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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 
Městský  úřad  Příbram,  odbor  stavební úřad a územní plánování obdržel dne 18.03.2015  návrh  

stavebníka: Krajská správa a údržba silnic, Zborovská 11, 150 00 Praha, Zastoupená: 
PONTEX s.r.o, Bezová 1658, 147 14 Praha, ič: 40763439, 

 na vydání stavebního povolení pro stavbu:  
 

„Povodně 2013 – III/1185, Most ev.č. 1185-5 Obecnice“ 
 
Městský úřad Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) 
zák.č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ,,stavební zákon“), jako speciální 
stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v  platném 
znění, 

o z n a m u j e 
 
v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení na stavbu : 

„Povodně 2013 – III/1185, Most ev.č. 1185-5 Obecnice“ 
 

Stavba se nachází na pozemcích parc. č. : st. 259/1,1006/3, 934/1, 86/1, 153/11, 87/1, 248, 928/20 k.ú. 
Obecnice 
 
Obsah stavby: 
 
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 pravobřežní 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 4,0m v místě nového mostu, se stávající klenba opraví a zesílí. Mostní klenbová 
konstrukce v ostatní délce bude zajištěna v rámci jiné investiční akce jiného stavebníka. 
SO 201 – Most ev.č. 1185-5 
Stávající mostní objekt bude v rozsahu nové mostní konstrukce úplně zdemolován – jak nosná konstrukce 
tak spodní stavba. Demolice proběhne před zahájením stavby nového mostu a je součástí objektu SO 201. 
Most bude založen hlubinně na mikropilotách, které budou tvořeny ocelovou trubkou 108/16 vyplněnou 
cementovou maltou.  
Spodní stavba – Opěry budou tvořeny stojkami rámu tl. 0,6m. Opěra 01 má levé křídlo kolmé a pravé 
křídlo je rovnoběžné. Levé křídlo navazuje na stávající vysokou nábřežní zeď potoka. Opěra O2 má obě 
křídla rovnoběžná. Tloušťka křídel je 0,4m. Na levé křídlo opěry O2 navazjí dva úseky zdí délky 4,0m. 
První úsek je výšky 2,4m a druhý úsek je výšky 1,0m. 
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Nosná konstrukce rámu je tvořena deskovou konstrukcí s náběhy. Tloušťky desky v míste stěny rámu je 
0,6m a lineárně se na délce 2,0m zmenšuje na 0,4m. Rozpětí desky je 8,42m. Nosná konstrukce bude 
vybetonována na pevné skruži v jedné etapě a bude z betonu třídy C30/37-XF2. 
Zesílení navazující klenby – V rámci výkopových prací pro nový most se provede odhalení stávající 
douklenby v délce cca 4,0m. Prvá klenba je v rámci odhaleného prostoru z větší části zhroucená, proto je 
nutné zřídit skruž ve tvaru klenby a konstrukci vybetonovat do původního tvaru v tl. 0,6m a délce cca 3,0m. 
V délce 1,0m se pak provede zesilující deska na stávající klenbě.. Po vybetonování pravé klenby se opraví 
případné poruchy na klenbě levé cca 1,0m se také v případě levé klenby provede znovu vybetonování v tl. 
0,6m z důvodu výstavby nového mostu. Na délce 3,0m se pak provede zesilující deska na stávající klenbě. 
Tím, že je konstrukce klenby přesypána je nutné v rámci nové levé i pravé klenby zhotovit poprsní zeď, 
která bude zhotovena do výšky vnější horní hrany pravé římsy mostu. Poprsní zeď budu součástí nově 
vybetonovaných částí levé a pravé klenby. 
Římsy – monolitické železobetonové s výškou nášlapu 150 mm. Šířka říms je 0,8m a příčný sklon 4%. 
Obruby říms a horní plocha obruby v délce 150 mm budou dodatečně opatřeny ochranným nátěrem. Na 
obou římsách bude osazeno ocelové zábradlí výšky 1,1m. 
Odvodnění mostu – most bude odvodněn podélným a příčným spádem s odtokem na terén. Rub opěr, 
křídel a zdí bude odvodněn drenáží vyústěnou do koryta resp. přilehlý svah. Drenáž je tvořena 
perforovanou trubkou DN 150 SN8 ve skolnu 4%. 
 
Stavebník podal dne 18.03.2015 žádost o stavební povolení, tímto dnem bylo v dané věci zahájeno 
stavební řízení. 
 

Jelikož jsou  speciálnímu stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 

podklad pro posouzení navrhované stavby ,  

u p o u š t í 

 

ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona  od ústního  jednání a ohledání na místě. Účastníci řízení a 

dotčené orgány mohou své námitky a závazná stanoviska, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 15 dnů 

ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. K námitkám účastníků řízení, které 

byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení se nepřihlíží. 

 

 

Do dokumentů lze nahlédnout v uvedené lhůtě v kanceláři odboru stavební úřad a územní plánovaní, 

Městského úřadu Příbram v budově Na Příkopech 105, Příbram I, v 1. Patře, číslo dveří 14 (naproti 

zadnímu traktu budovy "Zámeček - Ernestinum"), v úřední hodiny pondělí a středa  8,00 až 12,00 a 13,00 

až 17,00 hodin. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou 

plnou moc.  

 

Poučení: 

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. 

 

 

„OTISK RAZÍTKA“ 

 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Klečka, v.r. 
referent Stavebního úřadu a územního plánování 
Městského úřadu Příbram 
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Tento dokument musí být na úřední desce Městského úřadu v Příbrami a obci 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: 

 
 
 
 
      
Doručí se: 
Stavebník: 
Krajská správa a údržba silnic, Zborovská 11, 150 00 Praha,  
Zastoupená: 
PONTEX s.r.o, Bezová 1658, 147 14 Praha, ič: 40763439 
 
Účastníci řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 a § 144 zákona č. 500/2004 
Sb. :  
- účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu se vyrozumívají 
veřejnou vyhláškou 
Šilhavý Václav, Obecnice 254, 262 21, Obecnice 
Šilhavá Jana, Obecnice 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: 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram 
Krajská hygienická stanice Stř, kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram, IDDS: hhcai8e 
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, Tyršova 108, 261 01 Příbram 
Městský úřad Příbram, Odbor správy majetku – odd. silničního hospodářství, Tyršova 108, 261 01 Příbram 
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336 
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Ič: 70889953 
1. SčV, a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram, IČ 47549793 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Školní 70, 261 01 Příbram, IČ 70885371 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 
 
 
 
Spis 
 
 
 
 


