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, 

- měření parametrů umělého osvětlení v chráněných prostorách stavby (denní místnost dětí č.1.04, 
1.14) je v souladu normovými parametry.  

18. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a předá oprávnění zhotovitele. 

19. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) Dokončení hrubé stavby 

b) Provádění terénních úprav a zařízení na likvidaci dešťových vod 

c) Dokončení stavby 

20. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

21. Plocha pro provádění stavby bude výhradně na oploceném pozemku stavby, 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry 
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Odůvodnění: 

Dne 1.10.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady 
a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník opatřením č.j. MěÚJ/13741/2018/VoM  
ze dne 15.10.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla naposledy doplněna 
dne 21.1.2019. 

Účastníci řízení – vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich: 

Vlasta Doktorová, nar. 31.1.1957, Květnového povstání 18, 103 00  Praha 
Ing. Vladek Pavelka, nar. 24.4.1974, Spojovací 10, 252 44  Psáry 
MUDr. Šárka Pavelková, nar. 21.2.1977, Spojovací 10, 252 44  Psáry 
Ivana Eliášová, nar. 21.7.1981, K Lůžku 14, 252 44  Psáry 

Stavební úřad opatřením č.j.MěÚJ/00850/2019/VoM ze dne 21.1.2019 oznámil zahájení stavebního řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního 
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy 
a doplněná  žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 
dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 
stanoviska.  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Nabyly vzneseny 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  

Z hlediska souladu stavby s územním plánem obce Psáry vydal závazné stanovisko odbor územního 
plánování MÚ Černošice č.j. MUCE 69134/2018 OUP ze dne 7.11.2018, kde je uvedeno, že záměr je 
přípustný. 
 
Dále bylo předloženo: 
- Plná moc pro ing.arch. Bouchala 
- Závazné stanovisko KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 61785/2018 ze dne 20.11.2018 
- Závazné stanovisko HZS Středočeského kraje ev.č. PZ-579-2/2018/PD ze dne 7.11.2018 
- Stanovisko  OŠK MÚ Černošice sp.zn. S-MUCE 65952/2018/OSKCR/SF ze dne 29.10.2018 
- Stanovisko OSÚ MÚ Černošice sp.zn. S-MUCE 65952/2018  bez uvedení data 
- Koordinované stanovisko OŽP MÚ Černošice sp.zn.  S-MUCE 65952/2018 OVM ze dne 19.11.2018 
- Vyjádření obce Psáry k umístění parkovacích míst na pozemku č.parc. 645/1 a 29/3  zn. OU/00216/19 

ze dne 18.1.2019 
- Vyjádření silničního správního úřadu obce Psáry k umístění parkovacích stání na pozemní 

komunikaci zn,. OU/00213/19 ze dne 18.1.2019 

Projektová dokumentace stavby  je úplná, přehledná, jsou v ní splněny obecné požadavky na stavby podle 
vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (dále jen „vyhláška“) § 49 – stavby škol, 
předškolních, školských zařízení.  

Doprava v klidu je řešena odlišně od ustanovení § 5 odst.2 vyhlášky, kde je uvedeno, že  parkovací stání 
se řeší jako součást stavby nebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání omezení vyplývající 
ze stanovených ochranných opatření. Pro parkování jsou využita  krátkodobá parkovací stání původně 
určená pro základní školu. Jiné řešení stavebně technické důvody  neumožňují, protože se jedná 
o rekonstrukci stávající budovy v zastavěné části obce, kde nejsou stavebně technické ani územně 
technické podmínky pro umístění  dlouhodobých parkovacích stání.  Krátkodobá parkovací stání jsou 
v souladu s provozem MŠ.  Takové řešení umožňuje  § 2 vyhlášky 268/2009 Sb., kde je uvedeno, 
že ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb, pokud to závažné územně 
technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.  



Č.j. MěÚJ/01305/2019/VoM str. 4 

 
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, proto rozhodl, jak je 
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Upozornění: 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Hašek  
vedoucí stavebního úřadu 

  
 
Za správnost vyhotovení: M. Vojanová 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) 
ve výši 5000 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
Na dodejku: 
Ing.arch. BOUCHAL JAN, IDDS: xtir3qp 
Vlasta Doktorová, Květnového povstání č.p. 18, Praha 10-Benice, 103 00  Praha 113 
Ing. Vladek Pavelka, Spojovací č.p. 10, Dolní Jirčany, 252 44  Psáry 
MUDr. Šárka Pavelková, Spojovací č.p. 10, Dolní Jirčany, 252 44  Psáry 
Ivana Eliášová, K Lůžku č.p. 14, Dolní Jirčany, 252 44  Psáry 
  
Dotčené správní orgány: 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, IDDS: u46bwy4 
Městský úřad Černošice, odbor územního plánování, IDDS: u46bwy4 
Obec Psáry, silniční správní úřad, IDDS: rvhbuxe 
 
Na vědomí: 
Obec Psáry, IDDS: rvhbuxe 
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