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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 07.03.2016 podala 

Obec Obecnice, IČO 00242918, Obecnice 159, 262 21  Obecnice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

zvýšení bezpečnosti chodců 
Obecnice 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 41/3 (trvalý travní porost), parc. č. 45/5 (ostatní plocha), parc. č. 
48/1 (ostatní plocha), parc. č. 48/10 (orná půda), parc. č. 48/11 (orná půda), parc. č. 48/13 (orná půda), 
parc. č. 57/11 (zahrada), parc. č. 58/1 (trvalý travní porost), parc. č. 60/20 (ostatní plocha), parc. č. 60/35 
(ostatní plocha), parc. č. 649/27 (orná půda), parc. č. 730/6 (ostatní plocha), parc. č. 928/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 945 (ostatní plocha), parc. č. 947/1 (ostatní plocha), parc. č. 996/3 (ostatní plocha), parc. 
č. 996/15 (ostatní plocha), parc. č. 996/33 (ostatní plocha), parc. č. 996/34 (ostatní plocha), parc. č. 
996/45 (ostatní plocha), parc. č. 996/46 (ostatní plocha), parc. č. 996/47 (ostatní plocha), parc. č. 996/48 
(ostatní plocha), parc. č. 996/49 (ostatní plocha), parc. č. 996/50 (ostatní plocha), parc. č. 996/51 (ostatní 
plocha), parc. č. 996/52 (ostatní plocha), parc. č. 996/53 (ostatní plocha), parc. č. 996/54 (ostatní plocha), 
parc. č. 996/55 (ostatní plocha), parc. č. 996/57 (ostatní plocha), parc. č. 996/60 (ostatní plocha), parc. č. 
1030/1 (ostatní plocha), parc. č. 1030/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Obecnice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- SO 101 Chodníky: 
o stavba k zajištění pěšího propojení obce s autobusovými zastávkami, základní školou, 

mateřskou školou, obecním úřadem a hřbitovem, 

o celková délka chodníku cca 500m, základní šířka chodníku 1,5m, 

o povrch z betonové dlažby, 

o součástí jsou i nástupiště u autobusových zastávek v šíři 2,5m, 

o v místě křižovatky u kostela směr Oseč vybudován dělící ostrůvek, 
o obnova svislého i vodorovného značení, 

o 4 nová místa pro přecházení, jeden obnovený přechod pro chodce, 
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- SO 102 Úprava čela propustku: 

o na pozemku parc.č. 58/5 bude chodník zasahovat do odtokového propustku, 
o vybourání stávajícího odtoku a výstavba odtoku nového v celkové délce 4,8m, 

o hloubka odtoku 1,6m pod niveletou chodníku, 

o součástí propustku bezpečnostní zábradlí, 

- SO 103 Dopravně inženýrská opatření: 

o opatření z důvodu omezení provozu na místních komunikacích, 

o budou součástí dokumentace pro provádění stavby, 
- SO 401 Veřejné osvětlení: 

o nové veřejné osvětlení a přisvětlení přechodu pro chodce a míst pro přecházení chodců, 
osvětlení přístřešků pro cestující a osvětlení budky VTA a nasvětlení místního kostela a 
památníku obětí 1. světové války, 

o jednostranná osvětlovací soustava s výjimkou křižovatky u kostela, která je řešena 
individuálně, nasvětlení míst pro přecházení a přechodu pro chodce je oboustranné, 

o stožáry ocelové, žárově zinkované s LED technologií s bílým světlem, 

o napojení a řízení provozu z rekonstruovaného rozvaděče VO, 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb. 

2. Bude respektován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. V případě 
zjištění zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů bude stavebník povinen opatřit si ke 
stavebnímu záměru výjimku dle tohoto zákona. 

3. Budou dodrženy podmínky stanovené Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. 

4. Do dalšího stupně projektové dokumentace budou zapracovány požadavky jednotlivých správců či 
vlastníků dopravní nebo technické infrastruktury (1. SčV, a.s., O2 Czech Republic, a.s., ČEZ 
Distribuce, a.s.,) uplatněné k územnímu řízení. Další stupeň projektové dokumentace bude 
předložen jednotlivým správcům či vlastníkům dopravní nebo technické infrastruktury k vyjádření. 

5. Dopravní značení (trvalé i přechodné) musí odsouhlasit Policie ČR, OŘ - DI Příbram a následně 
bude požádáno u MěÚ Příbram, odbor správy majetku, oddělení silničního hospodářství, o 
stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci. 

6. Žadatel požádá MěÚ Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, o vydání stavebního 
povolení na stavbu komunikace v souladu se stavebním zákonem a zákonem č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění. 

7. Před podáním žádosti o stavební povolení stavebník požádá zdejší stavební úřad o vydání souhlasu 
se stavbou dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, a předloží projektovou dokumentaci ve stupni pro 
stavební povolení (v počtu - jedno paré) k ověření dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí. 

8. Toto územní rozhodnutí neopravňuje k zahájení stavby ani nenahrazuje žádné jiné rozhodnutí. 

9. Z důvodu ochrany dřevin provádějte veškeré práce v blízkosti dřevin v souladu s normou ČSN 83 
9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
Záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond - je nutno realizovat odnětí ze zemědělského půdního 
fondu. 

Pro stavbu komunikace pro pěší požadujeme dodržení normy ČSN 73 6110/Z1 (projektování 
místních komunikací) a vyhlášky č. 398/2009 pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

S umístěním zvýšených zpomalovacích prahů v místech vjezdů na vedlejší komunikace 
nesouhlasíme, neboť jejich umístění považujeme za nadbytečné. Řidič při odbočování nemůže 
reálně dosáhnout vyšších rychlostí, proto není umístění zpomalovacích prahů v těchto předmětných 
místech odůvodněné. 

V dalším stupni požadujeme předložit návrh dopravního značení v předmětné lokalitě. 
PČR DI Příbram si vyhrazuje právo toto stanovisko doplnit nebo činit návrhy a opatření v zájmu 
zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených komunikacích. 

10. V místě stavby dojde ke styku s vodovodním a kanalizačním řadem v majetku Obce Obecnice. 
Přesnou trasu vodovodu a kanalizace je nutné zjistit jejich vytrasováním. 
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Dodržte podmínky ochranného pásma vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. §23. V 
ochranném pásmu a v manipulačním prostoru (tj. 1m od ochranného pásma vodovodu a kanalizace) 
nesmí být umístěna žádná trvalá stavba. 

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. 
Budou splněny podmínky k provádění stavby. 

Po dokončení stavby a před jejím trvalým užíváním budou stavebnímu úřadu předloženy zápisy ve 
stavebním deníku o provedených kontrolách na VH sítích. 

11. vedení sítí elektronických komunikací (SEK) musí zůstat uloženo mimo komunikace - na veřejně 
přístupném místě. Pokud by se stavbou dostalo zařízení SEK do komunikace, pak může v 
komunikaci zůstat pouze kolmý dostatečně chráněný přechod a rezervní chráničky na obou koncích 
zaslepeny proti vniknutí zeminy a jiných nečistot. Komunikaci smí křížit pouze kolmým přechodem 
nebo podvrtem. 

Pokud by se situováním úpravy ocitlo zařízení SEK v komunikaci, bude nutno toto zařízení přeložit do 
tělesa chodníku. 

Při stavbě chodníků v místech, kde se nachází vedení SEK se nesmí měnit nivelita terénu. 

Povrch chodníku nad zařízením SEK musí být z rozebíratelného materiálu. 

Obrubníky chodníků a jejich odvodnění či jiné prvky nesmí být umístěny nad trasou podzemní sítě 
elektronických komunikací (PVSEK). Trasy PVSEK musí být umístěny pouze v chodníku, případně v 
přilehlém zeleném pásu. 

V místech případného snížení nivelity pro úpravu chodníků, např. budování přechodů pro chodce, 
bude nutné provést opětovné zahloubení a ochránění PVSEK. 

Stavba si vyžádá úpravy a ochránění stávajících tras PVSEK. 

12. Práce v blízkosti stávajícího nadzemního vedení nízkého napětí NN 0,4 kV musí být prováděny tak, 
aby nedošlo ke snížení stability podpěrného bodu a poškození uzemnění. Všechny práce a činnosti v 
blízkosti vedení musí být prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 00006. 

Uložení stávajícího podzemního vedení NN 0,4 kV, které zasahuje do chodníku, musí vyhovovat 
ČSN 33 2000-5-52, 521.N11.13 - kladení kabelů do země - chodník, vozovka a krajnice vozovky. 
Před zahájením stavby je nutné podat "žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném 
pásmu výše uvedeného energetického zařízení" v souladu s ustanovením §46 odst. 8 a odst. 11 
zákona č. 458/2000 Sb. 
Pro přesné určení trasy podzemního vedení NN je nutné stávající podzemní vedení vytýčit. Žádosti 
dle výše uvedeného podat na příslušném kontaktním místě, nebo zaslat na adresu uvedenou v 
zápatí tohoto dopisu, nebo zaslat elektronickou poštou cez@cez.cz. 

13. stávající sjezd (u hřbitova) požadujeme zatrubnit betonovými rourami o průměru (světlosti) minimálně 
40cm pro délku sjezdu do 6,00m (60cm pro délku sjezdu do 10,0m) pokud nebude domluveno jinak. 
Sjezd bude ukončen betonovými čely, která budou z hlediska výškového uspořádání ukončeny v 
nivelitě vozovky. Investor (žadatel) před pokládkou rour prohloubí příkop dle požadavku naší 
organizace 5m před sjezdem a 5m za sjezdem, z důvodu zachování plné průtočnosti silničního 
příkopu. 

Povrchová úprava sjezdu bude provedena se zpevněným povrchem (živice, beton, dlažba, beton. 
panely a pod.), aby nedocházelo k znečištění vozovky. Sjezd je v majetku a ve správě investora 
(žadatele), který je povinen udržovat sjezd v řádném technickém stavu, včetně zimní údržby. 
Investor požádá OSM odd.sil.hosp. MěÚ v Příbrami o připojení na silniční síť, dle § 10, odst.1, zákon 
č.13/1997 Sb., na základě souhlasného vyjádření DI PČR v Příbrami a našeho vyjádření. 

V místě napojení na naši silnici požadujeme živičný povrch zaříznout a pracovní spáru ošetřit 
zálivkovou hmotou. 

Stavba chodníků musí být v souladu s ČSN 736101 a průjezdní profil vozovky silnice III/11811 
zůstane nezměněn, v křižovatce silnice III/1185 bude zúžena a uprostřed utvořen ostrůvek, případně 
že bude osázen keři nebo osetý trávou, bude tato udržovaná na náklady žadatele. 

V plném rozsahu bude zachováno stávající odvodnění vozovky. Chodníky jsou navrženy ze zámkové 
dlažby a orámovány zvýšenými betonovými obrubníky. Musí zachovat příčný sklon tak, aby nebyly 
narušeny odtokové poměry silnice. 

Během provádění stavby nesmí být stavební materiál ani výkopek skladován na vozovce výše 
uvedených silnic. 

Rekonstrukce stávajících autobusových zastávek bude v souladu s příslušnou ČSN 73 6425, 73 
6101 a TP 78, bude schválena MěÚ OSM v Příbrami a DI PČR v Příbrami. 
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Návrh změny a nové značení svislého i vodorovného dopravního značení bude schváleno dopravním 
inspektorátem Policie ČR v Příbrami a dle zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích a 
požádáno na OSM odd.sil.hosp. o stanovení místní úpravy provozu na komunikacích. Výrobu a 
montáž DZ provede odborná firma na náklady žadatele. 

Podmínky pro uložení kabelového vedení provedeného protlakem pod vozovkou (u hřbitova) pro 
veřejné osvětlení v obci a případné další změny v PD budou dány v dalším stupni PD. 

Veškerá povolení při omezení silničního provozu, zásahu do silničního pozemku včetně dopravního 
opatření, vydá MěÚ vPříbrami OSM, odd.sil.hosp. 
Investor provede nezbytná opatření, aby nedocházelo po dobu provádění stavebních prací k 
ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke znečišťování vozovky v místě stavby. 
Se zástupcem KSÚS Praha oblast Benešov bude sepsán zápis o předání místa zásahu a zápis o 
převzetí místa zásahu po provedených pracích. 

V případě změn, které by se dotýkaly silniční sítě, bude záměr předem projednán se zástupcem naší 
organizace, která si vyhrazuje právo své stanovisko doplnit nebo změnit. 
Během realizace stavby nesmí dojít k znečištění ani poškození silnice III/11811 a III/1185, které jsou 
v naší správě 

14. zahájení a ukončení prací bude oznámeno vedoucímu lesní správy Obecnice Ing. Václavu 
Pernegrovi, tel. 318614072, mob. 605206732 

Práce budou provedeny v nezbytně nutném rozsahu 
Po ukončení prací bude pozemek uveden do původního stavu na náklady investora akce 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Obecnice, Obecnice 159, 262 21  Obecnice 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská č.p. 81/11, 150 21  Praha 5-Smíchov 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou č.p. 1621/5, 160 00  Praha 6-Dejvice 

 

Odůvodnění: 

Dne 07.03.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože 
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí stanovisko dne 09.03.2016 č.j. MeUPB 
17662/2016/OZP/Wa 
z důvodu ochrany dřevin provádějte veškeré práce v blízkosti dřevin v souladu s normou ČSN 83 
9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

Záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond - je nutno realizovat odnětí ze zemědělského půdního 
fondu. 

- Policie ČR, KŘP Střč. kraje, ÚO Příbram, dopravní inspektorát závazné stanovisko dne 04.03.2016 
č.j. KRPS-78684-1/ČJ-2016-011106 

Pro stavbu komunikace pro pěší požadujeme dodržení normy ČSN 73 6110/Z1 (projektování 
místních komunikací) a vyhlášky č. 398/2009 pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
S umístěním zvýšených zpomalovacích prahů v místech vjezdů na vedlejší komunikace 
nesouhlasíme, neboť jejich umístění považujeme za nadbytečné. Řidič při odbočování nemůže 
reálně dosáhnout vyšších rychlostí, proto není umístění zpomalovacích prahů v těchto předmětných 
místech odůvodněné. 
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V dalším stupni požadujeme předložit návrh dopravního značení v předmětné lokalitě. 
PČR DI Příbram si vyhrazuje právo toto stanovisko doplnit nebo činit návrhy a opatření v zájmu 
zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených komunikacích. 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 26, 27/2, 27/3, 27/4, 28, 110/1, 111/1, 115, 116, 118, 173, 251/1, 251/2, 254, 257, 460, 494, parc. č. 
41/1, 45/1, 45/2, 45/4, 45/6, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/12, 48/15, 49/1, 49/3, 51/1, 51/7, 51/10, 
51/12, 56/2, 57/1, 57/4, 57/10, 58/2, 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 59/1, 59/2, 60/21, 60/32, 60/33, 60/34, 60/42, 
213/1, 216/1, 220/1, 224/1, 224/2, 224/4, 227/2, 230/7, 243/6, 262/1, 267/1, 267/3, 274/2, 274/3, 275, 
276/1, 276/2, 276/7, 276/8, 278/2, 649/1, 649/29, 649/46, 707/7, 707/14, 730/2, 730/9, 928/14, 928/20, 
929/2, 929/10, 933, 947/2, 955/1, 963/2, 964/3, 964/8, 964/12, 970/6, 996/1, 996/2, 996/6, 996/7, 996/8, 
996/9, 996/10, 996/11, 996/12, 996/13, 996/14, 996/16, 996/31, 996/32, 996/41, 996/42, 996/43, 996/44, 
996/59, 1009, 1030/3, 1030/4, 1030/7, 1030/8 v katastrálním území Obecnice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Obecnice č.p. 152, č.p. 159, č.p. 315, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 126, č.p. 7, č.p. 84, č.p. 8, č.p. 160, č.p. 239, č.p. 
203, č.p. 274, č.p. 255 a č.p. 408 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno: 

- 1. SčV, a.s. námitka dne 03.02.2016 č.j. TÚP/007/16/OSS 
V místě stavby dojde ke styku s vodovodním a kanalizačním řadem v majetku Obce Obecnice. 
Přesnou trasu vodovodu a kanalizace je nutné zjistit jejich vytrasováním. 

Dodržte podmínky ochranného pásma vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. §23. V 
ochranném pásmu a v manipulačním prostoru (tj. 1m od ochranného pásma vodovodu a kanalizace) 
nesmí být umístěna žádná trvalá stavba. 

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. 
Budou splněny podmínky k provádění stavby. 

Po dokončení stavby a před jejím trvalým užíváním budou stavebnímu úřadu předloženy zápisy ve 
stavebním deníku o provedených kontrolách na VH sítích. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. námitka dne 17.03.2016 č.j. 72/2016-POS-PB 

vedení sítí elektronických komunikací (SEK) musí zůstat uloženo mimo komunikace - na veřejně 
přístupném místě. Pokud by se stavbou dostalo zařízení SEK do komunikace, pak může v 
komunikaci zůstat pouze kolmý dostatečně chráněný přechod a rezervní chráničky na obou koncích 
zaslepeny proti vniknutí zeminy a jiných nečistotz. Komunikaci smí křížit pouze kolmým přechodem 
nebo podvrtem. 

Pokud by se situováním úpravy ocitlo zařízení SEK v komunikaci, bude nutno toto zařízení přeložit do 
tělesa chodníku. 

Při stavbě chodníků v místech, kde se nachází vedení SEK se nesmí měnit nivelita terénu. 
Povrch chodníku nad zařízením SEK musí být z rozebíratelného materiálu. 
Obrubníky chodníků a jejich odvodnění či jiné prvky nesmí být umístěny nad trasou podzemní sítě 
elektronických komunikací (PVSEK). Trasy PVSEK musí být umístěny pouze v chodníku, případně v 
přilehlém zeleném pásu. 
V místech případného snížení nivelity pro úpravu chodníků, např. budování přechodů pro chodce, 
bude nutné provést opětovné zahloubení a ochránění PVSEK. 

Stavba si vyžádá úpravy a ochránění stávajících tras PVSEK. 

- ČEZ Distribuce, a. s. námitka dne 07.03.2016 č.j. 1083272189/2016 

Práce v blízkosti stávajícího nadzemního vedení nízkého napětí NN 0,4 kV musí být prováděny tak, 
aby nedošlo ke snížení stability podpěrného bodu a poškození uzemnění. Všechny práce a činnosti v 
blízkosti vedení musí být prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 00006. 
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Uložení stávajícího podzemního vedení NN 0,4 kV, které zasahuje do chodníku, musí vyhovovat 
ČSN 33 2000-5-52, 521.N11.13 - kladení kabelů do země - chodník, vozovka a krajnice vozovky. 
Před zahájením stavby je nutné podat "žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném 
pásmu výše uvedeného energetického zařízení" v souladu s ustanovením §46 odst. 8 a odst. 11 
zákona č. 458/2000 Sb. 

Pro přesné určení trasy podzemního vedení NN je nutné stávající podzemní vedení vytýčit. Žádosti 
dle výše uvedeného podat na příslušném kontaktním místě, nebo zaslat na adresu uvedenou v 
zápatí tohoto dopisu, nebo zaslat elektronickou poštou cez@cez.cz. 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. námitka dne 07.03.2016 č.j. 
880/16/KSÚS/BNT/KUB-415-116 
stávající sjezd (u hřbitova) požadujeme zatrubnit betonovými rourami o průměru (světlosti) minimálně 
40cm pro délku sjezdu do 6,00m (60cm pro délku sjezdu do 10,0m) pokud nebude domluveno jinak. 
Sjezd bude ukončen betonovými čely, která budou z hlediska výškového uspořádání ukončeny v 
nivelitě vozovky. Investor (žadatel) před pokládkou rour prohloubí příkop dle požadavku naší 
organizace 5m před sjezdem a 5m za sjezdem, z důvodu zachování plné průtočnosti silničního 
příkopu. 

Povrchová úprava sjezdu bude provedena se zpevněným povrchem (živice, beton, dlažba, beton. 
panely a pod.), aby nedocházelo k znečištění vozovky. Sjezd je v majetku a ve správě investora 
(žadatele), který je povinen udržovat sjezd v řádném technickém stavu, včetně zimní údržby. 
Investor požádá OSM odd.sil.hosp. MěÚ v Příbrami o připojení na silniční síť, dle § 10, odst.1, zákon 
č.13/1997 Sb., na základě souhlasného vyjádření DI PČR v Příbrami a našeho vyjádření. 
V místě napojení na naši silnici požadujeme živičný povrch zaříznout a pracovní spáru ošetřit 
zálivkovou hmotou. 

Stavba chodníků musí být v souladu s ČSN 736101 a průjezdní profil vozovky silnice III/11811 
zůstaně nezměněn, v křižovatce silnice III/1185 bude zúžena a uprostřed utvořen ostrůvek, případně 
že bude osázen keři nebo osetý trávou, bude tato udržovaná na náklady žadatele. 
V plném rozsahu bude zachováno stávající odvodnění vozovky. Chodníky jsou navrženy ze zámkové 
dlažby a orámovány zvýšenými betonovými obrubníky. Musí zachovat příčný sklon tak, aby nebyly 
narušeny odtokové poměry silnice. 

Během provádění stavby nesmí být stavební materiál ani výkopek skladován na vozovce výše 
uvedených silnic. 
Rekonstrukce stávajících autobusových zastávek bude v souladu s příslušnou ČSN 73 6425, 73 
6101 a TP 78, bude schválena MěÚ OSM v Příbrami a DI PČR v Příbrami. 
Návrh změny a nové značení svislého i vodorovného dopravního značení bude schváleno dopravním 
inspektorátem Policie ČR v Příbrami a dle zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích a 
požádáno na OSM odd.sil.hosp. o stanovení místní úpravy provozu na komunikacích. Výrobu a 
montáž DZ provede odborná firma na náklady žadatele. 
Podmínky pro uložení kabelového vedení provedeného protlakem pod vozovkou (u hřbitova) pro 
veřejné osvětlení v obci a případné další změny v PD budou dány v dalším stupni PD. 
Veškerá povolení při omezení silničního provozu, zásahu do silničního pozemku včetně dopravního 
opatření, vydá MěÚ vPříbrami OSM, odd.sil.hosp. 

Investor provede nezbytná opatření, aby nedocházelo po dobu provádění stavebních prací k 
ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke znečišťování vozovky v místě stavby. 
Se zástupcem KSÚS Praha oblast Benešov bude sepsán zápis o předání místa zásahu a zápis o 
převzetí místa zásahu po provedených pracích. 

V případě změn, které by se dotýkaly silniční sítě, bude záměr předem projednán se zástupcem naší 
organizace, která si vyhrazuje právo své stanovisko doplnit nebo změnit. 

Během realizace stavby nesmí dojít k znečištění ani poškození silnice III/11811 a III/1185, které jsou 
v naší správě 

- Vojenské lesy a statky ČR, s.p. námitka dne 03.03.2016 č.j. VLS-002312/2016/2/0100 

zahájení a ukončení prací bude oznámeno vedoucímu lesní správy Obecnice Ing. Václavu 
Pernegrovi, tel. 318614072, mob. 605206732 

práce budou provedeny v nezbytně nutném rozsahu 

po ukončení prací bude pozemek uveden do původního stavu na náklady investora akce 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

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: 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve 
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 23.03.2016. 
 
 

Příloha: 

Projektová dokumentace včetně ověřeného situačního výkresu pro žadatele a obec po nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. 
 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (případně zástupci) 
Obec Obecnice, IDDS: d3ab3px 
 sídlo: Obecnice č.p. 159, 262 21  Obecnice 
1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve 
 sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 15-Hostivař, 102 00  Praha 102 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 21  Praha 5-Smíchov 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z 
 sídlo: Pod Juliskou č.p. 1621/5, 160 00  Praha 6-Dejvice 
  
Dotčené orgány 
Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01  Příbram 1 
Městský úřad Příbram, OSM, odd. silničního hospodářství, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01  Příbram 1 
Městský úřad Příbram, SÚÚP, speciální stavební úřad - silniční, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01  
Příbram 1 
Policie ČR, KŘP Střč. kraje, ÚO Příbram, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Žežická č.p. 498, Příbram V-Zdaboř, 261 23  Příbram 1 
 
spis 

Ostatní účastníci řízení se v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona vyrozumívají veřejnou vyhláškou.  
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