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Předel1\ děkuji

Přľ|ohy: PBŘ arch. Č. 113/2016,

Vyjádření převezmu oso
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
ýsTEcKÉHo KRAJE
(Jzemní odbor Chomutov
Beethovenova 134 //19
430 01 Chomutov

č.j.:HsUL-7417-3/cv-2016
Ev.č.: ZKP-433/2016

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

' '
1)aben Kovářská S.ľ.o.
Tovární 227
431 86 Kovářská

VYŔIZUJE/KONTAKT

CHOMUTOV
09.12.2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany
Název stavby:

Pila Kovářská

Místo stavby:

k. ú. Kovářská st.p.č. 9/2 a 531

Stavebník - investor:

Daben Kovářská s.r.Ó., Tovární 227, 431 86 Kovářská

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písni.
b) zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o
PO"), ověřil podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona o PO, dodržení podmínek požární
bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů, schválené dokumentace a z podmínek
vydaných stanovisek. Na základě výše uvedeného vydává, dle ustanoveni § 31 odst. 4 zákona
o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, k zahájení zkušebního provozu výše uvedené stavby

souhlasné závazné stanovisko.
Odůvodněni
Při stavbě byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti vyp|ývajÍcĹ z posouzených podkladů
dokumentace, včetně podmínek vyp|ývajĹcÍch z vydaných stanovisek.
Poučeni
K případným změnám v užívání stavby oproti ověřenému stavu dle ust. § 31 odst. 1 pÍsm. c)
zákona o PO je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.
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Přílohy:
Bez příloh
Rozdělovník:
Bez dalších příjemců
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
ÚSTECKÉHO KRAJE'Územní odbor Chomutov

Beethovenova 1347/19
430 01 Chomutov
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VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
07.12.2016

c.j.: HSUL-7417/CV-2016
Ev.č.: IH-873/2016

VYŘIZUJE/KONTAKT

CHOMUTOV
08. 12. 2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu státní správy na úseku požární o(::hrany
Název stavby:

Pila Kovářská

Místo stavby:

k. ú. Kovářská st.p.č. 9/2 a 531

Stavebník -- investor

Daben Kovářská s.r.o., Tovární 227, 431 86 Kovářská

Předložený druh dokumentace: změna stavby před dokončením
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov (dále jen ,,HZS"), dle
ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanoveni § 31 očIst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o PO"), posoudil projektovou
dokumentaci předloženou dne: 07. 12. 2016. Předložena projektová dokumentace - ožárně
bezpečnostní "ešení st
dále jen ,,PBŘ") zpracované
K výše uvedené projektové dokumentaci HZS vydává, v souladu s § 31 odst. 1 písm. b) zákona
o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodněni:
Posouzená dokumentace specifikováná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové
náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve
znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny
požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
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Poučení:

Podle ustanovení § 46 odst. 3. vyhlášky č. 246Í2001 Sb., o star)ovení podmínek. požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění
vyhlášky č. 221/214 Sb., si jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponecháváme trvale ve
své dokllmentaci.
K případným zm "' '
stanovisko z hledíš ,

"

ĚÓŘÉ" ""
':¶

" projekt()vé dokuínentaci je třeba si vyžádat nové
""Ĺ

m
Proti obsahu závazného
s anoviš a ri%ize podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat
prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předinětem řízení, a
to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Přílohy:
Bez příloh
Rozdělovník:
Bez dalších přije|nců
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