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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 
Roman Novotný, IČO 12248801, nar. 22.10.1965, Smetanova č.p. 341, Příbram III, 261 01  Příbram 1 

(dále jen "žadatel") podal dne 30.03.2015 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu: 

Rodinný dům 
Obecnice 

na pozemcích st. p. 73/1, parc. č. 135/1, 927/6, 927/17 v katastrálním území Obecnice. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 
 

Stavba obsahuje: 

- SO 01 rodinný dům 
1. stávající přístavba RD č.p. 47 na pozemku č.st. 73/1 bude odstraněna, stejně jako pergola na 

pozemku parc.č. 927/6 a garáž na pozemku parc.č. 135/1, 
2. nový rodinný dům přízemní, částečně podsklepený dům tvaru "L" s plochou střechou, 

umístěný z větší části na hranici pozemků s pozemkem parc.č. 927/19 (komunikace), 
3. svislá konstrukce zděná z VPC cihel KM BETA SENDWIX, vnější zdivo zatepleno kontaktním 

zateplovacím systémem tl. 200mm, 
4. stropní konstrukce železobetonová prefabrikovaná (Spiroll, Partek), 
5. okna hliníková zasklená izolačním trojsklem, doplněná vnějšími hliníkovými roletami, vnitřní 

dveře dřevěné obložkové, 
6. střecha plochá, jednoplášťová izolovaná fóliovou izolací se zásypem kačírku tl. 50mm, 

klempířské konstrukce titanzinkové, 
7. odvodnění střechy a venkovních zpevněných ploch vnitřními svody, svedenými do 

akumulační nádrže a následně do vsakovací jímky, 
8. schodiště železobetonové prefabrikované, 
9. větrání objektu zajištěno automatickou rekuperační jednotkou, 
10. splašková kanalizace napojena na veřejný kanalizační řad novou přípojkou, vedenou v místní 

komunikaci, 
11. vodovod napojen na veřejný řad novou přípojkou, přípojka napojena na veřejný řad v místní 

komunikaci, 
12. elektřina napojena na nový elektroměrný rozvaděč umístěný na JV hranici pozemku, do doby 

jeho vybudování bude elektřina odebírána ze stávajícího RD č.p. 47, 
- SO 02 oplocení 

1. stávající oplocení ke komunikaci (S, V, Z) bude odstraněno, jižní oplocení bude zachováno 
stávající, 

2. nové oplocení zděné plné, výšky 1800mm nad terénem, 
3. vstup a vjezd zachován stávající, 

- SO 03 venkovní zpevněné plochy 
1. zpevněné plochy z betonové dlažby BEST a zatravňovacích tvárnic ECORASTER, plochy 

terasy, pergoly a zahradních chodníčků z velkoplošné dlažby BEST 
2. odvodnění venkovních zpevněných ploch do akumulační nádrže a následně do vsakovací 

jímky, 
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Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94a 
stavebního zákona a současně podle § 94a odst. 3 stavebního zákona nařizuje k projednání žádosti 
veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

19. května 2015 (úterý) v 10:00 hodin 

 

se schůzkou pozvaných na místě stavby. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti 
veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad 
umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Příbram, odbor Stavební 
úřad a územní plánování, úřední dny: Po, St 8-12 a 13-17,  Pá 8-10, v ostatních pracovních dnech po 
telefonické domluvě). 

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení 
a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na 
místě: 

Na vstupní brance na pozemek p.č. 135/1 

  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
st. p. 73/2, parc. č. 135/2, 135/3, 927/7, 927/19 v katastrálním území Obecnice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Obecnice č.p. 196 

 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům 
a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se 
nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se 
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený 
rozsah, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
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Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může 
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

 
 
otisk úředního razítka 

 

 

 
 
 
  
Jaromír Pavlů 
referent Stavebního úřadu a územního plánování 
 

 
 
 
 
 
 
  

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Příbram a na úřední desce 
Obecního úřadu Obecnice min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 

Datum vyvěšení:      Datum sejmutí: 

 

  ......................       ....................... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:      Razítko: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (případně zástupci) 
Roman Novotný, Smetanova č.p. 341, Příbram III, 261 01  Příbram 1 
Kristina Jakešová, adresa neznámá 
Josef Stehlík, Obecnice č.p. 196, 262 21  Obecnice 
Markéta Varvařovská, Obecnice č.p. 196, 262 21  Obecnice 
Obec Obecnice, IDDS: d3ab3px 
 sídlo: Obecnice č.p. 159, 262 21  Obecnice 
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