
STATUT~RNí MĚSTO DĚčíN
MAGISTRAT MĚSTA DĚčíN ClSdor<lr.

Základní organizace
Ceahého zahrádkárského svazu

fb6 Oaeda, 405 02 Oěčfn 7. Cf1rodMce
f!/II. e, 402 O22.1C 712 202 32

·1·

Doš/odne: 23 -05- 2012 ZprJCOValel

ČJ.:
Ukl.zna'

Přílohy: podate/na ·7·

Magistrát města Děčín
Odbor stavební úřad
ul. 28. října 1155/2
405 01 Děčín 1 V Děčíně dne 23.5.2012

Přílohy: Vytyčovací náčrt pro
vytyčení hranic pozemků

fÝiit K t-. Z,

Věc: Ohlášení stavebních úprav - rekonstrukce oplocení

1. Jméno, příjmení:
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nová Osada, 40502, Děčín 7,
Chrochvice, ev. č. 402 022, IČ 712 202 32, zastoupena předsedou organizace
RSDr. lán BHy, Želenická 1543/24,40502 Děčín 6

2. Parcela:
Parcela 384/2 katastrální území Chrochvice, viz "Vytyčovací náčrt"

3. Druh, rozsah, účel a jednoduchý technický popis rekonstrukce:
Společná parcela vlastníků č.384/2 oplocena drátěným pletivem odděluje pozemek od
sousedních zatravněných parcel s částečným náletem dřevin. Současné pletivo bylo
instalováno před více jak 43 lety a přesto, že bylo průběžně ošetřováno, jeho stav již není
způsobilý k ochraně pozemku před zvěří ale též před nepovolanými osobami.
Nově instalované oplocení povede po stejné trase jako pletivo původní. Přesto byla trasa
nově geometrický zaměřena, aby nedošlo k pochybení. Nebyly přitom zjištěny žádné
změny hranic pozemků. Vytyčení koresponduje s "Geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku se změnou hranic pozemku" číslo plánu: 386-248/2004, zhotovitel Ing. Milan
Syrůček, Tržní 110/17, Děčín IV, po koupi pozemků do vlastnictví jednotlivých
vlastníků od Pozemkového fondu ČR.
Technické řešení nového oplocení:
Je navržen systém sestávající z plotových prvků:
- pletivo pozinkované + PVC, oko 50x50, drát 2,7, h = 1800 - zelená
- plotové sloupky průměr 48 pozinkované + prášková barva - zelená
- branka - v provedení korespondujícím s provedením oploceni
Účel a parametry oplocení
Oplocení pozemku zamezuje vstupu nepovolaných osob, zvířat a zvěře na pozemek.
Oplocovaný pozemek se nachází v okrajové čtvrti města a částečně sousedí s přilehlou
komunikací, sousedními pozemky a v některých částech s lesem a zalesněným polem.
Oploceni pozemku je částečné - navazuje na stávající oplocení. Provedeni oploceni je
standardní z pozinkovaného pletiva a příslušenství + PVC, sloupky a vzpěry uloženy v
betonu - viditelné časti přiměřeně zarovnány, popř. uhlazeny. Výška oploceni celkem nad
UT = 1840 mm (pletivo 1780+mezera 60). Délka oploceni = 245 m.
Vzdálenost plotových sloupků max. 2500 mm. Počet napínacích drátů 4 ks.



Vstupy:
Do oplocení je instalován jeden vstup:
- zahradní vratka 1Ks š = 1000 / h = 1800 - zámek FAB 1 ks
Barevné řešeni oploceni je navrženo tak, aby co nejméně rušilo vzhled krajiny a zároveň

korespondovalo s barevným řešením ostatních okolních objektů. V současné době
probíhají přípravné práce (stržení nevyhovujícího oplocení, čištění a úprava trasy apod.) na
provedení nového oplocení.

Barvy budou v odstínech:
- plotové prvky komplet - zelená - RAL 6005
- plastové doplňky ( čepičky sloupků, vzpěr, příchytky napínacích drátů apod. ) - v barvě
plotových prvků nebo černé

- drobné atypické plotové prvky - v barvě plotových prvků nebo černé
- branka, - zelená - RAL 6005
Zhotovitel rekonstrukce oplocení:
Firma "Ploty Paulus" , vlastník Jakub Paulus, provozovna: Ryjice 245/1, 403 31 Ústí nad
Labem 16, IČ: 76 178692, Tellfax: 47 273 2662, mob: 733155282

4. Vlastnické nebo jiné právo ke stavbě:

RSDr. lán Bíly, předseda organizace
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Rekonstrukce oplocení na Nové Osadě byla projednána na výborové a následně členské
schůzi členů organizace a vlastníků dne 21.4.2012 a byla schválena. Zastupováním
organizace při rekonstrukci byl usnesením ČS pověřen předseda organizace RSDr. Ján
Bíly. Dokumentace z jednání členské schůze je uložena v archivu organizace.

Za ZO ČZS Nová Osada:
RSDr. Ján Bíly, předseda organizace
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Čestné prohlášení:

Prohlašuji, že k rekonstrukci uvedené v ohlášení stavebních úprav mám právo vyplývající
z usnesení členské schůze členů a vlastníků jako statutární zástupce organizace, které mne
opravňuje provést ohlašované stavební úpravy. Jsem si vědom právních následků
nepravdivého čestného prohlášení podle zákona Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.

Vyhotoveno 3x

Obdrží i s přílohami:
Výtisk Č. 1: Odbor stavební úřad Mm Děčín

č. 2: Archiv ZO ČZS
Č. 3: Zhotovitel firma "Ploty Paulus"


