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Telefon:  318 402 463 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Příbram, 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"), ve společném územním a stavebním řízení 
(dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost společné oznámení 
záměru, kterou dne 01.12.2021 podal 

Vít Pešl, nar. 17.10.1990, Obecnice č.p. 333, 262 21  Obecnice, 
Martina Pešlová, nar. 01.04.1992, Obecnice č.p. 333, 262 21  Obecnice 

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

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

rodinný dům, včetně přívodu elektro, vodovodní přípojky zakončené vodoměrnou šachtou, 
přívodu vody od vodoměrné šachty, kanalizační přípojky venkovní splaškové kanalizace, 

dešťové kanalizace do akumulační jímky s přepadem do vsaku, zpevněných ploch tvořících 
příjezd přístup, terasu a parkovací stání,  

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 831/104, 831/186 v katastrálním území Obecnice. 
Usnesením ze dne 25.01.2022 pod čj.: MeUPB 08997/2022 rozhodl stavební úřad o provedení 
společného územního a stavebního řízení. Nabytím právní moci tohoto usnesení bylo zahájeno 
společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 
- jednopodlažní rodinný dům s podkrovím obsahujícím obytné místnosti půdorysného tvaru T  

o rozměrech 17,82 x 7,97 x 5,25  x 7,7 x 9,5 x 5,76 x 3,07 x 10,07 m, který bude zastřešen 
valbovou střechou se sklonem 36° a 32° s taškovou krytinou.  Výška hřebene střechy bude 7,975 
m nad úrovní podlahy v přízemí. Obvodové konstrukce jsou navrženy z cihelných tvárnic YTONG 
tl. 300 mm s kontaktním zateplovacím systémem tl. 160 mm.  

- přívodu elektro ze stávající přípojkové skříně umístěné na p.p.č. 831/104 u hranice  
s p.p.č. 831/187 do rozvaděče rodinného domu, včetně elektroměrového pilířku.  

- vodovodní přípojku a venkovní vedení potrubím PE 100 SDR 11 dimenze 32x3,0 mm, délky  
cca 51,5 m včetně vodoměrné šachty s vodoměrnou sestavou.   

- dešťovou kanalizaci od střešních svodů, která bude zaústěné do akumulační jímky o objemu  
18 m³ s přepadem do vsakovacího tělesa tvořeného vsakovacími koši o objemu 9,6 m³.  
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- gravitační kanalizační přípojku a domovní potrubí splaškové kanalizace potrubím DN 150 v délce 
46,4 m včetně revizních šachet.   

- zpevněné plochy tvořící příjezd přístup a parkovací stání. 
- tepelné čerpadlo Buderus Logaterm WLW196i-8IR Comfort, včetně venkovní jednotky, která 

bude instalována před fasádou rodinného domu východním směrem. Klimatizaci s rekuperační 
jednotkou, jejíž sání i vývod budou umístěny na východní fasádě, vedle venkovní jednotky 
tepelného čerpadla. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace ověřené v řízení, kterou vypracovali Ing. 
Pavel Vrátný, ČKAIT 0002776, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Ing. Vladimír Kovalčík, 
ČKAIT 0007695, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. Stavba bude umístěna na 
parc. č. 831/104, 831/186 v katastrálním území Obecnice, jak je zakreslena v C2 - koordinační 
situaci v měřítku 1:250, č. výkresu 2, který byl předložen k žádosti. Stavba rodinného domu bude 
umístěna ve vzdálenosti 2,78 m od hranice pozemku číslo parcelní 973/2, ve vzdálenosti 3,6 m 
od hranice pozemku číslo parcelní 831/187, ve vzdálenosti 5,6 m od hranice pozemku číslo 
parcelní 831/189, ve vzdálenosti 33,07 m od hranice pozemku číslo parcelní 831/104 vše 
v katastrálním území Obecnice. 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. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené v řízení, kterou vypracovali Ing. 
Pavel Vrátný, ČKAIT 0002776, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Ing. Vladimír Kovalčík, 
ČKAIT 0007695, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem oprávněným zeměměřičem. 

4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu  
a to zejména vyhlášky č. 501/2006 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb.  

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 36 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření a rozhodnutí, smlouvy: 

a) Městského úřadu Příbram, odboru stavebního úřadu a územního plánování, Tyršova 108, 261 
19 Příbram I, ze dne 29.12.2021, č.j.: MeUPB 123097/2021, spisové značky MěÚPB 
116059/2021/SÚÚP/Ro.  

b) Městského úřadu Příbram, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Tyršova 
108, 261 19 Příbram I, ze dne 25.02.2022, č.j.: MeUPB 20241/2022, spisové značky SZ MěÚPB 
19869/2022/OŽP/Mrk. 

c) Městského úřadu Příbram, odboru životního prostředí, Tyršova 108, 261 19 Příbram I, ze dne 
20.12.2021, č.j.: MeUPB 115698/2021/OŽP/Kor, ve kterém se zejména uvádí: 

- před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice v množství 90,2 m3, která bude použita,  
ke zúrodnění zbývající části pozemku. Zatím bude uložena na okraji pozemku, bude udržována 
v bezplevelném stavu a zabezpečena před znehodnocením a ztrátou. 

- v souladu s ust. § 14 vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu, bude o skrývce, přemístění, rozprostření či jiném využití, uložení, 
ochraně a ošetřování skrývaných kulturních vrstev půdy, vedena řádná evidence (protokol), 
v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti  
a účelnosti využití těchto zemin.  

- orgánem ochrany zemědělského půdního fondu budou předepsány odvody za odnětí půdy. 

- povinný k platbě odvodů je povinen MěÚ Příbram, Odboru životního prostředí jako orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech, doručit kopii 
pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne 
nabytí právní moci a písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadně další etapy 
záměru, a to nejpozději do 15 dnů před jejím zahájením. 
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- dle § 9 odst. 9 zákona jsou odvody vymezeny pouze orientačně ve výši 4.654,- Kč. Konečná 
výše odvodů se stanoví podle § 11 zákona až po zahájení realizace stavby. 

c) Krajské hygienická stanice Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram, sídlo:  
U Nemocnice č.p. 85, Příbram I, 261 01  Příbram 1, ze dne 02.12.2021, č.j.: KHSSC 56969/2021. 

d) ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, ze dne 06.05.2021, značky 0101521399, 
k existenci stávajících sítí. 

e) ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, ze dne 02.02.2022, značky 
001123684373, ke stavbě s ohledem na existenci stávajících sítí. 

g) CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, ze dne 10.02.2022, č.j.: 533837/22, ke 
stavbě s ohledem na existenci sítí. 

h) 1.SčV, a.s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, ze dne 07.02.2022, č.j.: TÚP/004/22/OSS,  
ve kterém se zejména uvádí: 

- při stavbě sítí dojde ke styku s podzemními sítěmi ve vlastnictví Obce Obecnice, jejíž přesnou 
trasu je nutné zjistit jejich vytýčením, objednáním u provozovatele, či provedení sond  
za přítomnosti provozovatele.  

- do kanalizační přípojky pro splaškovou vodu budou vypouštěny pouze splaškové vody. 
V žádném případě  nesmí být vypouštěny dešťové, drenážní, balastní a podobné vody. 

- dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 
pozdějších předpisů, § 11 odstavec 2: potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho 
přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím 
z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu. 

- u přípojek, které jsou investorem prováděny od připojení na hlavní řad až po vodoměrnou 
sestavu nebo revizní šachtu kanalizace, musí být vlastní napojení provedeno vlastníkem či 
provozovatelem řadů 

- investor požádá zástupce vlastníka VH sítí, obec Obecnice, o provedení kontroly napojení, či 
propojení, provedení, uložení přípojek, k osazení revizní a vodoměrné šachty. Investor požádá 
zástupce obce Obecnice o provedení zápisu o výsledku provedené kontroly. 

- investor požádá obec Obecnice o osazení vodoměru. 

- k trvalému užívání stavby bude stavebníkovi vydáno stanovisko obce Obecnice.  

7. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou 
stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu 
provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.  

8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména nařízení č. 591/2006 Sb., vlády České republiky o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb.,  
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při nedodržení projektového 
řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle stavebního 
zákona. 

9. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i 
nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Ve vzdálenosti 1,5 m  
od podzemních vedení a zařízení budou výkopové práce prováděny pouze ručně se zvýšenou 
opatrností, bez použití strojů.  

10. Jakékoli poškození podzemního vedení a zařízení bude neprodleně oznámeno jeho správci  
a investor stavby uvede vedení a zařízení do původního stavu na vlastní náklady. 

11. Pokud budou zasaženy veřejné pozemky, nebo poškozena veřejná komunikace, bude uvedena 
do původního stavu na náklady stavebníka. 

12. Bude respektována ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 

13. Pokud dojde ke křížení, nebo souběhu s podzemním vedením inženýrských sítí bude před 
zasypáním výkopu pozván zástupce správce příslušné sítě ke kontrole. Tyto kontroly je třeba 
zaznamenat do deníku. 

14. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu minimálně 7 dní před zahájením stavby, termín zahájení 
stavby. K oznámení o zahájení stavby bude stavebnímu úřadu doloženo prohlášení 
stavbyvedoucího o výkonu odborného vedení stavby s doložením oprávnění k této činnosti, nebo 
doložen dodavatel stavby s doložením dokladu s oprávněním k realizaci předmětné stavby. 
(Dokladem je výpis z obchodního popř. živnostenského rejstříku v případě provádění stavby 
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dodavatelsky. V případě provádění stavby svépomocí je dokladem splnění požadavku dle § 158 
stavebního zákona k vybraným činnostem podle zvláštního právního předpisu. Doklad o autorizaci 
k předmětně činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů  
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů.) 

15. Při provádění stavby bude dodrženo protipožární zabezpečení stavby dle technické zprávy PO, 
která obsahuje řešení požární bezpečnosti. Každá změna stavby proti schválené dokumentaci 
musí být neprodleně projednána. 

16. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení - (tabulka "Stavba povolena").  

17. Stavbu lze užívat jen na základě oznámení stavebnímu úřadu. Stavebník zajistí, aby byly před 
započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními 
předpisy. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Vít Pešl, nar. 17.10.1990, Obecnice č.p. 333, 262 21  Obecnice, Martina Pešlová, nar. 01.04.1992, 
Obecnice č.p. 333, 262 21  Obecnice, Obec Obecnice, Obecnice č.p. 159, 262 21  Obecnice. 

 

Odůvodnění: 

Dne 01.12.2021 podal žadatel společné oznámení záměru na pozemcích parc. č. 831/104, 831/186  
v katastrálním území Obecnice. Usnesením ze dne 25.01.2022 pod čj.: MeUPB 08997/2022 rozhodl 
stavební úřad o provedení společného územního a stavebního řízení. Nabytím právní moci tohoto 
usnesení bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

Stavební úřad opatřením ze dne 11.03.2022 pod č.j.: MeUPB 25253/2022 oznámil zahájení 
společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle 
ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože 
jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 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. Dne 24.03.2022 ve lhůtě k uplatnění námitek, 
uplatnil námitky Bc. Zbyněk Vít, DiS., Maršov č.p. 30, 391 75  Malšice.     

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností  
a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 
využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební 
úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

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. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

 Účastník řízení Bc. Zbyněk Vít, DiS., Maršov č.p. 30, 391 75  Malšice, uplatnil dne 24.03.2022, 
námitky v písemné podobě, ve kterých bylo uvedeno následující: 
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K těmto skutečnostem stavební úřad uvádí. Pozemek číslo parcelní 973/2 v k.ú. Obecnice, není 
pozemkem, který je dotčen stavbou. Jedná se pozemek sousedící s pozemky, které jsou dotčeny 
stavbou. Doložení souhlasu se stavbou ukládá žadateli pouze ustanovení § 184a stavebního zákona, 
kterým je stanoveno, že tento souhlas je nutný od vlastníků pozemků, které jsou dotčeny stavbou. 
Zároveň § 184a stavebního zákona definuje náležitosti, které má splňovat tento udělený souhlas. 
K žádosti byl doložen souhlas vlastníka pozemku číslo parcelní 831/104 v k.ú. Obecnice, kterým je 
Obec Obecnice. Na tomto pozemku jsou navrženy stavby přípojek (vodovodní, kanalizační, elektro) 
na technickou infrastrukturu. Veřejná technická infrastruktura vodovodní řad, kanalizační řad a 
distribuční kabelové NN vedení elektro, jsou provedeny na pozemku číslo parcelní 831/104 v k.ú. 
Obecnice. Současně na pozemku p.č. 831/104 v k.ú. Obecnice je provedena i stavba veřejné 
komunikace, na kterou se pozemek p.č. 831/186 v k.ú. Obecnice, dopravně připojuje. Dopravní 
připojení bylo schváleno Obecním úřadem Obecnice, jako příslušným silničně správním úřadem. 
Stavba je navržena takovým způsobem, že na pozemku p.č. 973/2 v k.ú. Obecnice není navržena 
žádná stavba.  

Dále námitky směřují ke skutečnostem znemožnění zástavby na p.p.č. 831/188, 831/107 v k.ú. 
Obecnice. Stavební úřad i z titulu vlastnictví těchto pozemku přiznal panu Bc. Zbyňku Vítovi, DiS., 
Maršov č.p. 30, 391 75  Malšice postavení účastníka řízení. Předmětem námitek je vyřešení umístění 
komunikací pro obsluhu pozemků 831/188, 831/107 v k.ú. Obecnice. Zejména obava ze znemožnění 
realizace této komunikace. Dle platného územního plánu Obce Obecnice, který byl vydán usnesením 
č. 4/2021 ze dne 01.03.2021 jako opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP, a nabyl účinnosti dne 
17.03.2021, je pozemek 831/186 v k.ú. Obecnice, na kterém je stavba navrhována zařazen v území  
B plocha bydlení a zařazen do zastavitelné plochy s označením Z 16. Do stejného území je zařazen  
i pozemek číslo parcelní 831/188 v k.ú. Obecnice. Pozemek číslo parcelní 831/107 v k.ú. Obecnice je 
zařazen v zastavitelném území Z15.  Územní plán v zastavitelné ploše Z 16 nepodmiňuje využití 
jednotlivých pozemků nutností zpracování územní studie, nebo regulačního plánu, které by navrhovaly 
síť veřejné dopravní a technické infrastruktury a blíže regulovaly parametry budoucí zástavby v území. 
Dopravní infrastruktura není v zastavitelné ploše Z16 územním plánem vymezena ani jako veřejně 
prospěšná stavba. Je tedy na vlastnících nově zastavitelných pozemků, aby jednáním s vlastníkem 
pozemků nezbytných pro dopravní napojení dosáhli takového soukromoprávního řešení, které 
vybudování napojení na dopravní infrastrukturu umožní.  

Grafická část územního plánu zakresluje sít stávajících komunikací, kdy veřejná komunikace 
zakreslená a provedená končí na pozemku 973/2 v k.ú. Obecnice u hranice s pozemkem číslo 
parcelní 831/186 v k.ú. Obecnice. Dále komunikace v územním plánu nepokračuje. Komunikace byla 
provedena pro stavbu bytových domů č.p. 330, 332, 333 a rodinných domů č.p. 290,  297, 328, 329. 
Dnes je tato komunikace ve vlastnictví Obce Obecnice, kterou je udržována. Pozemek číslo parcelní 
973/2 v k.ú. Obecnice je šíře cca 7-8 m. V územním plánu tento pozemek není zahrnut do zastavitelné 
plochy. Tento pozemek může být využit pro umístění stavby komunikace, která bude obsluhovat 
zastavitelné území s označením Z15, Z16, Z 21. Součástí povolované stavby rodinného domu není 
stavba oplocení. Do projektu bylo žadatelem doplněno, že nově navržená stavba vodoměrné šachty 
bude umístěna, ve vzdálenosti 8 m od oplocení pozemku 798/219 v k.ú. Obecnice. Toto oplocení, je 
na pozemku provedeno historicky a pravděpodobně zasahuje na pozemek číslo parcelní 973/2 v k.ú. 
Obecnice. Oplocení p.č. 798/219 v k.ú. Obecnice, navazuje na oplocení provedené na pozemku 973/5 
v k.ú. Obecnice. Na pozemku číslo parcelní 831/186  v k.ú. Obecnice, není navržena žádná nadzemní 
stavba, v bližší odstupové vzdálenosti než 8 m od stávajícího oplocení p.č. 798/219 v k.ú. Obecnice, 
která by znemožnila vytvoření uličního prostoru v šíři 8 m pro budoucí zástavbu zastavitelných ploch 
s označením Z 15, Z 16, Z 21.       

Okruh účastníků řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona: 
Vít Pešl, Obecnice č.p. 333, 262 21  Obecnice, Martina Pešlová, Obecnice č.p. 333, 262 21  
Obecnice, Anna Burianová, Oseč č.p. 15, Obecnice, 261 01  Příbram 1, Alena Horáčková, Průběžná 
č.p. 147, Příbram III, 261 01  Příbram 1, Miroslav Hrubý, Obecnice č.p. 360, 262 21  Obecnice, 
František Jordán, Čechovská č.p. 118, Příbram VIII, 261 01  Příbram 1, Miroslava Karnetová, Lhota u 
Příbramě č.p. 141, 261 01  Příbram 1, Věra Klímová, Obecnice č.p. 290, 262 21  Obecnice, Stanislava 
Kopáčková, Obecnice č.p. 124, 262 21  Obecnice, Jana Kotrbová, Obecnice č.p. 261, 262 21  
Obecnice, Luboš Mácha, Okružní č.p. 196, Příbram VII, 261 01  Příbram 1, František Mareš, 
Obecnice č.p. 163, 262 21  Obecnice, Ing. Jiří Pabouček, Obecnice č.p. 336, 262 21  Obecnice, Ing. 
Petr Pabouček, Obecnice č.p. 465, 262 21  Obecnice, Ing. Jana Paboučková, Obecnice č.p. 336, 262 
21  Obecnice, Petr Pergelt, trvalý pobyt: Obecnice č.p. 460, 262 21  Obecnice, Mgr. Drahomíra 
Pergeltová, Obecnice č.p. 460, 262 21  Obecnice, Karel Peták, Obecnice č.p. 210, 262 21  Obecnice 
Václav Peták, Obecnice č.p. 326, 262 21  Obecnice, Miloslav Polák, Podlesí č.p. 223, 261 01  Příbram 
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1, Josef Průša, Obecnice č.p. 116, 262 21  Obecnice, Ing. Pavel Rada, Manětínská č.p. 1502/23, 
Bolevec, 323 00  Plzeň 23, Hana Svěchotová, Obecnice č.p. 207, 262 21  Obecnice, Bohumil 
Svoboda, Obecnice č.p. 334, 262 21  Obecnice, MUDr. Eva Svobodová, Obecnice č.p. 334, 262 21  
Obecnice, Věra Synková, Obecnice č.p. 144, 262 21  Obecnice, Ing. Vladimír Šlajch, trvalý pobyt: 
Školská č.p. 687/13, 110 00  Praha 1-Nové Město, Pavel Štamberk, Obecnice č.p. 2, 262 21  
Obecnice, Jana Švajdlerová, Obecnice č.p. 250, 262 21  Obecnice, Radek Tůma, Obecnice č.p. 50, 
262 21  Obecnice, Jana Tůmová, Píškova č.p. 1941/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515, Ing. 
Drahomíra Vacková, Obecnice č.p. 391, 262 21  Obecnice, Bc. Zbyněk Vít, DiS., Maršov č.p. 30, 391 
75  Malšice, Pavel Vohradský, Obecnice č.p. 148, 262 21  Obecnice, Božena Zapletalová, Obecnice 
č.p. 362, 262 21  Obecnice, Ing. Juliana Žáková, Počapská č.p. 245, 262 72  Březnice, 1. SčV, a.s., 
sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 15-Hostivař, 102 00  Praha 102, CETIN a.s., sídlo: Českomoravská 
č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň, ČEZ Distribuce, a. s., sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-
Podmokly, 405 02  Děčín 2, Obec Obecnice, sídlo: Obecnice č.p. 159, 262 21  Obecnice,  

Stavební úřad z výpisu z LV č. 232 pro katastrální území Obecnice zjistil, že vlastníkem pozemku číslo 
parcelní 831/186 v katastrálním území Obecnice, je Vít Pešl, nar. 17.10.1990, Obecnice č.p. 333, 262 
21  Obecnice, Martina Pešlová, nar. 01.04.1992, Obecnice č.p. 333, 262 21  Obecnice, kteří jsou 
žadateli. Dále stavební úřad z výpisu z LV č. 10001 pro katastrální území Obecnice zjistil, že 
vlastníkem pozemku číslo parcelní 831/104 v katastrálním území Obecnice, je Obec Obecnice. Obec 
Obecnice vyslovila se stavbou písemný souhlas na situačním výkresu projektové dokumentace.  

K žádosti bylo doloženo stanovisko: 

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Příbram, odboru stavebního úřadu  
a územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I, ze dne 29.12.2021, č.j.: MeUPB 
123097/2021, spisové značky MěÚPB 116059/2021/SÚÚP/Ro.  

- závazné stanovisko Městského úřadu Příbram, odboru životního prostředí, oddělení vodního 
hospodářství, Tyršova 108, 261 19 Příbram I, ze dne 25.02.2022, č.j.: MeUPB 20241/2022, 
spisové značky SZ MěÚPB 19869/2022/OŽP/Mrk, k likvidaci srážkových vod. 

- závazné stanovisko Městského úřadu Příbram, odboru životního prostředí, Tyršova 108, 261 19 
Příbram I, ze dne 20.12.2021, č.j.: MeUPB 115698/2021/OŽP/Kor, kterým byl udělen souhlas 
k vynětí části pozemku ze zemědělského půdního fondu. 

- závazné stanovisko Krajské hygienická stanice Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště 
Příbram, sídlo: U Nemocnice č.p. 85, Příbram I, 261 01  Příbram 1, ze dne 02.12.2021,  
č.j.: KHSSC 56969/2021. 

- usnesení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Příbram, Školní 70, 
261 01 Příbram, ze dne 13.12.2021, č.j.: HSKL-11091-2/2021-PB, kterým bylo konstatováno, že 
ve věci stavby není dotčeným orgánem státní správy. 

- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, ze dne 06.05.2021, 
značky 0101521399, k existenci stávajících sítí. 

- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, ze dne 02.02.2022, 
značky 001123684373, ke stavbě s ohledem na existenci stávajících sítí. 

- vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, ze dne 10.02.2022, 
č.j.: 533837/22 ke stavbě s ohledem na existenci sítí.  

- vyjádření společnosti 1.SčV, a.s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, ze dne 07.02.2022,  
č.j.: TÚP/004/22/OSS. 

 

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 výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také 
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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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel 
je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat 
jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 
 
 
  

otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
  
Jan Hříbal 
referent Stavebního úřadu a územního plánování 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 18 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 1000 Kč, celkem 
2000,- Kč byl zaplacen. 
 
 
 
 
 
 
  

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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Obdrží: 
Účastníci řízení (případně zástupci) 
Vít Pešl, Obecnice č.p. 333, 262 21  Obecnice 
Martina Pešlová, Obecnice č.p. 333, 262 21  Obecnice 
Alena Horáčková, Průběžná č.p. 147, Příbram III, 261 01  Příbram 1 
Miroslav Hrubý, Obecnice č.p. 360, 262 21  Obecnice 
František Jordán, Čechovská č.p. 118, Příbram VIII, 261 01  Příbram 1 
Miroslava Karnetová, Lhota u Příbramě č.p. 141, 261 01  Příbram 1 
Věra Klímová, Obecnice č.p. 290, 262 21  Obecnice 
Stanislava Kopáčková, Obecnice č.p. 124, 262 21  Obecnice 
Jana Kotrbová, Obecnice č.p. 261, 262 21  Obecnice 
Luboš Mácha, Okružní č.p. 196, Příbram VII, 261 01  Příbram 1 
František Mareš, Obecnice č.p. 163, 262 21  Obecnice 
Ing. Jiří Pabouček, Obecnice č.p. 336, 262 21  Obecnice 
Ing. Petr Pabouček, Obecnice č.p. 465, 262 21  Obecnice 
Ing. Jana Paboučková, Obecnice č.p. 336, 262 21  Obecnice 
Petr Pergelt, IDDS: 96yjf3i 
 trvalý pobyt: Obecnice č.p. 460, 262 21  Obecnice 
Mgr. Drahomíra Pergeltová, Obecnice č.p. 460, 262 21  Obecnice 
Karel Peták, Obecnice č.p. 210, 262 21  Obecnice 
Václav Peták, Obecnice č.p. 326, 262 21  Obecnice 
Miloslav Polák, Podlesí č.p. 223, 261 01  Příbram 1 
Josef Průša, Obecnice č.p. 116, 262 21  Obecnice 
Ing. Pavel Rada, Manětínská č.p. 1502/23, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Hana Svěchotová, Obecnice č.p. 207, 262 21  Obecnice 
Bohumil Svoboda, Obecnice č.p. 334, 262 21  Obecnice 
MUDr. Eva Svobodová, Obecnice č.p. 334, 262 21  Obecnice 
Věra Synková, Obecnice č.p. 144, 262 21  Obecnice 
Ing. Vladimír Šlajch, IDDS: uw7vedz 
 trvalý pobyt: Školská č.p. 687/13, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Pavel Štamberk, Obecnice č.p. 2, 262 21  Obecnice 
Jana Švajdlerová, Obecnice č.p. 250, 262 21  Obecnice 
Radek Tůma, Obecnice č.p. 50, 262 21  Obecnice 
Jana Tůmová, Píškova č.p. 1941/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
Ing. Drahomíra Vacková, Obecnice č.p. 391, 262 21  Obecnice 
Bc. Zbyněk Vít, DiS., Maršov č.p. 30, 391 75  Malšice 
Pavel Vohradský, Obecnice č.p. 148, 262 21  Obecnice 
Božena Zapletalová, Obecnice č.p. 362, 262 21  Obecnice 
Ing. Juliana Žáková, Počapská č.p. 245, 262 72  Březnice 
1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve, sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 15-Hostivař, 102 00  Praha 102 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Obec Obecnice, IDDS: d3ab3px, sídlo: Obecnice č.p. 159, 262 21  Obecnice 
  
Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou): 

Účastníkům uvedeným v § 94k písm. e) stavebního zákona a § 25 odst. 1 správního řádu se doručuje 
veřejnou vyhláškou. (Jedná se o vlastníky pozemků p.č. 831/189, 831/192, a spoluvlastníky pozemku 
p.č. 973/2, vše v k.ú. Obecnice, kteří jsou evidováni na LV č. 432, 656, 955 pro katastrální území 
Obecnice, takovým způsobem, že není možno dohledat jejich pobyt. Z evidence katastru nemovitostí 
vyplývá, že vlastníci a spoluvlastníci těchto nemovitostí nejsou známy.)  
 
Dotčené orgány: 
Krajská hygienická stanice Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram, IDDS: hhcai8e 
 sídlo: U Nemocnice č.p. 85, Příbram I, 261 01  Příbram 1 
Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01  Příbram 1 
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01  Příbram 1 
Městský úřad Příbram, SÚÚP, odd. územního plánování, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19  Příbram 
1 
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