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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
R O Z H O D N U T Í 

 

Městský  úřad  Příbram,  odbor  silničního hospodářství a investic obdržel dne 18.03.2015  návrh  stavebníka: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje v zastoupení firmou: PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 
14 Praha 4, (dále jen žadatel) na vydání stavebního povolení pro stavbu:  

 

„Most přes potok v obci Obecnice  III/1185, most ev.č. 1185-5“ 
na pozemcích p.č. 259/1,1006/3, 934/1, 86/1, 153/11, 87/1, 248, 928/20 k.ú. Obecnice 

 
Městský úřad  Příbram, 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 
a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona  č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, žádost 
přezkoumal ve stavebním řízení a na základě toho vydává podle § 177 a § 115 stavebního zákona  

 
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. 259/1,1006/3, 934/1, 86/1, 153/11, 87/1, 248, 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 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. 

VÁŠ DOPIS ZN: 18.03.2015 

SPIS. ZNAČKA:  SZ MeUPB  22235/2015 

ČÍSLO JEDNACÍ: MeUPB  22235/2015/SÚÚP/Kleč 

  

VYŘIZUJE: Mgr. Ondřej Klečka 

TEL/FAX: 318 402 555 

E-MAIL: ondrej.klecka@pribram.eu 

  

DATUM: 01.06.2015 
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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%. 
 
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:  

 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, která je 

přílohou tohoto rozhodnutí, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Petr Souček, autorizovaný inženýr 

pro mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT - 0009754  

2. Stavba bude umístěna na pozemcích  p.č. na pozemcích p.č. 259/1,1006/3, 934/1, 86/1, 153/11, 

87/1, 248, 928/20 k.ú. Obecnice  

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce 

a technických zařízení, zejména Vyhlášku o technických požadavcích na stavby  

č. 268/2009 Sb. 

4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba 
povolena“ který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě 
do ukončení stavby.  

5. Stavba nesmí narušit případné výškové body státní nivelační sítě. 

6. Při provádění prací je nutno si počínat tak, aby vlastníkům okolních pozemků nebyla způsobena 

škoda. Za případné prokázané škody náleží vlastníkům odškodnění, během prací nesmí docházet ke 

znečišťování přilehlé místní komunikace a nepovoleným skládkám materiálu. 

7. Skladování a zpracování materiálu nebude použit sousední pozemek. 

8. Případný otevřený výkop bude na veřejném prostranství označen a zajištěn proti pádu chodců a 

vozidel. Výkop bude otevřen je po dobu nezbytně nutnou 

9. Výkopový materiál a veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným 

a doložitelným způsobem (ke kolaudaci doložit jak bylo nakládáno s odpady). 

10. Dopravní značení bude instalováno podle projektu DIO a odsouhlaseno Policií ČR KŘ– DI Příbram, 

včetně přechodného dopravního značení během stavby, které povoluje MěÚ Příbram OSM. 

11. Objízdné trasy budou stanoveny minimálně měsíc před uzavřením mostu (vyřizuje MěÚ Příbram 

OSM) 

12. Budou dodrženy podmínky stanoviska MěU Příbram – odbor životního prostředí, Tyršova 108, 261 

01 Příbram,č.j.: MěÚPB 77010/2014/OŽP/Faj ze dne 20.10.2014, MěÚPB 97078/2014/OŽP/Wa ze 

dne 15.12.2014 a MěÚPB 09658/2014/OŽP ze dne 21.02.2014 v plném rozsahu  

 Před kolaudací výše uvedené stavby požadujeme na odbor životního prostředí MěÚ Příbram 

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o odpadech předložit průběznou evidenci o odpadech 

a způsobu nakládání se všemi vzniklými odpady z této stavby 

13. Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska Krajského úřadu Středočeského 

kraje odboru životní prostředí a zemědělství, Zborovská 11 150 21 Praha 5, č.j.:050534/2015/KUSK 

ze dne 20.04.2015 

14. Budou dodrženy podmínky souhlasu Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní 

odbor Příbram – Dopravní inspektorát, Žežická 498, 261 23 Příbram V - Zdaboř,  

 č.j. KRPS-427863-1/Čj-2013-011106 ze dne 18.12.2013 a to v plném rozsahu. 
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15. Budou dodrženy podmínky 1.SČV a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram, č.j.:TÚP/038/14/OSS ze 

dne 09.12.2014 

 V místě stavby dojde ke styku s vodovodním řadem L DN 150v majetku obce Obecnice. Přesnou 

trasu vodovodu je nutné zjistit jeho vytrasováním 

 Požadujeme dodržet podmínky ochranného pásma vodovodu a kanalizace podle zákona č. 274/2001 

Sb. §23. Nad trasou v ochranném pásmu vodovud a kanalizace nesmí být postavena žádná tvala 

stavba s touto související, zřízeny doeponie, skládky, umístěny značky, plochy pod kontejnery atd. 

 Při pokládce trubního vedení dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh 

a křížení trubního vedení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005 hlava 4 a 5, příloha A až C. Je nutné 

zkoordinovat stavby všech sítí tak, aby byly dodrženy podmínky ČSN 73 6005. 

 Budou splněny podmínky k provádění stavby vydané 1.SČV, a.s. – příloha 1 

 Po dokončení stavby a před jejím trvalým užíváním investor předloží ke kolaudačnímu souhlasu 

písemné stanovisko vlastníka vodovodu Obce Obecnice a servisní organizace 1.SČV, a.s., o 

splněných podmínkách vydaných ve vyjádření ke stavebnímu povolení a k provádění stavby. 

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 

20 Plzeň, ič:70889953, č.j.:98300/2014/342/Ron ze dne 16.10.2014 v plném rozsahu 

17. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za 

Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, č.j.:273/2014-POS-PB ze dne 01.10.2014 a 110/2015-POS-PB ze 

dne 13.05.2015 v plném rozsahu 

18. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se 

sídlem v Praze, územní pracoviště v Příbrami, U Nemocnice 85, 261 80 Příbram,  

č.j.:KHSSC 04 367/2014 ze dne 31.12.2015 

19. Během stavby budou zajištěny přístupy na okolní pozemky, v případě zamezení výjezdu budou 

majitelé pozemků informováni včas. 

20. Na sousedních nemovitostech nesmí vzniknout žádná škoda a vznikne-li, musí být ihned a řádně 

odstraněna 

21. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude předložen ke kolaudačnímu řízení. 

22. Kontrolní prohlídky budou prováděny v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek. 

Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení 

kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.  

23. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke zhoršování životního prostředí, zejména 

nadměrnou prašností a hlučností.  

24. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou. Název a sídlo oprávněné firmy bude na 

MěÚ Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování oznámeno nejpozději do 10 dnů před 

zahájením prací.  

25. Stavba bude dokončena do 31.12.2015.  

26. Každá změna oproti schválenému projektu musí být předem projednána se speciálním stavebním 

úřadem a jím schválena. 

27. Po dokončení stavby je nutno požádat podle ustanovení § 122 stavebního zákona o kolaudační 

souhlas a přiložit příslušné doklady včetně geometrického plánu.   

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení. 

V rámci stavebního řízení nebyla uplatněna žádná námitka  

 

O d ů v o d n ě n í: 

 

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 vydal dne 15.09.2014 předběžné povolení na stavbu, ve kterém stanovil 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.  
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Dne  18.03.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu spolu 
s požadovanými podklady nutnými pro vydání stavebního povolení, tímto dnem bylo zahájeno stavební 
řízení.  

Speciální stavební úřad oznámil dne 17.04.2015 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení 

a dotčeným orgánům. Při jednání bylo upuštěno od ústního jednání a ohledání na místě. V rámci stavebního 

řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, porovnal s podklady, posoudil předložená 

stanoviska a připomínky v průběhu stavebního řízení, stanovil podmínky pro provedení stavby, schválil plán 

kontrolních prohlídek. Zjistil, že projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu a že 

uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a 

právem chráněné zájmy účastníků řízení. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící 

povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 

  
Návrh byl doložen a v průběhu řízení doplněn těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky: 

 projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Petr 

Souček, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT – 0009754 

 stanovisko Městského úřadu Příbram, odboru životního prostředí, č.j.: MěÚPB 09658/2014/OZP/Wa 

ze dne 21.02.2014, č.j.: MeUPB 97078/2014/OŽP/Wa ze dne 15.12.2014 a č.j.:77010/2014/OŽP/Faj 

ze dne 20.10.2014 

 Vyjimka a závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje odbor životní prostředí a 

zemědělství č.j.:050534/2015/KUSK ze dne 20.04.2015 a č.j.:029701/2015/KUSK ze dne 23.02.2015 

 Vyjádření 1.SČV a.s., č.j. TÚP/038/14/OSS ze dne 09.12.2014 

 Souhlas PČR –DI Krajské ředitelství policie Středočeského kraje č.j.:KRPS-427863-1/ČJ-2013-

011106 ze dne 18.12.2013 

 Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., č.j.:98300/2014/342/Ron SP-2014/12920 ze dne16.10.2014 

 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní 

pracoviště Příbram, č.j.:KHSSC 04 367/2014 ze dne 04.02.2014 

 Stanovisko O2 Czech Republic a.s., č.j.:273/2014-POS-PB ze dne 01.10.2014 

 Vyjádření stavebního úřadu městského úřadu Příbram č.j.:MeUPB 10814/2014 ze dne 05.02.2014 

 Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s č.j.:0100422263 ze dne 28.5.2015 

 Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., .č.j.:0200322205 ze dne 28.05.2015 

 Smlouva o právu provést stavbu mezi TJ Slavoj Obecnice a Středočeským krajem ze dne 30.01.2015 

 Smlouva o právu provést stavbu mezi panem Václavem Šilhavým a Janou Šilhanovou na straně 
jedné a Středočeským krajem na straně druhé ze dne16.12.2014 

 Smlouva o právu provést stavbu mezi Obcí Obecnice a Středočeským krajem ze dne 10.12.2014 

 Plán kontrolních prohlídek 

 Výpis pozemků z katastru nemovitostí 
 
 

P o u č e n í: 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.   
Proti tomuto rozhodnutí se účastníci mohou odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému 
úřadu Středočeského Kraje Praha, podáním u odboru stavební úřad a územní pánování  Městského úřadu 
Příbram s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis.  
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena 
do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“ 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Klečka v.r. 
referent Stavebního úřadu a územního plánování 
Městského úřadu Příbram 
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Po vyznačení právní moci rozhodnutí obdrží stavebník zároveň ověřenou projektovou dokumentaci se 
štítkem "Stavba povolena". Obecní úřad v místě stavby obdrží ověřenou projektovou dokumentaci. 
 

Tento dokument musí být na úřední desce Městského úřadu v Příbrami 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 : 
 
 
Správní poplatek byl vyměřen dle položky 17 i) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. Zákona o správních 
poplatcích, ve výši 10.000,- Kč (slovy desettisíckorun) a to bankovním převodem. 
 
 
 
 
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 
 
Spis 


		2015-06-01T13:45:29+0200




