
Adresa příslušného úřadu
Úřad: Městský úřad Čelákovice

Odbor stavebního úřadu

Ulice: Náměstí 5. května 1
PSČ,obec: 250 88 Čelákovice

věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ
podle ustanovení § 128 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), a § 18n vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A

I. Odstraňovaná stavba l zařízení l terénní úprava

(oĽnačení stavby l zařízení l terénní úpravy, místo)
Demolice stávajícího objektů, odstranění zařízení a zpevněných ploch, sklad kameniva, které se
nacházejí na pozemcích mezi obcíjirny a Nové Jirny v k. ú. Jirny.

Jedná-li se o více staveb, zařízení nebo pozemků, vlastník připojí údaje obsažené v tomto bodě
v samostatné příloze: [J ano ® ne

II. Vlastník stavby l zařízení l pozemku, na kterém se nachází terénní úprava
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též
adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její
podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narozeni, IČ, bylo-li
přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem
trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, TČ, bylo-li přiděleno, adresu
sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou
jednat jménem právnické osoby)

REAL 29, s.r.o.
Truhlářská 1108/3

Nové Město

110 00 Praha l
IČ: 05597609

Datová schránka: fsg7y5n
Podává-li žádost více osob, připoju.jí se údaje obsažené v tonito bodě v samostatné příloze:

[j ano ® ne

l



III. Vlastník jedná
[j samostatně
® je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné

příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu
popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická
osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též
adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem
právnické osoby):

FABIONN, s.r.o.

Jirsíkova 19/2

186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 26148293

Telefon l mobilní telefon: 221 778 244/ 733 131 398

Fax l e-mail: lenka:jirackova@fabionn.cz
Datová schránka: 6kq5m8d

IV. Vlastnická práva k pozemku zastavěnému odstraňovanou stavbou nebo zařízením

Pozemek parč. č.: 1032/4 a 1032/8, katastrální území: Jirny 660922

Vlastník:

® shodný s vlastníkem stavby
[j jiný vlastník (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého

pobytu popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu;
právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla
popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat
jménem právnické osoby):

Jedná-li se o více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

[j ano ® ne

V. Údaje o odstraňované stavbě l zařízení l terénní úpravě a její popis

(obec, ulice, číslo popisné l evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních
a podzemních podlaží, výška l hloubka stavby, členění stavby, technické nebo výrobní zařízení
stavby, výška l hloubka l výměra terénní úpravy vČetně uvedení odtokových poměrů)

Sklad kameniva mezi obcí Jirny a Nové Jirny, ul. Brandýská - Hlavní

Na pozemku se nachází více samostatných objektů určených k demolici. Objekty jsou označeny
dle čísel a barevně rozlišeny dle vlastního charakteru využití.
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objekt č.
objekt č.
objekt č.
objekt č.
objekt č.
objekt č.
objekt č.
objekt č.
objekt č.

q] Portálová pila na kámen č.l
02 Buňkoviště 01
03 Mostní jeřáb
04 Portálová pila na kámen Č.2
05 Ocelová montovaná hala
06 Buňkoviště s přesahujícím základem 02
07 Buňkoviště 03
08 BuňkoviŠtě 04
09 Materiálové silo

Drobné objekty
objekt č. 10 podélný obrubník
objekt č. 11 podélný obrubník
objekt č. 12 Koncový Sloup elektrického vedení
objekt č. 13 Sloupek hlavní rozvodnice elektro
objekt č. 14 Sloupek cihlový
objekt č. 15 Konstrukce bet. objektů
objekt č. 16 Oplocení
Zpevněné plochy z živice a betonu.

celý zájmový pozemek je tvořen částečně zpevněnými plochami a neudržovanou náletovou zelení
většinou na periferii hranic pozemku. Ze severozápadu je pozemek obklopen zemědělsky
obhospodařovaným polem. Jihozápadní část Noří hranice komunikace Hlavní - Brandýská.
jihovýchod dotčeného pozemku je obklopen neudržovanou loukou s hranici Šestajovického
potoka. Severovýchod dotčeného pozemku obklopuje taktéž neudržovaná louka s vyšší náletovou
zelení.
Na pozemku se nachází různé druhy konstrukcí a to menších i větších staveb. Jsou zde umístěny
obytné kontejnery, které slouží obsluze v daných částech pozemků. Dále jsou zde další konstrukce
a zařízení, které jsou používány pro zpracování kamene. V současné době je pozemek využíván
jako sklad kameniva a dochází zde také k činnostem, manipulaci a dělení na různé další produkty.
zájmový pozemek se nachází na katastrálním území: Jirny 660922, obec: Jirny 538272.

Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: [j ano ® ne

Statistické údaje (u stavby - budovy obsahující byty):
celková podlahová plocha budovy v m'

počet a velikost zanikajících bytů

rok vzniku zanikajících bytů
užitková plocha zanikajících bytů v m' (bez plochy nebytových prostor)

obytná plocha zanikajících bytů
,počet zrušených bytů

počet zanikajících podlaží, v nichž zanikají .......
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VI. Způsob odstranění stavby l zařízení l terénní úpravy
® dodavatelsky - název a sídlo stavebního podnikatele, (pokud je znám), lČ, bylo-li přiděleno:

Bude upřesněno na základě výběrového řízení.
[J svépomocí (pouze u staveb stavby l zařízení l terénních úprav, které nevyžadovaly stavební

povolení) — jméno a příjmení:
[j stavbyvedoucího (pokud stavba obsahuje azbest), spolu s uvedením čísla, pod kterým je

zapsán v seznamu autorizovaných osob; písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude
řídit provádění stavby je v samostatné příloze

[j osoby vykonávající stavební dozor s uvedením dosaženého vzdělání a praxe; písemné
prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor a doklad o její
kvalifikaci je v samostatné příloze

K odstranění stavby l zařízení l terénních úprav budou použity trhaviny [J ano ® ne

VII. Užití sousedního pozemku
K odstranění stavby má být použit sousední pozemek [j ano ® ne

Pozemek popřípadě pozemky, které mají být užity k odstranění stavby:

katastrální území parcelní č. vlastník pozemku

Jirny [660922] 1032/4 REAL 29 s.r.o., Truhlářská 1108/3, Nové Město, 11000Praha l

. REAL 29 s.r.o., Truhlářská 1108/3, Nové Město, 11000Jirny [660922] 1032/8 P,aha l

v zájmové lokalitě je prováděná Činnost zpracování a skladu kameniva, z kterou vlastník pozemků
zásadně nesouhlasí. Veškeré nájmy a plné moci byly ukončeny se současným provozovatelem
skladu a zpracování kameniva.
Jedná-li se o užití více pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

[j ano EB ne
VIII. Údaje o tom, jak se naloží s vybouraným materiálem a kam se přebytečný materiál
uloží

Veškerý materiál z demolice bude odstraněn v zařízení k tomu určenému (skládka příslušné
skupiny, recyklační centrum, ev. spalovna), preferována bude úprava (separace) za účelem
možnosti dalšího využití odpadů. Nakládání s odpady musí být zajištěno osobami k těmto
činnostem oprávněným ve smyslu zákona o odpadech.

IX. Předpokládaný termín zahájení a ukonČení prací

Zahájení 06/2020

Ukončení 07/2020
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Přesný termín zahájení bouracích prací bude oznámen stavebnímu úřadu. Doba bouracích prací se
předpokládá cca do l měsíce. Bourací práce nebudou etapizovány a budou provedeny dle uváženi
vybraného dodavatele stavby.

X. Údaje o tom, jak bude upraven a využit uvolněný pozemek

Vzhledem k tomu, že na bourací práce bude navazovat projednávání a budování nového areálu,
nebudou vyčištěné plochy zhodnocovány výsadbou. Tato bude řešena až jako konečná zeleň v
návrhu sadovnických úprav v projektové dokumentaci pro výše miňovanou akci.

faku ek
V Praze dne 16.4.2020 ' jednatel po|ečno&i

l

FI Fý3ioNřL.,.q.
lir:íku'm ". jxh()Q Praha 8

id.: 221 77,q "-it ia)': 221 778 240
IC'O: ( /-26148293

podpis
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ČÁST B

Přílohy ohlášení odstranění stavby:

[J '.

® 2.

® 3.

[J 4.

[J 5.

[J 6.

Doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě nebo jiné právo opravňující k odstranění
stavby l zařízení l terénních úprav, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva
ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.
Plná moc v případě zastupování vlastníka odstraňované stavby l zařízení l terénních
úprav.
Dokumentace bouracích prací podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

U staveb odstraňovaných svépomocí písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit
odstraňování stavby nebo prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat
stavební dozor (není-li stavebník pro takovou činnost sám odborně způsobilý).
Doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor.

Další přílohy podle části A
[j k bodu I. žádosti
[j k bodu IT. žádosti
[j k bodu IV. žádosti
[j k bodu VII. žádosti
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