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Oznámení o zahájení řízení a přerušení řízení ve věci povolení trhacích prací
velkého rozsahu na akci ,,Demolice cihlového komína 45 m v areálu RENWOI\
a.s." na pozemku p. č.20ll v katastrálním územíChrastava II

Dne 13. února 2018 byla na Obvodní briňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina (dále
jen ,,OBÚ se sídlem v Liberci") doručena iádost Órganízace Petr tUit-uta - demstav, se síillem
Masarykova 633,400 01 Ústí nad Labem, IČ: 104 60 918 (dále jen ,,orgatizace") o povolení
trhacích prací velkého rozsahu na akci ,,Demolice cihlového komína 45 m v arcáLuRENWON a.s."
na pozemku p. č. 2011 v katastrálním trrcmí Chrastava II, která je zaevidována pod ě. j. SBS
04968/2018. Žádost byla podána na zákhadě plné moci organižaóe PERENA Liberec, ,. ,. o.,
Kateřinská 3, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 250 a5 TI pověřené organizací RENWON a. s. se
sídlem Moskevská 947lt2,360 01 Karlovy Vary, IČ: 059 23 67l, vjejichž areálu se předmětrrý
komín nachá.g;í.

OBÚ se sídlem v Liberci, jako organ věcně příslušný podle ustanovení § 41 odst. 2 písm. i) zákona
č. 61i1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státrrí bráňské správě, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,zil<on č. 61/1988 Sb.") a místrrě příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 písm.
b) bodu 8. zákona č.6111988 Sb., vsouladu sustanovením § 47 odst. 1 zákona č.50012004 Sb.
správní řád, ve zrění pozdějších předpisů, (dále jen,,sprármí řád")

oznamuje,

že dnem 13. února 2018 bylo zahá$eno správní iizent ve věci povolení trhacích prací velkého
rozsahu na akci ,rDemolice cihlovóho komína 45 m v areálu RENWON a.§." na pozemku p. č.
2aflv katastrálním rlzemí Chrastava II.

V souladu s ustanovením § 46 odst, 3 správního řádu OBÚ se sídlem v Liberci spojuje oznámerú
o zahájentřízeru s vydáním tohoto usnesení:

USNEsENÍ
OBÚ se sídlem v Liberci, jako orgán věcně příslušný dle ustanovení § 41 odst. 2 písm. i) zékona
č. 61/1988 Sb. a místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) bodu 8. zákona č. 61/1988
Sb., roáodl podle ustanovení § 64 odst. 1 písm, a) správního řádu takto:

Správní Ťízeni zahájené dne 13. února 2018 nazákladě žáďosti orgatizace ve věci povolení trhacích
prací velkého rozsahu na akci o,Demolice cihlového komína 45 m v areálu RENWON a.s.'o na
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pozemku p. ě. 2afi v katastrálním území Chrastava II, která je na OBÚ se sídlem v Liberci
zaevidována dne 13. února 2018 pod č. j. SBS 0496812018, se pro nedostatky žáďostí

přerušuje do 23, března 2018

a orgatizace se současné vyzývá, aby ve stanovené lhůtě doplnila svoji žádost o:

. zna\eaký posudek k provedení trhacích prací velkého rozsahu na akci ,,Demolice cihlového
komína 45 m v areálu RENWON a.s," na pozemku p. ě. 20/l v katastrálním ízemí Chrastava
II, a to z hlediska možného ovlivnění okolních nemovitostí narušených dřívější povodní
a z hlediska ovlivnění okolí jednotliv}?mi imisemi v souvislosti s demolicí komína (hluk, prach,

ryskyt azbestu v odstrariované stavbě).

NebudouJi v žádosti v uvedené lhůtě odstraněny podstatné vady, které brání pokraěování v řízení
správní orgán řízeníusnesením zastavipodle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

odůvodnění:

Dne 13. února 2018 podala otgatizace na OBÚ se sídlem v Liberci žádost o povolení trhacích prací
velkého rozsahu na akci ,,Demolice cihlového komína 45 m v areálu RENWON a.s." na pozemku
p. ě. 2011 v katastrálním území Chrastava II, která je zaevidována pod čj. SBS a4968l20I8.
Přílohou žádosti organizace je mimo jiné roáodnutí Městského úřadu Chrastava, odboru výstavby
ataemní správy č. j. OVUSl6a6l2018lla ze dne 7. února 2018, kterým byla změněna technologie
odstranění stavby továrního komína v souboru odstraňování staveb jako SOD1-5 v rámci
povoleného odstranění stavby ,,Revitalizace brownfield Chrastava - Výrobně skladovací areál,
WASSA* pravomocnýnn rozhodnutím stavebního uřadu v Chrastavě ě. j. OVUSi16382a16lJa ze
dne 28. dubna 2016, které bylo v části zrušeno a v části potwzeno roáodnutím Krajského uřadu
Libereckého kraje, odborem územního plrinování a stavebního řádu č..;. OÚrSŘ 208/2016-330-roz
ze dne 15. června 2016, spočívající ve změně povoleného postupného rozebírémí na demolici
komínu metodou odsfrelu za podmínky získáni pravomocného povolení k provedení trhacích prací
od příslušného orgánu, kteým je Obvodní báňslcý uřad pro tlzemi krajů Libereckóho a Vysočina.
Dne 9. února 2018 bylo do datové schránky OBÚ se sídlem v Liberci doručeno sdělení Městského
uřadu Chrastava, odboru výstavby ailzemnt správy č. j. OVUS/639/20l8/Ja ze ďne 9. února 2018,
ve kterém je uvedeno, že qýše uvedené roáodnutí Městskóho uřadu Chrastava, odboru výstavby
aíuemní sprály č. j. OVUS l606l2018lJa ze dne 7. útoru 2018, kterým byla změněna technologie
odstranění předmětného komínu, nabylo právní moci dne 8. února 2018 a je vykonatelné.

Na OBÚ se sídlem v Liberci bylo ještě před podáním předmětné žádosti doručeno:

. Dne 15. ledna 2018 sdělení pana Ing. Zdeňka Žďlrrst<eho, kíeré je zaevidované pod č. j. SBS
01648/2018, ve kterém uvádí, že jeho dům se nachiaí 30 m od paty komína, a že se považuje
bfi účastníkemřizení o povolení demolice předmětného komína.

. Dne 7. února 2018 sdělení MUDr. Evy Zatočilové, Věry Klustové zastoupené panem Janem
Klustem, Ing. Zdeřl<a Žďarského, Gabriely Žďarské, Jřího Reich]a, Jiřího Štorka
alng.Vendulky Štefanové ze dne 4. února 2018, které je zaevíďované pod ě. j. SBS
04280l20t8, ve kíerém uvádějí, že komín se nachazí par desítek metru od jejich nemovitostí,
a že se považqí za,6ěastnky řízení ve věci íizeru o povolení odstřelu předmětného komínu.
Zéroveřt uvádějí, že odsďelením komínu by byla nepřiměřeně zvýšena prašnost v širokém okolí
staveniště, může dojít k dalšímu poškození budov narušených povodní, do okolí budou
rozp§leny škodlivé látl<y zvyzdívky komínu apod., a že žádají, aby odsřel komínu nebyl
povolen.

Na základě výše uvedených skutečností a pro odstranění pochybností, že odstřelem komínu může
dojít k dalšímu poškození budov narušených povodní, bude nepřiměřeně mýšena prašnost a do
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okolí budou rozpt}leny škodlivé Lá.'Jriy zvyzdívky komínu proto OBÚ se sídlem v Liberci rozhodl
tak, jak je uvedeno ve výrokové ěásti tohoto usnesení.

poučení účastníků:
proti tomuto usnesení se lze odvolat na oBú se sídlem vliberci ve lhůtě 15 dnů vsouladu
s ustarrovením § 76 odst. 5, § 86 odst. l a § 83 odst. 1 správního řádu ode dne ozniimení. Odvolání
podané proti tomuto usnesení nemá podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Hampejs
předseda Obvodního báňského úřadu

proúzemi krajů Libereckého a Vysočina

Rozdělovník:

účastníci řízení:

. RENWON a.s., Moskevská 94712,360 01 Karlovy Vary

. Petr Mikula - demstav, Masarykova633,400 01 Ústí nad Labem (rr-záůrJaděplné moci)

. PERENA Liberec, s. r. o., Kateřinská 3,463 03 Stráž nad Nisou

. Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mlá.dleže 632132, Liberec Vl-Rochlice,460 06
Liberec

. Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

. KlustováYér1 Sokolská 829130,460 01 Liberec zastoupena Jan Klust, Lipová 5l7,463 3I
chrastava

. Reichl Jiří, Nádražní 100,463 31 Chrastava

. Štefanová Vendulka Ing., Pod Jizerskol569,460 15 Liberec

. Šbrek Jiří, nám. 1. máje 1, 463 3I Chrastava, doručovací adresa Lipová 527, 463 3t
Chrastava)

. Zatoěílová EvaMUDr., Nrádražní 98, 463 31 Chrastava

. ŽďarskáGabriel4 Nádražní 98, 46331 Chrastava

. Žďarsky Zdeněk Ing., Nádražní 98, 463 3 1 Chrastava

Navědomí:

. Městský uřad Chrastava, odbor výstavby aúzemni správy, náměstí 1. máje I,463 31 Chrastava


		2018-02-23T06:50:00+0100
	Ing. Dalibor Hampejs




