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ROZHODNUTÍ 

PŘEDBĚŽNÉ POVOLENÍ 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 

Městský úřad  Příbram, odbor silničního hospodářství a investic  , příslušný  podle § 15 odst. 1 písm c) 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  jako speciální stavební 
úřad a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona  č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, 
provedl opatření ke zmírnění dopadů mimořádné události (havarijní stav po povodních vyžadující 
okamžitou opravu) a přezkoumal podle § 177 stavebního zákona oznámení o zahájení stavebních prací, 
kterou dne 15.09.2014 podala:  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje v zastoupení firmou: PONTEX s.r.o., Bezová 
1658, 147 14 Praha 4 

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

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

s t a v e b n í  p o v o l e n í 

Na stavbu: 

Most přes potok v obci Obecnice  III/1185, most ev.č. 1185-5 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 86/1, st. 274, 1006/3, 1006/2, st. 259/1, 153/11, 87/1, 248, 934/1, 
928/20 k.ú. Obecnice. 

 

Stavba obsahuje: 

Stavba řeší poškození mostního objektu přes Obecnický potok v obci Obecnice. Přemostění je tvořeno 
dvouklenbovým mostem, jehož délka v ose potoka je cca 60m. Část v délce cca 9m slouží silniční 
dopravě, navazující část pouze jako přemostění potoka, které se nachází pod soukromými pozemky. 

Stavebně technický stav navazující části přemostění je havarijní. Ve vzdálenosti cca 22m od vtoku došlo 
ke zhroucení provobřežní klenby v rozsahu cca 6m. S ohledem na tento stav musí být navazující část 
klenby zdemolována, aby nedošlo k ohrožení silničního mostu. 

Projekt předpokládá, že část klenby, která je určená k silničnímu provozu bude nahrazena novou rámovou 
konstrukcí. V délce cca 4m v místě nového mostu, se stávající klenba opraví a zesílí. Mostní klenbová 
konstrukce v ostatní délce (na soukromých pozemcích) bude zajištěna v rámci jiné investiční akce jiného 
stavebníka. Navazující část přemostění totiž není v majetku KSÚS Středočeského kraje. 

Výstavba proběhne za vyloučeného provozu, bude zřízena objízdná trasa. 

Projektovaná stavba je v souladu s územně plánovacími podklady zájmové oblasti. Nedojde ke změně ve 
využití území. 

VÁŠ DOPIS ZN: Ze dne 15.09.2014 

SPIS. ZNAČKA: SZ MeUPB 03844/2014 

ČÍSLO JEDNACÍ: MeUPB 77096/2014/OSHI/Kleč 

  

VYŘIZUJE: Mgr. Ondřej Klečka 

TEL/FAX: 318 402 555 

E-MAIL: Ondrej.klecka@pribram-city.cz 

  

DATUM: 29.10.2014 

 

 

 

 

 

 



Nové přemostění bude tvořeno rámovým mostem. Na mostě nebudou ložiska ani mostní závěry. 
V souladu se závěry IGP budou opěry založeny hlubinně na mikropilotách. Opěry jsou tvořeny štíhlými 
stěnami, které jsou monoliticky spojeny s křídly. Nosná konstrukce bude tvořena monolitickou ŽB 
deskovou konstrukcí. Přechodnová oblast s přechodovou deskou je navržena v souladu s ČSN 73 6244. 
Římsy budou monolitické železobetonové a budou mít nášlap výšky 150 mm. Levá i pravá římsa bude mít 
šířku 0,80 m. Na římsách bude osazeno ocelové zábradlí výšky 1,10 m. Vozovka na mostě bude 
dvojvrstvá, živičná. Sklon vozovky na mostě je střechovitý 2,5%. Most bude odvodněn podélným a příčným  
spádem s odtokem na terén. Nová mostní konstrukce nezmenšuje průtoční kapacitu původní klenbové 
konstrukce. Na mostě budou osazeny značky s ev. č. mostu a tabulky s názvem vodoteče. Součástí 
stavby je i oprava vozovky v rozsahu stavby a v rozsahu nutném pro napojení na stávající stav. Po 
dokončení stavby budou všechny pozemky v dočasném záboru uvedeny do původního stavu. 

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované firmou PONTEX s.r.o. schválené Ing. 
Karlem Nejedlým a označené Ing. Petrem Součkem, autorizovaným inženýrem pro mosty a 
inženýrské konstrukce, ČKAIT 0009754 a projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního střevního úřadu. 

2. Stavebník ve lhůtě nejpozději do 60-ti dnů ode dne převzetí tohoto povolení, nejpozději před 
zahájením stavby, předloží speciálnímu stavebnímu úřadu následující podklady: doplnění 
projektové dokumentace v souladu s vyhláškou č.  146/2008 Sb,, vyjádření vlastníků/správců sítí a 
toku, smlouvu o právu provést stavbu s vlastníky dotčených pozemků stavbou, výpis z KN 
k pozemkům p.č. 86/1, st. 274, 1006/3, 1006/2, st. 259/1, 153/11, 87/1, 248, 934/1, 928/20 k.ú. 
Obecnice. Ve stanovené lhůtě doporučujeme také požádat o závazné stanovisko dotčené orgány. 
Zaplatit správní poplatek ve výši 10 000,- Kč. 

3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem tomu oprávněným 

5. Před započetím prací požádat o vyjádření, zda se v prostoru stavby nenachází nějaké inženýrské 
sítě (např. el. vedení, tel. vedení, plynovod, vodovod, kanalizace). V případě existence sítí nutno 
zajistit jejich vytyčení v terénu samotnými správci. Dodavatel musí při stavbě respektovat 
požadavky správců na ochranu jejich sítí. 

6. Musí být dodrženy podmínky vlastníka/správce přemosťovaného toku. 

7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, a příslušné technické normy. 

8. Při provádění všech stavebních a souvisejících prací je třeba respektovat pokyny a ustanovení o 
bezpečnosti práce a technických zařízení uvedených ve vyhlášce č. 324/1990 Sb., dále je nutné 
dodržovat ostatní platné předpisy, nařízení a normy. Pracovníci, který budou práce provádět, musí 
být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. 

9. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem objektům i pozemkům, které 
se nacházejí v blízkosti staveniště. Přístupy budou udržovány v řádném technickém stavu. 

10. V případě uzavírka a objížďky požádejte ve smyslu § 24 zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních 
komunikacích příslušný silniční správní úřad o povolení v dostatečném předstihu před samotným 
započetím stavby (objízdná trasa musí být projednána minimálně měsíc před započetím realizace 
stavby) 

11. Veškerý odpad vzniklý stavební činností musí být zlikvidován v souladu podle ustanovení zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Ke kolaudaci stavebník předloží 
podklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.  

12. Stavebník oznámí bezodkladně speciálnímu střevnímu úřadu dokončení stavby. 

13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. O vydání kolaudačního souhlasu požádá 
stavebník ve smyslu § 122 stavebního zákona. 



Odůvodnění: 

Dne 15.09.2014 podal stavebník žádost o vydání předběžného povolení na výše uvedenou stavbu. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, kterou je nutné provést k odvrácení dopadů živelné pohromy, 
speciální stavební úřad vydává toto předběžné povolení, ve kterém stanovuje lhůtu k dodatečnému 
předložení nezbytných podkladů. Povinnost předložit tyto podklady byla stanovena nejpozději do doby 
zahájení stavby, aby bylo možné stavbu komplexně posoudit, včetně vyrozumění všech účastníků řízení, 
také je k provedení stavby nezbytná smlouva o právu provést stavbu s vlastníkem dotčeného toku, vč. 
Dodržení jeho podmínek. Stavebník byl rovněž vyzván k vyžádání závazných stanovisek od dotčených 
orgánů. Po předložení požadovaných podkladů bude provedeno řízení a vydáno rozhodnutí. 

Součástí žádosti byla mj. dokumentace – záznam z mimořádné prohlídky provedené Ing. Tomášem 
Míčkou, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, zkoušení a diagnostiku staveb, 
ČKAIT – 0005724. Dále byla předložena průvodní a technická zpráva a výkresová část (situace, půdory, 
řezy, zásady organizace výstavby, záborový elaborát, geodetická dokumentace a další) schválená Ing. 
Karlem Nejedlým a označená Ing. Petrem Součkem, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské 
konstrukce, ČKAIT 0009754 

Speciální stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v  
§ 111 stavebního zákona a v souladu s § 177 téhož zákona zjistil, že předběžným povolením nejsou 
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  

Speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily předběžnému povolení stavby. Po doplnění 
podkladů ve stanovené lhůtě bude provedeno řízení a vydáno rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Poučení: 
 
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u 
zdejšího speciálního stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
speciálnímu stavebnímu úřadu. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje 
k rozhodnutí. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 
 
 

Tento dokument musí být na úřední desce Městského úřadu v Příbrami a obce Obecnice vyvěšen 

minimálně 15 dnů. Patnáctý den je posledním dnem oznámení. Poté obec potvrdí na dokladu dobu 

vyvěšení a sejmutí a vrátí zpět speciálnímu stavebnímu úřadu. 

   

 

 

 

Datum vyvěšení: ………………….                         Datum sejmutí: …………..……….. 

  

 

                           

Razítko a podpis oprávněné osoby,                           Razítko a podpis oprávněné osoby,  

potvrzující vyvěšení:               potvrzující sejmutí: 

 
 
 

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“ 

 
 
 
Mgr. Ondřej Klečka v.r. 
odbor silničního hospodářství a investic 
Městského úřadu Příbram  
 



Doručí se: 
Stavebník: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,Zborovská 11, Praha 5 
Zastoupená: PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
 
Účastníci řízení: 
Šilhavý Václav a Šilhavá Jana, Obecnice č.p. 254, 262 21 Obecnice 
COOP Příbram, Dlouhá 155, Příbram II, 26101 Přibram 
Obecní úřad Obecnice, Obecnice 159, 262 21, 
Povodí Vltavy s.p., Holečkova 106/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, 
Středočeský kraj, Zborovkská 81/11, 150 00 Praha 
TJ Slavoj Obecnice, Obecnice, 262 21 
 
Dotčené orgány a správci sítí: 
Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, Tyršova 108, 261 19  Příbram I 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram 
1.SčV, a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram, IČ 47549793 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 
Telefónica Czech Republic  a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4 – Michle, IČ 60193336 
SYRAKUS,  o.s., Havlíčkova 1026/6, Praha 1, 110 00, IČ: 22736328 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Školní 70, 261 01 Příbram, IČ 70885371 
Krajská hygienická stanice Stř, kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram, IDDS: hhcai8e 
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