Datum:

24.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 23.07.2021 podalo
Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1
(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
rozhodnutí o umístění stavby
Veřejné osvětlení ul. Klaudova, Příbram IV
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2438 (ostatní plocha), parc. č. 2462 (ostatní plocha) v
katastrálním území Příbram.

Datum:

24.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 21.07.2021 podalo
Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
II.

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

Veřejné osvětlení v ul. Cihlářská, Příbram IV
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2411/2 (ostatní plocha), parc. č. 2464/2 (ostatní plocha),
parc. č. 2474 (zahrada), parc. č. 2489 (ostatní plocha) v katastrálním území Příbram.
Datum:

24.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 02.07.2021 podalo
Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1,
které zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Divize 03, IČO 47116901, Nábřežní
č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
III.

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

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3604/42 (trvalý travní porost) v katastrálním území Příbram.
Datum:

24.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 28.05.2021 podala
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje KRYLL elektro s.r.o., IČO 27095177, Obecnice č.p. 266, 262 21 Obecnice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
IV. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
kabelové vedení kNN+SS100, Kozičín
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 249/36 (trvalý travní porost), parc. č. 249/119 (trvalý travní
porost) v katastrálním území Kozičín.
Datum:

03.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 26.05.2021 podal
Harisberg s.r.o., IČO 03570215, K Podlesí č.p. 649, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 1,
kterého zastupuje Bc. Svatopluk Chrastina, IČO 73772780, nar. 01.01.1900, Žežice č.p. 143, 261
01 Příbram 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
V.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
STL plynovodní řad, včetně 21 STL plynovodních přípojek pro rodinné domy, Příbram III,
"lokalita Hájek"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2057/1, 2057/16, 2057/17, 2057/18, 2057/19, 2057/24,
2057/25, 2057/26, 2057/27, 2057/28, 2057/29, 2057/30, 2057/31, 2057/33, 2057/34, 2057/35, 2057/36,
2057/37, 2057/38, 2057/39, 2057/40, 2064/1, 2064/5 v katastrálním území Příbram. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení.
Datum:

02.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 12.05.2021 podal
STELLA ATELIERS, s.r.o., IČO 62969021, Anenská č.p. 348, Příbram IV, 261 01 Příbram 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Prodloužení NTL plynovodu a nová NTL plynovodní přípojka k objektu č.p. 348, Příbram IV
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2645 (ostatní plocha), parc. č. 2728/1 (ostatní plocha), parc. č.
2728/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2728/5 (ostatní plocha), parc. č. 2731/3 (ostatní plocha),
parc. č. 2732/15 (ostatní plocha) v katastrálním území Příbram.

Datum:

01.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 22.04.2021 podal
Obec Vysoká u Příbramě, IČO 00243574, Vysoká u Příbramě č.p. 128, 262 42 Rožmitál pod
Třemšínem,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
VI. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

,

rozhodnutí o umístění stavby
El. přípojka 0,4kV pro parc.č.: 215/16 a 226/1, k.ú. Vysoká u Příbramě
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 15/2 (ostatní plocha), parc. č. 215/16 (trvalý travní porost),
parc. č. 424 (ostatní plocha) v katastrálním území Vysoká u Příbramě.

Datum:

21.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 19.04.2021 podal
C.P.D.C. Property Management, a.s., IČO 30775043, Malešická č.p. 2855/2, 130 00 Praha 3Žižkov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
VII. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Oplocení pozemku parc. č. 169/1, k. ú.: Zavržice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 169/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Zavržice.

Datum:

26.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 19.04.2021 podal

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
VIII. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
dřevěný domek a terénní úpravy pozemku, Podlesí
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 958/6 (trvalý travní porost), parc. č. 958/12 (trvalý travní
porost) v katastrálním území Podlesí nad Litavkou.
Datum:

27.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 31.03.2021 podala

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
IX. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Stavba pro zemědělské účely
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 39/2 (zahrada) v katastrálním území Obory.
Druh a účel umisťované stavby:
Dřevostavba je navržena přízemní se sedlovou střechou s plechovou krytinou, s půdním
prostorem. Půdorysné rozměry budou 5 m x 6,25 m. Bude umístěna na pozemku parc.č. 39/2 v
k.ú. Obory, ve vzdálenosti 8,9 m od parc.č. 39/3 a 10 m od parc.č. 38/2 k.ú. Obory. Bude sloužit
ke skladování krmiva, sena, apod. pro potřeby investora.

Datum:

02.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona oznámení záměru o umístění stavby, kterou dne 17.03.2021 podal
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
X.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
zahradní altán a kanalizační jímka u zahradního domku

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4081/80 (zahrada) v katastrálním území Příbram. Usnesením
ze dne 12.4.2021 pod č.j.: MeUPB 38265/2021 bylo rozhodnuto o provedení řízení. Nabytím právní
moci tohoto usnesení bylo zahájeno územní řízení.
Datum:

26.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 03.03.2021 podala společnost
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje Colsys s.r.o., IČO 14799634, Buštěhradská č.p. 109, Dubí, 272 03 Kladno 3
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XI. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
Příbram kNN + SR602 pro č.p. 98 Příbram VI-Březové Hory, (dále jen "stavba") na pozemku st. p.
277/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 281 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 602/1 (ostatní
plocha), parc. č. 653/1 (ostatní plocha), parc. č. 2097 (ostatní plocha) v katastrálním území Březové
Hory.

Datum:

20.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 17.02.2021 podal
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., IČO 47239034, Písecká č.p. 283,
Strakonice I, 386 01 Strakonice 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XII. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Lazec - kNN mezi TS PB 6783 a PB 3098 (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 9/1 (ostatní plocha),
parc. č. 9/7 (ostatní plocha), parc. č. 44/1 (ostatní plocha), parc. č. 47 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc. č. 48/1 (vodní plocha), parc. č. 50 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 51 (zahrada), parc. č. 52
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 53/2 (ostatní plocha), parc. č. 54/4 (ostatní plocha), parc. č. 55
(ostatní plocha), parc. č. 60 (zahrada), parc. č. 61 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 63 (ostatní
plocha), parc. č. 64 (zahrada), parc. č. 65 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 67 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 68 (ostatní plocha), parc. č. 70 (zahrada), parc. č. 71 (zahrada), parc. č. 72
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 73 (zahrada), parc. č. 76 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
77 (ostatní plocha), parc. č. 80 (ostatní plocha), parc. č. 81 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 82
(ostatní plocha), parc. č. 85/1 (zahrada), parc. č. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 113 (trvalý
travní porost), parc. č. 114 (zahrada), parc. č. 115 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 126 (ostatní
plocha), parc. č. 133/1 (zahrada), parc. č. 135 (zahrada), parc. č. 136 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc. č. 138 (zahrada), parc. č. 139 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 741/1 (ostatní plocha) v
katastrálním území Lazec.

Datum:

21.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 17.02.2021 podal
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje KS montáže, s.r.o., IČO 27861392, Pražská č.p. 92/4, Beroun-Závodí, 266 01
Beroun 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XIII. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
kabelové vedení kNN mezi TS PB_3249, PB_3277, Podlesí
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 94/1 (ostatní plocha), parc. č. 94/3 (ostatní plocha), parc. č.
94/4 (ostatní plocha), parc. č. 95 (ostatní plocha), parc. č. 102 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
103/2 (ostatní plocha), parc. č. 113 (ostatní plocha), parc. č. 116 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.
č. 117 (zahrada), parc. č. 373/1 (ostatní plocha), parc. č. 374 (ostatní plocha), parc. č. 375/1
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 376 (zahrada), parc. č. 379 (zahrada), parc. č. 380/1 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 382 (ostatní plocha), parc. č. 383 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
385 (zahrada), parc. č. 386 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 387 (zahrada), parc. č. 388
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 390 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 393 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 396 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 398 (zahrada), parc. č. 399
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 401/1 (zahrada), parc. č. 402 (ostatní plocha), parc. č. 412
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 413 (zahrada), parc. č. 414 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.
č. 415 (zahrada), parc. č. 416 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 417 (zahrada), parc. č. 418
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 419 (zahrada), parc. č. 420 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.
č. 421 (zahrada), parc. č. 422 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 424 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 425 (zahrada), parc. č. 426 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 443 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 447 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 449/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 449/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 450 (zahrada), parc. č. 451 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 452 (zahrada), parc. č. 454/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 456
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 458 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 460 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 461 (zahrada), parc. č. 465 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 466
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 468 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 470 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 471 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 473 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 474/1 (zahrada), parc. č. 477 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 480 (zahrada),
parc. č. 483 (zahrada), parc. č. 505 (ostatní plocha), parc. č. 558 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.
č. 559 (zahrada), parc. č. 565 (zahrada), parc. č. 568 (ostatní plocha) v katastrálním území Podlesí
nad Litavkou.

Datum:

04.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 09.02.2021 podala
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje Colsys s.r.o., IČO 14799634, Buštěhradská č.p. 109, Dubí, 272 03 Kladno 3
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XIV. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
kVN pro p.č. 3737/21 (IV-12-6025451)
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 988/2 (ostatní plocha), parc. č. 988/3 (ostatní plocha), parc. č.
3614/4 (trvalý travní porost), parc. č. 3619/1 (orná půda), parc. č. 3727/20 (orná půda), parc. č. 3727/21
(orná půda), parc. č. 3735/5 (ostatní plocha), parc. č. 3737/21 (orná půda), parc. č. 3737/25 (orná půda)
v katastrálním území Příbram.
Datum:

04.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 04.02.2021 podala společnost
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje Miloslav Kalců, IČO 10234845, sídl. Hůrka č.p. 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou
1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XV. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
nazvané: Příbram, Rožmitálská kNN IE-12-66007075, Příbram VI-Březové Hory (dále jen "stavba")
na pozemku st. p. 341/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 341/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.
342 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 344 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 345 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 347 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 348 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 397
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 403/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 407/6 (zahrada), parc.
č. 407/7 (zahrada), parc. č. 455/13 (ostatní plocha), parc. č. 521/146 (ostatní plocha), parc. č. 521/147
(ostatní plocha), parc. č. 647/1 (ostatní plocha), parc. č. 647/18 (ostatní plocha), parc. č. 647/19 (ostatní
plocha), parc. č. 647/20 (ostatní plocha), parc. č. 647/21 (ostatní plocha), parc. č. 647/22 (ostatní
plocha), parc. č. 667/1 (ostatní plocha), parc. č. 667/2 (ostatní plocha), parc. č. 667/3, parc. č. 675/2
(ostatní plocha), parc. č. 2049 (ostatní plocha), parc. č. 2063 (ostatní plocha) v katastrálním území
Březové Hory.

Datum:

03.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 27.01.2021 podal
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
které zastupuje ENERGON Dobříš, s.r.o., IČO 25727362, Průmyslová č.p. 1665, 263 01 Dobříš 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XVI. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Příbram, KNN ul.Kladenská, H. Týrlové IE-12-6009964
Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Kladenská č.p. 153
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 118/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 121 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 122 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 123 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 124
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 125 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 127/1 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 127/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 128 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.
129/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 138 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 139 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 144/8 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 604/1 (ostatní plocha), parc. č.
605 (ostatní plocha), parc. č. 650/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

29.1.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 05.01.2021 podal
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje Miroslav Cihelka, IČO 12542610, nar. 18.05.1956, Jelence č.p. 50, Dolní Hbity,
262 63 Kamýk nad Vltavou
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XVII. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
kVN, kNN - Příbram VII - ul. Gen. Kholla

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1709 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1711 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 1714 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1715 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 1716/8 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 515/85 (ostatní plocha), parc. č. 515/102 (ostatní
plocha), parc. č. 515/112 (ostatní plocha), parc. č. 515/115 (ostatní plocha), parc. č. 515/118 (ostatní
plocha), parc. č. 515/119 (ostatní plocha), parc. č. 515/218 (ostatní plocha) v katastrálním území
Březové Hory.

Datum:

10.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petr Nováček
petr.novacek@pribram.eu
318 402 470

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 04.01.2021 podala
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

XVIII. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
oplocení - Občov - p. č. 409/37
Občov
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 409/37 (zahrada) v katastrálním území Občov.

Datum:

16.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona oznámení záměru o umístění stavby, které dne 15.12.2020 podala společnost
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje REMONT ŠERÁK, spol. s r.o., IČO 62955365, Šafaříkova č.p. 349, 264 01
Sedlčany
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XIX. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
přeložení nadzemního vedení NN včetně dvou nových podpěrných bodu (IZ-12-6002119)
na pozemcích parc. č. 2046, 2053 v katastrálním území Příbram. Usnesením ze dne 8.1.2021 pod
č.j.: MeUPB 00516/2021 rozhodl stavební úřad o provedení územního řízení. Nabytím právní moci
tohoto usnesení bylo zahájeno územní řízení.

Datum:

01.02.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání územního souhlasu o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"), kterou dne 08.12.2020 podali

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XX. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
rodinný dům, včetně přívodu elektro, přívodu vody od domovní studny, venkovní splaškové
kanalizace do nové jímky, dešťové kanalizace do akumulační jímky s přepadem do vsaku,
zpevněných ploch tvořících příjezd přístup, terasu a parkovací stání, oplocení,
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 224/2, 964/11 v katastrálním území Obecnice. Usnesením ze
dne 16.12.2020 pod č.j.: MeUPB 108641/2020, spisovou značkou MeUPB/107192/2020/SÚÚP/Hři
rozhodl stavební úřad o provedení územního řízení. Nabytím právní moci tohoto usnesení bylo zahájeno
územní řízení.
Datum:

29.01.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petra Řeháková
petra.rehakova@pribram.eu
318 402 467

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 30.11.2020 podala společnost
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje Colsys s.r.o., IČO 14799634, Buštěhradská č.p. 109, Dubí, 272 03 Kladno 3
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XXI. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
Dubno-kNN+SR, pro parc.č. 268/48
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 26/5 (ostatní plocha), parc. č. 26/7 (ostatní plocha), parc. č.
26/26 (ostatní plocha), parc. č. 268/14 (ostatní plocha), parc. č. 268/44 (orná půda), parc. č. 268/48
(orná půda), parc. č. 285/3 (ostatní plocha), parc. č. 285/4 (orná půda) v katastrálním území Dubno.

Datum:

14.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 11.11.2020 podala společnost
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje ELPRO - DELICIA, a.s., IČO 61672637, Strakonická č.p. 174, Příbram V-Zdaboř,
261 01 Příbram 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XXII. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Lazec kNN, SR602 pro parc. č. 619 (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 583 (zahrada), parc. č.
586/2 (ostatní plocha), parc. č. 586/4 (ostatní plocha), parc. č. 588/2 (trvalý travní porost), parc. č. 588/3
(trvalý travní porost), parc. č. 594 (trvalý travní porost), parc. č. 601/1 (ostatní plocha) v katastrálním
území Lazec, parc. č. 610 (ostatní plocha) v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

14.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 28.04.2021 podala společnost
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., IČO 27118100, Kovohutě č.p. 530, Příbram VI-Březové
Hory, 261 01 Příbram 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

XXIII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
technické zázemí skladu náhradních dílů v areálu žadatele, Příbram VI (dále jen "stavba") na
pozemku parc. č. 3473/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3476/6 (zastavěná plocha a nádvoří) v
katastrálním území Příbram.
Datum:

03.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

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 o vydání společného záměru, kterou
dne 06.05.2021 podaly

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XXIV. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
přístavba výtahu a stavební úpravy bytového domu, Zahradnická č.p. 71, Příbram III
na pozemku parc. č. 407 v katastrálním území Příbram. Usnesením ze dne 21.5.2021
pod č.j.: MeUPB 49733/2021 stavební úřad rozhodl o provedení společného územního a stavebního
řízení.
Datum:

16.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 12.04.2021 podal a dne 7.6.2021 doplnil

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XXV. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
novostavba garáže, opěrné zdi, oplocení a zpevněné plochy
Bohutín, Vysoká Pec č.p. 76
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 79 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 165/1 (zahrada), parc.
č. 299 (ostatní plocha), parc. č. 300/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Vysoká Pec u Bohutína.
Datum:

24.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 31.03.2021 podal

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XXVI. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
Novostavba rodinného domu a garáže
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 543/39 (ostatní plocha) v katastrálním území Višňová.
Datum:

01.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 25.03.2021 podal
TEN ART GROUP s.r.o., IČO 61683353, Husova č.p. 389, Příbram IV, 261 01 Příbram 1,
kterého zastupuje Ivana Němcová, IČO 75977800, nar. 20.03.1960, Fantova louka č.p. 588,
Příbram II, 261 01 Příbram 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XXVII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
oplocení včetně opěrné zdi u areálu firmy TEN ART spol s r.o.
Příbram, Příbram IV
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2735/2 (ostatní plocha), parc. č. 2742/1 (ostatní plocha), parc.
č. 2742/175 (ostatní plocha), parc. č. 2743/1 (ostatní plocha), parc. č. 2743/3 (zastavěná plocha a
nádvoří) v katastrálním území Příbram, parc. č. 52/3 (ostatní plocha), parc. č. 52/15 (ostatní plocha),
parc. č. 647/52 (ostatní plocha) v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

15.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petr Nováček
petr.novacek@pribram.eu
318 402 470

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 17.02.2021 podala společnost
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
XXVIII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:

stavební úpravy provozovny zámečnictví
Občov č.p. 20

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 51/1 (zahrada), parc. č. 51/2 (zahrada), parc. č. 51/3 (zahrada) v katastrálním území
Občov.
Stavba obsahuje:
Datum:

29.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
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 o vydání společného povolení, kterou
dne 29.03.2021 podalo
Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XXIX. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
park kolem Čekalíkovského rybníka, spočívající v provedení parkových komunikací, altánu,
opěrných zídek, oplocení, dřevěných schodů, upravených ploch - dopadové plochy
a břehového prostoru, dvou propustků pod parkovými komunikacemi, přípojky elektro pro altán,
provedení nového veřejného osvětlení, osazení nového mobiliáře, provedení nových
krajinářských úprav,
dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2236/1, 2237, 2238/1, 2238/2, 2239/1, 2239/2, 2240/30,
2240/31, 2242/2, 2246/1, 2246/2, 2246/3, 2246/4, 2246/5, 2246/6, 2246/7, 2246/8, 2246/9, 2246/10,
2246/11, 2246/12, 2246/13, 2246/14, 2246/15, 2246/16, 2246/17, 2246/18, 2246/19, 2246/20, 2246/21,
2246/22, 2247/2, 2247/3, 2247/4, 2247/5, 2247/6, 2247/7, 2247/8, 2247/9, 2247/10, 2247/11, 2250,
2251/1, 2251/2, 2251/3, 2251/4, 2251/5, 2251/6, 2251/7, 2251/8, 2251/9, 2251/10, 2251/11, 2252/1,
2253/2, 2324/8, 2325, 2326/1, 2326/4, 2328/1, 2330/6 v katastrálním území Příbram. Uvedeným dnem
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Datum:

06.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 22.01.2021 podala společnost
Halex - Schauenberg ocelové konstrukce s.r.o., IČO 48948527, Husova č.p. 435, Příbram VIBřezové Hory, 261 01 Příbram 1,
kterou zastupuje Ivana Němcová, IČO 75977800, Fantova louka č.p. 588, Příbram II, 261 01
Příbram 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XXX. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
Přístřešek v areálu žadatele, Příbram VI (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 67/24 (ostatní
plocha), parc. č. 2101 (ostatní plocha) v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

07.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 03.03.2021 podal
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XXXI. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
Zastřešené parkovací stání, sklad zahradního nářadí a uliční oplocení u rodinného domu č.p.
287 v Lázu
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 385/8 (trvalý travní porost) v katastrálním území Láz.
Datum:

14.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 16.12.2020 podal
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XXXII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
přístavba výrobní haly, Příbram I-344
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3102/75 (ostatní plocha) v katastrálním území Příbram.
Datum:

15.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 03.02.2021 podala
Obec Obecnice, IČO 00242918, Obecnice č.p. 159, 262 21 Obecnice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XXXIII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
ocelový přístřešek se skladem v areálu sběrného dvora
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 86/1 v katastrálním území Obecnice.
Datum:

07.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 13.01.2021 podal

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XXXIV. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
Novostavba RD Lyra
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 543/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Višňová.
Datum:

23.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

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 společné oznámení záměru, kterou dne
18.01.2021 podali

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XXXV. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 164, přístavba, nástavba a stavební úpravy
rodinného domu č.p. 176 včetně nové přípojky vodovodní, kanalizační, nových domovních
svodů dešťové kanalizace zaústěných do akumulační nádrže dešťových vod s přepadem do
stávajícího řadu dešťové kanalizace
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2123/1, 2123/2, 2124, 2158 v katastrálním území Příbram.
Usnesením ze dne 4.2.2021 pod č.j. MeUPB 17495/2021 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").
Datum:

19.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petr Nováček
petr.novacek@pribram.eu
318 402 470

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 18.11.2020 podala společnost
UNIPETROL RPA, s.r.o., IČO 27597075, Záluží č.p. 1, 436 01 Litvínov 1,
kterou zastupuje
Ing. Iveta Růžičková, IČO 48074241, Mejstříkova č.p. 614/12, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XXXVI. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:

Změna části dokončené stavby ČSPH Příbram
Příbram, Příbram V-Zdaboř, Brodská č.p. 653
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4359/1 (trvalý travní porost), parc. č. 4359/17 (ostatní plocha),
parc. č. 4359/24 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4359/25 (ostatní plocha), parc. č. 4359/26
(ostatní plocha), parc. č. 4359/29 (ostatní plocha), parc. č. 4359/104 (trvalý travní porost) v katastrálním
území Příbram.
Datum:

10.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
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 společné oznámení záměru, kterou dne
15.01.2021 podala

(dále jen "žadatelka"), a na základě tohoto posouzení:
XXXVII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
stavba pro rodinnou rekreaci včetně přívodu elektro, přívodu vody od domovní studny,
venkovní splaškové kanalizace do nové jímky, kanalizační jímku, dešťové kanalizace
do akumulační jímky s přepadem do vsakovacích rýh, zpevněných ploch tvořících příjezd
a parkovací stání, Hatě III
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4061/164 v katastrálním území Příbram. Usnesením ze dne
22.1.2021 pod č.j.: MeUPB 10189/2021 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").
Datum:

25.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 28.12.2020 podal
KORUNA PB s.r.o., IČO 14798638, Březnická č.p. 390, Příbram IV, 261 01 Příbram 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XXXVIII.
Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
Přístavba objektu 398 v Příbrami IV - nákladová rampa
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2322/1 (ostatní plocha), parc. č. 2322/2 (zastavěná plocha a
nádvoří) v katastrálním území Příbram.
Datum:

19.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 28.12.2020 podala
(dále jen "žadatelka"), a na základě tohoto posouzení:
XXXIX. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
přístavba skladu v areálu č.p. 390 v Příbrami IV
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2531 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2532 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 2536 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2537 (zastavěná plocha a
nádvoří) v katastrálním území Příbram.
Datum:

14.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 02.11.2020 podala společnost
OnSite Power 3 s.r.o., IČO 25062484, Šafránkova č.p. 1243/3, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha
515,
kterou zastupuje
2
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XL. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
plynová kogenerační jednotka Příbram VI (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1916 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 67/37 (ostatní plocha), parc. č. 67/38 (ostatní plocha), parc. č. 67/69 (ostatní
plocha), st. 2432 (stavba technického vybavení) v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

05.02.2021

Vyřizuje:

Hana Kunová

E-mail:
Telefon:

hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 18.11.2020 podali

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XLI. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu: rodinný dům Žežice včetně přípojek inženýrských sítí, tepelného čerpadla,
zpevněných ploch, žumpy (dále jen "stavba"), na pozemku parc. č. 4268/46 v katastrálním území
Příbram a na pozemku parc. č. 339/1 (orná půda) v katastrálním území Žežice.
Datum:

29 .01.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petra Řeháková
petra.rehakova@pribram.eu
318 402 467

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 30.11.2020 podali

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XLII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
Rodinný dům včetně tepelného čerpadla, oplocení, akumulační nádrže a vsaku dešťových vod
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 268/67 (orná půda) v katastrálním území Dubno.
Datum:

15.01.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petra Řeháková
petra.rehakova@pribram.eu
318 402 467

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 18.11.2020 podala

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XLIII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
rodinný dům včetně přípojky vodovodu, kanalizace, tepelného čerpadla, oplocení a vsaku
dešťových vod
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 275/31 (orná půda), parc. č. 285/10 (ostatní plocha), parc. č.
286/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Narysov.
Datum:

16.2.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 09.12.2020 podali

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XLIV. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
Novostavba rodinného domu, k.ú.: Orlov, parc.č. 23/178
Příbram, Orlov
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 23/178 (trvalý travní porost) v katastrálním území Orlov.
Datum:

16.02.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petra Řeháková
petra.rehakova@pribram.eu
318 402 467

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 08.07.2020 podal
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XLV. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
Rodinný dům s provozovnou autodílny a tepelné čerpadlo (jedná se o změnu stavby před
dokončením, která spočívá ve změně v užívání původně povolené garáže na provozovnu
autodílny a vestavbu bytu do podkroví)
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 28 (zahrada) v katastrálním území Dubenec u Příbramě.
Datum:

04.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petra Řeháková
petra.rehakova@pribram.eu
318 402 467

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 31.08.2020 podal

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XLVI. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
Rodinný dům včetně přípojky vodovodu, tepelného čerpadla, oplocení, žumpy, akumulační
nádrže a vsaku dešťových vod
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 145 (zahrada), parc. č. 146 (orná půda) v katastrálním území
Dubenec u Příbramě.
Datum:

15.01.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petra Řeháková
petra.rehakova@pribram.eu
318 402 467

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 21.08.2020 podali

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XLVII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr
na stavbu:
rodinný dům včetně akumulační nádrže a poldru na dešťové vody, tepelné čerpadlo, zpevněné
plochy a oplocení
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 347/36 (orná půda) v katastrálním území Dubenec
Příbramě.
Datum:

22.01.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Vladimír Vrba
vladimir.vrba@pribram.eu
318 402 469

u

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 03.08.2020 podal a následně 20.01.2021 doplnil
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XLVIII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
kancelář se zázemím a sklady - Jesenice 12
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 461 (zahrada) v katastrálním území Jerusalem.
Datum:

30.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

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 společné oznámení záměru, kterou dne
24.07.2020 podala

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
XLIX. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
garáž u řadového rodinného domu č.1, ulice Smrková, Příbram III
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2104/75 v katastrálním území Příbram. Usnesením ze dne
27.8.2020 pod č.j.: MeUPB 75310/2020 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").
Datum:

15.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 22.06.2020 podala
Pekárna-cukrárna Hořovice s.r.o., IČO 62577590, 5. května č.p. 1137/57, 140 00 Praha 4-Nusle
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
L.

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

na stavbu:
spirálový šokér, Příbram I
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3624/29 (ostatní plocha), parc. č. 3626/2 (ostatní plocha) v
katastrálním území Příbram.
Datum:

03.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

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 29.06.2020 podali

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
LI. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
přístavba a stavební úpravy stávající stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 44, včetně venkovního
domovního vedení splaškové kanalizace do kanalizační přípojky
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 235/3, st. 487 v katastrálním území Obecnice. Usnesením ze
dne 13.7.2020 pod č.j.: MeUPB 60833/2020 bylo rozhodnuto o provedení společného řízení. Nabytím
právní moci tohoto usnesení bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné
řízení").
Datum:

04.01.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 27.05.2020 podali

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
LII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
novostavba rodinného domu Višňová, včetně přípojek inženýrských sítí, opěrné stěny, oplocení
a vsakovacích polí (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 543/40 (ostatní plocha) v katastrálním
území Višňová.

Datum:

14.01.2020

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 28.05.2020 podali

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
LIII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
stavební úpravy rodinného domu Příbram VI, Příční čp. 90 (dále jen "stavba") na pozemku
st. p. 290 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

08.01.2020

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 01.06.2020 podali

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
LIV. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu: stavební úpravy s přístavbou rodinného domu Horymírova 199, Příbram VI (dále jen
"stavba") na pozemku st. p. 253 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

16.02.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 15.04.2020 podal

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
LV. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
dešťová kanalizace, vsakovací objekt a odlučovač ropných látek, Příbram VII
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1706 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 515/109 (ostatní
plocha) v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

23.02.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petr Nováček
petr.novacek@pribram.eu
318 402 470

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 25.03.2020 podala společnost
OXYGEN s.r.o., IČO 26710374, Školní č.p. 148, Příbram VIII, 261 01 Příbram 1,
kterou zastupuje
Radek Pilný, IČO 15862879, nar. 21.03.1966, Čs. armády č.p. 29, Příbram IV, 261 01 Příbram 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
LVI. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:

Přístavba k objektu sportovně regeneračního centra, kardiozóna, parkoviště
Příbram, Příbram VIII, Školní č.p. 148
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2287/1 (ostatní plocha), parc. č. 2287/2 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 2287/3 (ostatní plocha), parc. č. 2287/6 (ostatní plocha) v katastrálním území
Příbram.
Datum:

01.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 20.12.2019 podali

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
LVII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
rodinný dům včetně přívodu vody z domovní studny, kanalizační potrubí do nové kanalizační
jímky, přívodu elektro, dešťové kanalizace do retenční nádrže s přepadem do vsakovací jímky,
zpevněných ploch tvořících příjezd přístup a terasy
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 94/3, 159/13, 159/51, 159/52, 159/55, 94/5, 159/54
v katastrálním území Vysoká u Příbramě. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební
řízení (dále jen "společné řízení").
Datum:

14.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

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 o vydání společného povolení, kterou
dne 16.10.2019 podalo
Společenství vlastníků jednotek Milínská 112, IČO 24764426, Milínská č.p. 112, Příbram III,
26101
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
LVIII. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
přístavba výtahu a stavební úpravy bytového domu, včetně přeložky plynovodní přípojky,
Milínská č.p. 112, Příbram III
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 467/6, 485 v katastrálním území Příbram. Uvedeným dnem
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Datum:

14.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 12.07.2021 oznámila
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje ENERGON Dobříš, s.r.o., IČO 25727362, Průmyslová č.p. 1665, 263 01 Dobříš
1
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
kNN + SS100 pro parc.č. 361/1 k.ú. Láz
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 375/12 (ostatní plocha), parc. č. 375/42 (ostatní plocha), parc.
č. 361/4 (trvalý travní porost), parc. č. 361/1 (trvalý travní porost), parc. č. 461/3 (ostatní plocha), parc.
č. 375/40 (ostatní plocha), parc. č. 375/35 (ostatní plocha), parc. č. 360/2 (ostatní plocha) v
katastrálním území Láz.
Datum:

16.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 09.06.2021 oznámila
(dále jen "oznamovatelka"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a
§ 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
jímka na vyvážení
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 473 (trvalý travní porost) v katastrálním území Jerusalem.
Datum:

03.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 03.06.2021 oznámilo
Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
Rozšíření veřejného osvětlení - přechod pro chodce v ulici Březnická, Příbram IV
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2270/4 (ostatní plocha), parc. č. 2270/21 (ostatní plocha),
parc. č. 2323/9 (ostatní plocha) v katastrálním území Příbram.
Datum:

03.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 24.05.2021 oznámili
Jitka Kvasnovská, nar. 10.04.1971, Láz č.p. 80, 262 41 Bohutín,
Vojtěch Kvasnovský, nar. 01.12.1977, Láz č.p. 80, 262 41 Bohutín
(dále jen "oznamovatelé"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
skleník a zahradní domek u č.p. 80 v Lázu
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 408/5 (zahrada) v katastrálním území Láz.
Datum:

27.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 19.05.2021 oznámila
(dále jen "oznamovatelka"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a
§ 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
řadová garáž
Příbram IV
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2742/124 (ostatní plocha) v katastrálním území Příbram.
Datum:

31.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 25.03.2021 oznámili

(dále jen "oznamovatelé"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
Přípojení kNN v zahrádkářské kolonii Baník
Příbram VI-Březové Hory
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 413/26 (zahrada), parc. č. 413/1 (ostatní plocha), parc. č.
413/24 (ostatní plocha) v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

29.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 22.03.2021 oznámili

(dále jen "oznamovatelé"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
přístavba skladu nářadí u domu č.p. 216 v Lázu
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 375/18 (ostatní plocha), parc. č. 480/3 (ostatní plocha) v
katastrálním území Láz.
Datum:

08.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 20.01.2021 oznámil
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
Umístění tepelného čerpadla u rodinného domu č.p. 247 v Lázu
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 296 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 113/5 (zahrada) v
katastrálním území Láz.
Datum:

22.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 09.06.2021 podala

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 297 v Příbrami IV
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 2579/12 (zahrada), parc. č. 2579/16 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 2579/17 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Příbram.
Datum:

23.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
Městský úřad Příbram, Stavební úřad a ú Datum:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

30.06.2021

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 07.06.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
stavební úpravy a přístavba stavby pro rodinnou rekreaci Lazec
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 200 (zahrada), parc. č. 201 (zastavěná plocha a nádvoří) v
katastrálním území Lazec.
zemní 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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního zákona a ohlášení stavebního
záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"), které dne 04.06.2021 podal
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
Přístřešek na auta u rodinného domu č.p. 107 v Lázu
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 433/4 (zahrada) v katastrálním území Láz.

Datum:

14.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 27.05.2021 podal
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
stavební úpravy rodinného domu č.p. 386, Horská ulice, Příbram IV
(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 1841 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Březové
Hory.
Datum:

16.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 14.04.2021 podala

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p. 187 v Příbrami IV
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 2638/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2638/3
(zahrada) v katastrálním území Příbram.
Datum:

24.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 18.03.2021 podal
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
stavební úpravy rodinného domu č.p. 91 v Lázu
(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 98 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Láz.
Datum:

24.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 18.03.2021 podal
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
přístavba rekreační chaty
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 206 (zahrada), parc. č. 207 (zastavěná plocha a nádvoří) v
katastrálním území Lazec.
Datum:

28.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 08.03.2021 podal
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
přístavba skladu nářadí a zahradní techniky u RD č.p. 18 v Lázu
(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 8/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 440/19 (ostatní plocha)
v katastrálním území Láz.
Datum:

15.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 08.03.2021 podal
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
Rodinný dům včetně zpevněných ploch a nádrže na dešťovou vodu
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 90/20 (orná půda) v katastrálním území Obory.
Datum:

10.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 05.11.2020 podaly a dne 9.3.2021 doplnily

(dále jen "stavebníci"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
Rodinný dům, včetně zpevněných ploch, nádrže na dešťovou vodu a zasakovacího drénu
(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 375/9 (ostatní plocha), parc. č. 361/1 (trvalý travní porost),
parc. č. 461/4 (ostatní plocha), parc. č. 375/41 (ostatní plocha) v katastrálním území Láz.
Datum:

25.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 04.08.2021 podal
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
stavební úpravy domu č.p. 54 v Příbrami IV
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 2430 v katastrálním území Příbram
Datum:

30.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 09.06.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
rodinný dům vč. oplocení, zpevněných ploch, akumulační nádrže a tepelného čerpadla, Háje
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 67/79 v katastrálním území Háje u Příbramě.
Datum:

24.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 23.06.2021 podala společnost
DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, Máchova č.p. 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru: výměna stávající střešní krytiny za falcovaný plech
na části budovy bývalé flotační úpravny Příbram VI, Husova čp. 270 (dále jen "stavební záměr")
na pozemku st. p. 47, parc. č. 67/132 v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

21.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 11.06.2021 podala
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
výměna střešní krytiny, vyzdění dřevěné kolny a výměna komínu
Modřovice č.e. 2
(dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 59 v katastrálním území Modřovice.
Datum:

15.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 08.06.2021 podali

(dále jen "stavebníci"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
Půdní vestavba do stodoly u č.p. 15 Kotenčice
(dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 23 v katastrálním území Kotenčice.
Datum:

11.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petr Nováček
petr.novacek@pribram.eu
318 402 470

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 24.05.2021 podalo
Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1,
které zastupuje Ing. Jindřich Novák, IČO 67372546, nar. 14.03.1951,
V Milíři č.p. 67/7, Praha 10-Kolovraty, 103 00 Praha 113
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení

LIX. vydává podle § 106 stavebního zákona
souh l as s p rov ede ní m oh l áš en ého stav eb ního záměru
Modernizace lůžkového výtahu, ul. Brodská 100, čp. 100, Příbram VIII
Příbram, Příbram VIII, Brodská č.p. 100
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 4246/36 v katastrálním území Příbram.
Datum:

25.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petra Řeháková
petra.rehakova@pribram.eu
318 402 467

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 08.06.2021 podal
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:

rodinný dům včetně oplocení, zpevněných ploch, tepelného čerpadla, akumulační nádrže a
vsaku dešťových vod
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 436/22 v katastrálním území Dubno.
Datum:

9.6.2021 Datum:

09.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 22.05.2021 podala
Susanna Marie Menius Čermáková, IČO 72519479, nar. 16.01.1974, Jerusalem č.p. 1, 261 01
Příbram 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
stavební úpravy budovy č.p. 44 v Jerusalemě
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 629/4 v katastrálním území Jerusalem.
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 22.05.2021 podala
Susanna Marie Menius Čermáková, IČO 72519479, nar. 16.01.1974, Jerusalem č.p. 1, 261 01
Příbram 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
Stavební úpravy č.p. 1 v Jerusalémě
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 629/5 v katastrálním území Jerusalem.
Datum:

09.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 07.05.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
stavební úpravy domu
Příbram, Příbram II, Fibichova č.p. 418
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 1086/2 v katastrálním území Příbram.
Datum:

07.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 05.05.2021 podal a dne 04.06.2021 doplnil

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
stavební úpravy domu
Příbram, Příbram II, náměstí Dr. Josefa Theurera č.p. 264
(dále jen "stavební záměr") na pozemcích parc. č. 1915, 1916 v katastrálním území Příbram.
Datum:

19.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 07.05.2021 podal
Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1,
kterého zastupuje Ing. arch. Marek Falcník, IČO 65592131, nar. 30.10.1970, Boloňská č.p.
306/14, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
stavební úpravy pro změnu využití stavby skladu na expozici hasičského muzea č.p. 282
Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Důl Marie č.p. 282 (dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p.
115/4 v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

11.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 22.04.2021 podala společnost
Energo Příbram, s.r.o., IČO 06122108, Obecnická č.p. 269, Příbram VI-Březové Hory, 261 01
Příbram 1,
kterou zastupuje ATP Atelier s.r.o., IČO 27407276, Na pěšinách č.p. 74/14, Praha 8-Kobylisy,
182 00 Praha 82
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru nazvaného:
K2/ K3 změna palivové základny Příbram VI (dále jen "stavební záměr") na pozemku
parc. č. 2960/23 v katastrálním území Příbram.
Datum:

26.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 07.04.2021 podala
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
stavební úpravy rodinného domu
Příbram, Příbram II, Partyzánská č.p. 378
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 1456 v katastrálním území Příbram.
Datum:

19.4.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 06.04.2021 podal
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
Zvětšení otvoru u domu č.p. 382 v Příbrami IV
(dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 1840 v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

13.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 29.03.2021 podali

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
stavební úpravy rodinného domu vč. tepelného čerpadla
Příbram, Příbram II, Hájecká č.p. 601
(dále jen "stavební záměr") na pozemcích parc. č. 3881, 3878 v katastrálním území Příbram.
Datum:

09.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petr Nováček
petr.novacek@pribram.eu
318 402 470

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 08.03.2021 podal
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
LX. vydává podle § 106 stavebního zákona
souh l as s p rov ede ní m oh l áš en ého stav eb ního záměru
stavby pro bydlení podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona
rodinný dům, stavební úpravy podkroví
Občov č.p. 58
(dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 92, parc. č. 451/26 v katastrálním území Občov.
Datum:

08.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 18.03.2021 podala
NEW ART CONSULTING s.r.o., IČO 27459888, Dlouhá Lhota č.p. 1, 263 01 Dobříš,
kterou zastupuje Tomáš Kubík, IČO 74990683, nar. 02.04.1975, náměstí 17. listopadu č.p. 302,
Příbram VII, 261 01 Příbram 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
stavební úpravy v 1.NP budovy za účelem změny v užívání části stavby, Dlouhá Lhota č.p.1
(dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 2/1 v katastrálním území Dlouhá Lhota u Dobříše.
Datum:

15.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petra Řeháková
petra.rehakova@pribram.eu
318 402 467

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 07.04.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
stavební úpravy terasy u rodinného domu Dubenec č.p. 68
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 267/1 v katastrálním území Dubenec u Příbramě.
Datum:

03.05.2021

Vyřizuje:

Ing. Jana Bártová

E-mail:
Telefon:

jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 22.03.2021 podala a dne 03.05.2021 doplnila
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
stavební úpravy rodinného domu
Příbram, Příbram II, Ondrákova č.p. 92
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 263 v katastrálním území Příbram.
Datum:

25.02.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 16.12.2020 podal
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
stavební úpravy rodinného domu, Podlesí č.p. 260
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 977 v katastrálním území Podlesí nad Litavkou.

Datum:

21.01.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 16.12.2020 podala paní

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
stavební úpravy rodinného domu Příbram, Lazec, Okrouhlice č.p. 21 (dále jen "stavební záměr") na
pozemku parc. č. 99, 100 v katastrálním území Lazec.
Datum:

11.01.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 11.12.2020 podali

(dále jen "stavebníci"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
Stavební úpravy rodinného domu č.p. 324 v Příbrami IV
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 2732/20, 2732/4 v katastrálním území Příbram.
Datum:

05.02.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a
§ 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 30.09.2020 podala
ARTINO CZ, s.r.o., IČO 08915008, Světova č.p. 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
výměna střešní krytiny u rodinného domu, Smetanova č.p. 276, Příbram III
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 1800/1 v katastrálním území Příbram.
Datum:

17.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petra Řeháková
petra.rehakova@pribram.eu
318 402 467

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 a
§ 118 stavebního zákona žádost o změnu stavby před dokončením, kterou dne 07.07.2021podala
Obec Dubno, IČO 00662810, Dubno č.p. 45, 261 01 Příbram 1,
kterou zastupuje Dussen, spol. s r.o., IČO 25193147, Kotenčice č.p. 27, 262 23 Jince
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
LXI. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
Nástavba a stavební úpravy objektu Dubno č.p.51
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1, 17/10, 17/11 v katastrálním území Dubno.
Datum:

16.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 30.06.2021 podal
All Stars School - mateřská škola a základní škola, s.r.o., IČO 28167414, Březnická č.p. 135,
Příbram III, 261 01 Příbram 1,
kterého zastupuje Ing. Jana Součková, IČO 04584074, nar. 24.02.1984, Kutnohorská č.p. 84,
Příbram VII, 261 01 Příbram 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
LXII. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
stavební úpravy objektu Q-klub AMAVET za účelem změny v užívání 2. NP na základní a
mateřskou školu, Březnická č.p. 135, Příbram III
na pozemku parc. č. 2330/4 v katastrálním území Příbram.
Datum:

14.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.06.2021 podal
Okresní soud v Příbrami, IČO 00024597, Milínská č.p. 167, Příbram III, 261 01 Příbram 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
LXIII. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:

stavební úpravy budovy soudu spočívající ve výměně výtahu, Milínská 167, Příbram III
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 436/2 v katastrálním území Příbram.
Datum:

25.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.05.2021 podala společnost
TRNKA PALETY s.r.o., IČO 25092685, Drásov č.p. 96, 261 01 Příbram 1,
kterou zastupuje Zaveza consulting s.r.o., IČO 28101081, V Dymáku č.p. 178, 250 90 Nové Jirny
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
LXIV. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu: fotovoltaická elektrárna na střeše hal Drásov (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 210,
parc. č. 237 v katastrálním území Drásov u Příbramě.
Datum:

12.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 07.06.2021 podal
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

LXV. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
Stavební úpravy bytové jednotky č.129/4
Příbram, Příbram VII, Mostecká č.p. 129
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 970 v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

07.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 02.06.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
LXVI. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
Stavební úpravy bytu č. 505/3
Příbram, Příbram VII, Sadová č.p. 505
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1684 v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

21.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 28.04.2021 podala

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
LXVII. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
Stavební úpravy bytu č.18 - 5.NP
Příbram, Příbram VII, Jana Drdy č.p. 493
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1694 v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

21.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 03.05.2021 podala
Obec Láz, IČO 00242608, Láz č.p. 219, 262 41 Bohutín
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
LXVIII. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
stav. úpravy požární zbrojnice Láz
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 226 v katastrálním území Láz.
Datum:

19.5.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 24.03.2021 podala
MONETA Money Bank, a.s., IČO 25672720, Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle,
kterou zastupuje Jana Filipová, nar. 13.08.1973, Hradešín č.p. 34, 282 01 Český Brod
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
LXIX. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
stavební úpravy budovy, Příbram I, Pražská č.p. 140
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 408, 409 v katastrálním území Příbram.
Datum:

03.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 20.04.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
LXX. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
rodinný dům s přístřeškem pro parkování, venkovní jednotku tepelného čerpadla

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 224/6, 996/6 v katastrálním území Obecnice. Územní
rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno pod spis.zn.: MeUPB/14602/2021/SÚÚP/Hří, č.j.: MeUPB
27900/2021 ze dne 10.03.2021.
Datum:

27.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 15.03.2021 podal
DIAMO, s.p., o.z. SUL Příbram, IČO 00002739, 28. října č.p. 184, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
LXXI. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
Plynová kotelna, budova ŘOZ Příbram
Příbram VII, 28.října č.p. 184
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 729/1 v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

18.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petra Řeháková
petra.rehakova@pribram.eu
318 402 467

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 11.03.2021 podala společnost

Staler spol. s r.o., IČO 01498240, Dubno č.p. 62, 261 01 Příbram 1,
kterou zastupuje Dussen, spol. s r.o., IČO 25193147, Kotenčice č.p. 27, 262 23 Jince
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
LXXII. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
stavební úpravy rodinného domu Dubenec č.p. 41
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 56 v katastrálním území Dubenec u Příbramě.
Datum:

25.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petr Nováček
petr.novacek@pribram.eu
318 402 470

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 29.01.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
LXXIII. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:

novostavba rodinného domu vč. přípojek, zpev. ploch a oplocení
Suchodol
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 191/56 v katastrálním území Suchodol.
Datum:

29.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 15.02.2021 podalo
Zemědělské družstvo Bohutín, IČO 47048239, Vysoká Pec č.p. 18, 262 41 Bohutín
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
LXXIV. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
stavební úpravy bytového domu za účelem zřízení dvou bytových jednotek v podkroví
Bohutín č.p. 163
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 326 v katastrálním území Bohutín.
Datum:

29.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 15.02.2021 podalo
Zemědělské družstvo Bohutín, IČO 47048239, Vysoká Pec č.p. 18, 262 41 Bohutín
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
LXXV. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
stavební úpravy bytového domu za účelem zřízení dvou bytových jednotek v podkroví
Bohutín č.p. 164

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 327 v katastrálním území Bohutín.
Datum:

25.01.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 24.11.2020 podalo
Město Příbram, Mgr. Jan Konvalinka, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19
Příbram 1, které zastupuje Ing. Radim Doleček, IČO 86675800, nar. 16.12.1977, Švermova č.p.
740, 552 03 Česká Skalice
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
LXXVI.
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
osazení trubních propustků pod drenážním tělesem do rušeného podchodu, navazující na
stavbu SŽDC - Zrušení železničního mostu ŽST Příbram
Příbram, Příbram IV
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2762/48 v katastrálním území Příbram.
Datum:

02.02.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 01.04.2020 podal
TURCEL s. r. o., IČO 07814763, náměstí 17. listopadu č.p. 296, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
LXXVII. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení
na stavbu:
stavební úpravy budovy, Příbram I-347, 352
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 977/1, 980 v katastrálním území Příbram.
Datum:

27.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 02.08.2021 oznámil

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
vodovodní přípojka, Kozičín č.p. 74
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 236/79 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území
Kozičín.
Datum:

04.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 27.07.2021 oznámil
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas

s umístěním stavby
kanalizační přípojka, Podlesí č.p. 123
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 670 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území
Podlesí nad Litavkou.
Datum:

30.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 27.07.2021 oznámil
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
zasklení lodžie v bytě č.5, Příbram I, Plzeňská č.p. 77
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 616/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 616/3 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 616/5 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Příbram.
Datum:

29.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 19.07.2021 oznámili

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
11 x přípojka vodovodu, Kozičín

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 76/1 (ostatní plocha) a 104/32 v katastrálním území Kozičín.
Datum:

23.6.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 10.05.2021 oznámil

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
přípojky vodovodu a kanalizace, Háje

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 67/1 (orná půda), parc. č. 67/82 (orná půda) v katastrálním
území Háje u Příbramě.

Datum:

02.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 17.05.2021 oznámil
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
vodovodní a kanalizační přípojka, Podlesí
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 342/3 (trvalý travní porost), parc. č. 343/2 (orná půda) v
katastrálním území Podlesí nad Litavkou.
04.08.2021
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
(oprava územního souhlasu ze dne 23.6.2021, č.j. MeUPB 63299/2021)
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 10.05.2021 oznámil

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas

s umístěním stavby
přípojky vodovodu a kanalizace, Háje
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 67/1 (orná půda), parc. č. 67/82 (orná půda) v katastrálním
území Háje u Příbramě.
Datum:

24.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 26.04.2021 oznámil
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
zasklení lodžie, Příbram I, Plzeňská č.p. 53
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 681/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území
Příbram.
Datum:

19.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 06.05.2021 oznámil

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu

vydává územní souhlas
s umístěním stavby montovaná garáž, Kozičín
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 129/2 (zahrada) v katastrálním území Kozičín.
Datum:

11.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 14.04.2021 oznámil
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje ENERGON Dobříš, s.r.o., IČO 25727362, Průmyslová č.p. 1665, 263 01 Dobříš
1
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
přípojka NN, Podlesí č.p. 361
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 619 (ostatní plocha), parc. č. 664/1 (zastavěná plocha a
nádvoří) v katastrálním území Podlesí nad Litavkou.
Datum:

03.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 20.04.2021 oznámil
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje KRYLL elektro s.r.o., IČO 27095177, Obecnice č.p. 266, 262 21 Obecnice
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas

s umístěním stavby
kabelové vedení kNN+SS, Příbram I
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 666/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 648/6 (ostatní
plocha), parc. č. 648/33 (ostatní plocha), parc. č. 648/14 (ostatní plocha), parc. č. 648/12 (ostatní
plocha) v katastrálním území Příbram.
Datum:

29.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 12.04.2021 oznámil
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
bazén, Podlesí
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 943/5 (orná půda) v katastrálním území Podlesí nad Litavkou.
Datum:

28.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 30.03.2021 oznámili

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby

oplocení pozemku, Příbram I
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3098/2 (orná půda) v katastrálním území Příbram.
Datum:

23.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 26.03.2021 oznámil
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje Miroslav Cihelka, IČO 12542610, Jelence č.p. 50, Dolní Hbity, 262 63 Kamýk
nad Vltavou
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
kabelové vedení kNN, Dlouhá Lhota
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 543/19 (orná půda), parc. č. 540/28 (trvalý travní porost), parc.
č. 554/38 (orná půda) v katastrálním území Dlouhá Lhota u Dobříše.
Datum:

14.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 19.03.2021 oznámila
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje MAŠEK ELEKTRO s.r.o., IČO 27651584, Krusičany č.p. 74, 257 41 Týnec nad
Sázavou
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas

s umístěním stavby
kabelové vedení kNN, Kozičín
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 76/1 (ostatní plocha), parc. č. 104/2 (orná půda), parc. č.
104/3 (orná půda), parc. č. 104/5 (orná půda), parc. č. 104/21 (orná půda), parc. č. 106/1 (orná půda)
v katastrálním území Kozičín.
Datum:

01.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 02.03.2021 oznámila
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje HRDLIČKA spol.s r.o., IČO 18601227, nám. 9. května č.p. 45, Tetín, 266 01
Beroun 1
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
kabelové vedení kNN od TS PB_3132, Příbram I
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3175/5 (ostatní plocha), parc. č. 750/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 747/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 747/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc. č. 745 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 744/1 (ostatní plocha), parc. č. 744/2 (zastavěná
plocha a nádvoří) v katastrálním území Příbram.
Datum:

11.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 10.03.2021 oznámil

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
vodovodní přípojka u rodinného domu, Podlesí č.p. 80
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 706 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 707 (zahrada) v
katastrálním území Podlesí nad Litavkou.
Datum:

11.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 03.03.2021 oznámil
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
tepelné čerpadlo u novostavby RD, Háje
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 171/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Háje u
Příbramě.
Datum:

13.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního

zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 28.07.2021 podala
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
garáž, Podlesí
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 55/13 (ostatní plocha) v katastrálním území Podlesí nad
Litavkou.
Datum:

03.09.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 02.08.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
rodinný dům, Háje
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 228/6 (zahrada) v katastrálním území Háje u Příbramě.
Datum:

15.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 19.05.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
rodinný dům, Podlesí č.p. 243
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 764 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 765/1 (zahrada) v
katastrálním území Podlesí nad Litavkou.
Datum:

03.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 24.05.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
rodinný dům vč. zpevněných ploch, žumpy, oplocení, akumulační nádrže a vsaku,
Dlouhá Lhota
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 707/42 (orná půda) v katastrálním území Dlouhá Lhota u
Dobříše.
Datum:

25.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 28.04.2021 podal
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
přístavba garáže k rodinnému domu, Háje 152
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 377/54 (orná půda) v katastrálním území Háje u Příbramě.
Datum:

12.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 15.04.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
rodinný dům vč. tepelného čerpadla, zpevněných ploch, vsaku, jímky a oplocení, Háje
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 264/3 (trvalý travní porost) v katastrálním území Háje u
Příbramě.
Datum:

05.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 29.03.2021 podali

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
rodinný dům vč. skladu, vsaku, oplocení, zpevněných ploch, tepelného čerpadla a akumulační
nádrže, Kozičín
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 104/2 (orná půda) v katastrálním území Kozičín.
Datum:

28.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 12.04.2021 podal
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem

stavební úpravy rodinného domu, Podlesí 314
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 513 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území
Podlesí nad Litavkou.
Datum:

08.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 17.02.2021 podal
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
stavební úpravy a přístavba rodinného domu se sklady a garážemi, Podlesí č.p. 113
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 238 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 241 (zahrada) v
katastrálním území Podlesí nad Litavkou.
Datum:

07.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 24.02.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu

vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
rodinný dům vč. tepelného čerpadla, oplocení, akumulační nádrže, vsaku a zpevněných ploch,
Háje
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 783/35 (trvalý travní porost) v katastrálním území Háje u
Příbramě.
Datum:

31.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 15.02.2021 podali

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
rodinný dům vč. zpevněných ploch a oplocení, Podlesí
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 351/73 (orná půda), parc. č. 351/78 (orná půda), parc. č.
351/80 (orná půda) v katastrálním území Podlesí nad Litavkou.
Datum:

31.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního

zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 03.03.2021 podala
SOLFERINA Consult s.r.o., IČO 03842665, Revoluční č.p. 1082/8, 110 00 Praha 1-Nové Město,
kterou zastupuje Radek Pilný, IČO 15862879, Čs. armády č.p. 29, Příbram IV, 261 01 Příbram 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
stavební úpravy rodinného domu vč. krytého stání, zahradního domku, oplocení, dešťové
akumulační nádrže a tepelného čerpadla, Dlouhá Lhota 45
(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 61 (zahrada), parc. č. 63 (zahrada), parc. č. 567 (trvalý travní porost), parc. č. 569/8
(ostatní plocha) v katastrálním území Dlouhá Lhota u Dobříše.
Datum:

08.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Milan Křivánek
milan.krivanek@pribram.eu
318 402 466

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 29.01.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
kryté stání pro 4 osobní automobily, Drásov
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 461/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Drásov u
Příbramě.

Datum:

12.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 24.06.2021 oznámilo
BM LAND ČESKO s.r.o., IČO 04335686, Türkova č.p. 1272/7, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415,
které zastupuje ATELIER A BRNO s.r.o., IČO 25303287, Všetičkova č.p. 625/17, Stránice, 602 00
Brno 2
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
plynovodní přípojka pro p.č. 3737/21
Příbram, Příbram II
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 988/3 (ostatní plocha), parc. č. 4842/27 (ostatní plocha),
parc. č. 3737/25 (orná půda), parc. č. 3737/21 (orná půda) v katastrálním území Příbram.

Datum:

26.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 18.06.2021 oznámil a dne 19.07.2021 doplnil
BM LAND ČESKO s.r.o., IČO 04335686, Türkova č.p. 1272/7, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415,
kterého zastupuje Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby

přípojka splaškové kanalizace a rozvody v areálu
Příbram, Příbram II
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 988/3 (ostatní plocha), parc. č. 988/25 (ostatní plocha), parc. č.
3613/3 (trvalý travní porost), parc. č. 3613/13 (trvalý travní porost), parc. č. 3613/14 (ostatní plocha),
parc. č. 3613/24 (ostatní plocha), parc. č. 3613/25 (trvalý travní porost), parc. č. 3737/21 (orná půda),
parc. č. 3737/25 (orná půda), parc. č. 4842/27 (ostatní plocha) v katastrálním území Příbram.

Datum:

18.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 01.06.2021 oznámila
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje KRYLL elektro s.r.o., IČO 27095177, Obecnice č.p. 266, 262 21 Obecnice
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
kNN+SR+SS pro p.č. 3812/201 (IV-12-6027241)
Příbram, Příbram II
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 3812/41 (ostatní plocha), parc. č. 3812/174 (ostatní plocha),
parc. č. 3812/201 (ostatní plocha) v katastrálním území Příbram.

Datum:

03.06.2021

Vyřizuje:

Ing. Jana Bártová

E-mail:
Telefon:

jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 17.05.2021 oznámili

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
plynovodní přípojka pro p.č. 3812/201
Příbram, Příbram II
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 3812/201 (ostatní plocha), parc. č. 3830 (orná půda) v
katastrálním území Příbram.

Datum:

02.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 17.05.2021 oznámili

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby

oplocení
Příbram, Příbram II, Mánesova č.p. 428
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1043 (zahrada), parc. č. 3848/2 (zahrada) v katastrálním
území Příbram.

Datum:

20.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 26.04.2021 oznámila
Obec Modřovice, IČO 00875872, Modřovice č.p. 10, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
oplocení a nové sportovní hřiště
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 246/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Modřovice.

Datum:

16.02.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 27.01.2021 oznámila
Pagina Příbram spol. s r.o., IČO 49551094, Fibichova č.p. 55, Příbram II, 261 01 Příbram 1,
kterou zastupuje Atelier Sukdolák s.r.o., IČO 06459153, Fibichova č.p. 55, Příbram II, 261 01
Příbram 1

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
oprava vodovodní přípojky pro čp.55
Příbram II
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1020 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1021/1 (ostatní
plocha) v katastrálním území Příbram.

Datum:

15.02.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 21.01.2021 oznámila
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje KRYLL elektro s.r.o., IČO 27095177, Obecnice č.p. 266, 262 21 Obecnice
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
kNN pro p.č. 229 (IP-12-6018663)
Bohutín, Vysoká Pec
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 229 (vodní plocha), parc. č. 231/16 (ostatní plocha), parc. č.
231/64 (trvalý travní porost), parc. č. 288/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Vysoká Pec u
Bohutína.

Datum:

14.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu

Telefon:

318 402 462

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 21.06.2021 podala
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
novostavba rodinného domu vč. jímky splaškových vod, tepelného čerpadla a akumulační
nádrže na dešťovou vodu
Bohutín, Tisová
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 1058 (trvalý travní porost) v katastrálním území Tisová u
Bohutína.

Datum:

08.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 16.06.2021 podali

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu

vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
novostavba rodinného domu vč. jímky splaškových vod, jímky dešťových vod a tepelného
čerpadla
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 878 (ostatní plocha) v katastrálním území Bohutín.

Datum:

17.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 11.06.2021 podalo
Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
revitalizace parku, zpevněná plocha, kryté podium, oplocení, přístupové cesty, pergola
Příbram, Příbram II
(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 1936/1 (zahrada), parc. č. 1936/2 (zahrada), parc. č. 1937/2
(ostatní plocha), parc. č. 1938/1 (ostatní plocha), parc. č. 1938/2 (zahrada), parc. č. 3221 (ostatní
plocha) v katastrálním území Příbram.

Datum:

15.07.2021

Vyřizuje:

Ing. Jana Bártová

E-mail:
Telefon:

jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 19.05.2021 podal a dne 14.07.2021 doplnil

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
novostavba rodinného domu
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 607/51 (ostatní plocha) v katastrálním území Bohutín.

Datum:

25.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 03.05.2021 podal a dne 23.06.2021 doplnil

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas

se stavebním záměrem
novostavba rodinného domu
Bohutín, Tisová
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 1046/5 (trvalý travní porost) v katastrálním území Tisová u
Bohutína.

Datum:

19.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 28.04.2021 podali

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
novostavba rodinného domu
Bohutín, Vysoká Pec
(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 116/10 (orná půda), parc. č. 116/93 (orná půda) v katastrálním
území Vysoká Pec u Bohutína.

Datum:

21.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu

Telefon:

318 402 462

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 31.03.2021 podali

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
novostavba rodinného domu vč. samostatné garáže a tepelného čerpadla
Bohutín
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 607/47 (ostatní plocha) v katastrálním území Bohutín.

Datum:

25.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 10.03.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu

vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
novostavba rodinného domu vč. garáže, tepelného čepradla a jímky splaškových vod
Bohutín, Vysoká Pec
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 258/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Vysoká Pec u
Bohutína.

Datum:

25.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 26.02.2021 podali

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
novostavba zahradního domku se zpevněnou plochou
Bohutín, Vysoká Pec č.p. 260
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 231/23 (trvalý travní porost) v katastrálním území Vysoká Pec
u Bohutína.

Datum:

24.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu

Telefon:

318 402 462

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 01.03.2021 podali

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
novostavba rodinného domu vč. jímky splaškových vod a tepelného čerpadla
Bohutín, Tisová
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 810/54 (trvalý travní porost) v katastrálním území Tisová u
Bohutína.

Datum:

10.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 17.02.2021 podala
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas

se stavebním záměrem
stavební úpravy a nástavba rodinného domu vč. nové vodovodní přípojky, tepelného čerpadla
a rekuperační jednotky
Bohutín, Vysoká Pec č.p. 123
(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 157 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 98/30 (zahrada), parc.
č. 98/39 (ostatní plocha) v katastrálním území Vysoká Pec u Bohutína.

Datum:

24.02.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 27.01.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
novostavba rodinného domu
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 877 (ostatní plocha) v katastrálním území Bohutín.

Datum:

19.02.2021

Vyřizuje:

Ing. Jana Bártová

E-mail:
Telefon:

jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 27.01.2021 podali

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
novostavba rodinného domu vč. krytého stání pro osobní automobily a kůlnou
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 607/19 v katastrálním území Bohutín.

Datum:

10.02.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Jana Bártová
jana.bartova@pribram.eu
318 402 462

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 08.01.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas

se stavebním záměrem
přístavba rodinného domu - přístřešek
Bohutín č.p. 188
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 337/16 (zahrada) v katastrálním území Bohutín.
Spisová značka:
Číslo jednací:
Datum:

MeUPB/69528/2021/SÚÚP/Vr
MeUPB 71308/2021
29.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Vladimír Vrba
vladimir.vrba@pribram.eu
318 402 469

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 21.07.2021 oznámili

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
oplocení - Háje
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 783/37 (trvalý travní porost) v katastrálním území Háje u
Příbramě.

Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Datum:

MeUPB/53166/2021/SÚÚP/Vr
MeUPB 63808/2021
23.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Vladimír Vrba
vladimir.vrba@pribram.eu
318 402 469

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 21.05.2021 oznámili

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
fotovoltaická elektrárna na střešní konstrukci rodinného domu, ul. Nad Štolou, Příbram V Zdaboř
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4501/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Příbram.
Druh a účel umisťované stavby: jedná se o umístění 18 ks FV monokrystalických panelů, které budou
umístěny na střešní konstrukci rodinného domu. Budou umístěny na hliníkových profilech a
nerezových držácích.

Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Datum:

MeUPB/35636/2021/SÚÚP/Vr
MeUPB 46159/2021
30.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Vladimír Vrba
vladimir.vrba@pribram.eu
318 402 469

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 31.03.2021 oznámil
Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
rozšíření veřejného osvětlení " oranžový přechod" ul. Školní, Příbram VIII
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 715/212 (ostatní plocha), parc. č. 715/73 (ostatní plocha) v
katastrálním území Březové Hory, parc. č. 2290/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Příbram.

Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Datum:

MeUPB/33997/2021/SÚÚP/Vr
MeUPB 37410/2021
07.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Vladimír Vrba
vladimir.vrba@pribram.eu
318 402 469

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 22.03.2021 oznámili

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
sklad zahradního nářadí u rodinného domu - Háje 140
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 264/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Háje u
Příbramě.

Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Datum:

MeUPB/31322/2021/SÚÚP/Vr
MeUPB 37394/2021
07.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Vladimír Vrba
vladimir.vrba@pribram.eu
318 402 469

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 15.03.2021 oznámili

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
sklad zahradního nářadí a altán u rodinného domu - Háje 92
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 783/29 (trvalý travní porost) v katastrálním území Háje u
Příbramě.

Datum:

14.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Dana Buchalová
dana.buchalova@pribram.eu
318 402 468

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 12.07.2021 oznámila
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje ENERGON Dobříš, s.r.o., IČO 25727362, Průmyslová č.p. 1665, 263 01 Dobříš
1
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
kNN + SS100 pro parc.č. 361/1 k.ú. Láz
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 375/12 (ostatní plocha), parc. č. 375/42 (ostatní plocha), parc.
č. 361/4 (trvalý travní porost), parc. č. 361/1 (trvalý travní porost), parc. č. 461/3 (ostatní plocha), parc.
č. 375/40 (ostatní plocha), parc. č. 375/35 (ostatní plocha), parc. č. 360/2 (ostatní plocha) v
katastrálním území Láz.

Datum:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

29.07.2021
Ing. Vladimír Vrba
vladimir.vrba@pribram.eu
318 402 469

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 21.07.2021 oznámili

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
oplocení - Háje
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 783/37 (trvalý travní porost) v katastrálním území Háje u
Příbramě.

Datum:

27.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 12.08.2021 oznámil
Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1,
kterého zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Divize 03, IČO 47116901, Nábřežní
č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
kanalizační přípojky Lazec,1.etapa,3.část (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 330/4 (ostatní
plocha), parc. č. 334/58 (zahrada), parc. č. 334/56 (zahrada), parc. č. 334/48 (zahrada), parc. č. 334/41
(zahrada) v katastrálním území Podlesí nad Litavkou, parc. č. 9/1 (ostatní plocha), parc. č. 719/15
(ostatní plocha), parc. č. 487 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 719/40 (orná půda), parc. č. 719/39
(orná půda), parc. č. 719/38 (orná půda), parc. č. 719/37 (orná půda), parc. č. 719/36 (orná půda), parc.
č. 719/35 (orná půda), parc. č. 719/34 (orná půda), parc. č. 719/33 (orná půda) v katastrálním území
Lazec.
Datum:

04.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 23.07.2021 oznámil
Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1,
které zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřežní č.p. 90/4, 150
00 Praha 5-Smíchov
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby:
kanalizační přípojky Lazec (dále jen "stavba") na pozemku: parc. č. 126 (ostatní plocha), parc. č.
752/2 (ostatní plocha), parc. č. 753/6 (trvalý travní porost), parc. č. 753/8 (trvalý travní porost), parc. č.
753/17 (trvalý travní porost), parc. č. 753/26 (orná půda), parc. č. 753/28 (trvalý travní porost), parc. č.
753/36 (orná půda), parc. č. 753/37 (orná půda), parc. č. 153/1 (trvalý travní porost), parc. č. 153/3
(trvalý travní porost), parc. č. 151/1 (trvalý travní porost), parc. č. 150/1 (trvalý travní porost), parc. č.
150/2 (trvalý travní porost), parc. č. 148 (zahrada), parc. č. 146/1 (zahrada), parc. č. 127 (zahrada),
parc. č. 124 (zahrada), parc. č. 122/1 (zahrada), parc. č. 129 (zahrada), parc. č. 134 (zastavěná plocha

a nádvoří), parc. č. 121 (ostatní plocha), parc. č. 119 (zahrada), parc. č. 120 (zastavěná plocha a
nádvoří) v katastrálním území Lazec.
Datum:

03.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 07.07.2021 oznámili

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
vodovodní přípojka pro rodinný dům Drásov čp. 48 (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 404/2
(ostatní plocha), parc. č. 380/4 (zahrada), st. p. 44 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území
Drásov u Příbramě.
Datum:

27.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 14.07.2021 oznámilo
Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1, které zastupuje
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřežní č.p. 90/4, 150 00 Praha 5Smíchov
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby:
kanalizační přípojky Lazec 1. etapa, 1. část (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 9/1 (ostatní
plocha), parc. č. 9/6 (ostatní plocha), parc. č. 9/26 (ostatní plocha), parc. č. 114 (zahrada), parc. č. 115
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 117 (trvalý travní porost), parc. č. 118 (zastavěná plocha a

nádvoří), parc. č. 732/1 (ostatní plocha), parc. č. 732/2 (orná půda), parc. č. 732/3 (orná půda), parc. č.
732/4 (zahrada), parc. č. 732/5 (zahrada), parc. č. 732/14 (orná půda), parc. č. 732/15 (orná půda),
parc. č. 732/16 (orná půda), parc. č. 732/17 (orná půda), parc. č. 732/18 (orná půda), parc. č. 732/19
(orná půda), parc. č. 732/20 (orná půda), parc. č. 732/22 (orná půda), parc. č. 732/23 (orná půda), parc.
č. 732/24 (orná půda), parc. č. 732/25 (orná půda), parc. č. 732/28 (zahrada), parc. č. 732/29 (orná
půda), parc. č. 732/31 (orná půda), parc. č. 732/32 (orná půda), parc. č. 732/33 (orná půda), parc. č.
732/34 (orná půda), parc. č. 732/35 (orná půda), parc. č. 732/36 (orná půda), parc. č. 732/37 (orná
půda), parc. č. 732/38 (orná půda), parc. č. 732/39 (orná půda), parc. č. 732/40 (orná půda), parc. č.
732/42 (orná půda), parc. č. 732/43 (orná půda), parc. č. 732/44 (orná půda), parc. č. 732/47 (ostatní
plocha), parc. č. 732/48 (ostatní plocha), parc. č. 753/10 (trvalý travní porost), parc. č. 753/12 (trvalý
travní porost) v katastrálním území Lazec.
Datum:

20.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 21.06.2021 oznámila paní

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby:
kanalizační přípojka pro rodinný dům Žežice 49 (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 352/19 (orná
půda), parc. č. 95 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 94/3 (ostatní plocha), parc. č. 94/4 (ostatní
plocha), parc. č. 96 (zahrada) v katastrálním území Žežice.
Datum:

30.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 07.06.2021 oznámila paní

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby: kanalizační a vodovodní přípojka pro pozemek parc. č. 330/1, 330/21 (dále
jen "stavba") na pozemku parc. č. 330/1 (orná půda), parc. č. 330/21 (orná půda), parc. č. 330/38
(orná půda), parc. č. 330/81 (orná půda) v katastrálním území Žežice.
Datum:

30.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 03.06.2021 oznámila společnost
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje Miroslav Cihelka, IČO 12542610, nar. 18.05.1956, Jelence č.p. 50, Dolní Hbity,
262 63 Kamýk nad Vltavou
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby nazvané:
Drásov, kabelové vedení NN pro p.č. 359/24 (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 404/4 (ostatní
plocha), parc. č. 434/1 (ostatní plocha), parc. č. 359/24 (zahrada), parc. č. 359/25 (zahrada), parc

Datum:

18.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 31.05.2021 oznámil
Zdeněk Záborec, nar. 16.08.1960, Čechovská č.p. 125, Příbram VIII, 261 01 Příbram 1
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
vodovodní. přípojka Lazec (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 43/1 (zahrada), parc. č. 9/1
(ostatní plocha) v katastrálním území Lazec.
Datum:

28.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 28.05.2021 oznámili
Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1,

které zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřežní č.p. 90/4, 150
00 Praha 5-Smíchov
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby: vodovodní přípojky Lazec (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 9/1 (ostatní
plocha), parc. č. 126 (ostatní plocha), parc. č. 82 (ostatní plocha), parc. č. 77 (ostatní plocha), parc. č.
53/2 (ostatní plocha), parc. č. 53/1 (ostatní plocha), parc. č. 91/1 (ostatní plocha), parc. č. 92/2 (zahrada),
parc. č. 54/4 (ostatní plocha), parc. č. 753/6 (trvalý travní porost), parc. č. 753/8 (trvalý travní porost),
parc. č. 153/1 (trvalý travní porost), parc. č. 153/3 (trvalý travní porost), parc. č. 44/1 (ostatní plocha),
parc. č. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 44/3 (ostatní plocha), parc. č. 51 (zahrada), parc. č.
52 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 84 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 75/2 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 72 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 73 (zahrada), parc. č. 101
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 89 (zahrada), parc. č. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
92/1 (zahrada), parc. č. 87 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Lazec.
Datum:

03.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 10.05.2021 oznámil

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
zahradní domek Žežice (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 334/53 (trvalý travní porost) v
katastrálním území Žežice.
Datum:

02.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 07.05.2021 oznámil

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby: sauna a zahradní domek u rodinného domu Lazec čp. 96 (dále jen "stavba") na
pozemku parc. č. 732/32 (orná půda) v katastrálním území Lazec.
Datum:

21.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 03.05.2021 oznámil

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby: kanalizační přípojka Příbram VI (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 644
(ostatní plocha), st. p. 101/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

12.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 14.04.2021 oznámila paní

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby: vodovodní přípojka Příbram VI (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 407/8
(zahrada), parc. č. 660 (ostatní plocha), parc. č. 677/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Březové
Hory.
Datum:

05.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 17.02.2021 oznámili

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
vodovodní přípojka Žežice (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 224/1 (zahrada), parc. č. 340/1
(ostatní plocha) v katastrálním území Žežice.

Datum:

31.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 04.08.2021 podala

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem: novostavba rodinného domu Příbram VI (dále jen "záměr") na pozemku
parc. č. 407/8 (zahrada) v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

31.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 30.07.2021 podali

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem: rodinný dům Lazec, včetně přípojek inženýrských sítí (dále jen "záměr")
na pozemku parc. č. 153/3 (trvalý travní porost) v katastrálním území Lazec.
Datum:

05.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu

Telefon:

318 402 471

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 04.08.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem:
novostavba rodinného domu Žežice, vč. garáže, oplocení, přípojek inž. sítí a zpevněných ploch
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 369/62 (orná půda) v katastrálním území Žežice.
Datum:

31.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 30.06.2021 podala společnost
BUS real, s.r.o., IČO 27161366, K Podlesí č.p. 540, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 1,
kterou zastupuje David Milec, nar. 26.06.1970, Dvouramenná č.p. 207/7, 140 00 Praha 4-Podolí
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem: plynofikace a vytápění Bus real s.r.o. Příbram VI (dále jen "záměr") na
pozemku parc. č. 2893/1 (ostatní plocha), parc. č. 2893/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2893/4
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2893/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2893/9 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 2893/12 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Příbram.
Datum:

22.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Hana Kunová
hana.kunova@pribram.eu
318 402 471

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 21.06.2021 podala
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem: přístavba a nástavba stávajícího rodinného domu Žežice čp. 98 (dále jen
"záměr") na pozemku parc. č. 264/1 (zahrada) v katastrálním území Žežice.
Datum:

05.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petra Řeháková
petra.rehakova@pribram.eu
318 402 467

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 12.02.2021 oznámila společnost
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje Miroslav Cihelka, IČO 12542610, nar. 18.05.1956, Jelence č.p. 50, Dolní Hbity,
262 63 Kamýk nad Vltavou
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
Dubenec- kNN+SS200 pro parc.č. 146, IV-12-6027404
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 149/3 (ostatní plocha), parc. č. 146 (orná půda)
v katastrálním území Dubenec u Příbramě.

Datum:

15.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:

Ing. Petra Řeháková
petra.rehakova@pribram.eu

Telefon:

318 402 467

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 13.04.2021 oznámila společnost
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje Miroslav Cihelka, IČO 12542610, nar. 18.05.1956, Jelence č.p. 50, Dolní Hbity,
262 63 Kamýk nad Vltavou
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
NN pro parc.č. 80/1 v k.ú. Narysov, IP-12-6019325
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 77 (ostatní plocha), parc. č. 76/1 (ostatní plocha) v
katastrálním území Narysov.
Datum:

21.06.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petra Řeháková
petra.rehakova@pribram.eu
318 402 467

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 26.05.2021 oznámila
Obec Narysov, IČO 00662895, Narysov č.p. 76, 261 01 Příbram 1
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
kanalizační přípojky Narysov - II. etapa
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 22/4 (trvalý travní porost), parc. č. 24/3 (ostatní plocha), parc.
č. 30 (trvalý travní porost), parc. č. 38/1 (zahrada), parc. č. 76/1 (ostatní plocha), parc. č. 77 (ostatní
plocha), parc. č. 79/2 (ostatní plocha), parc. č. 116/1 (ostatní plocha), parc. č. 144/2 (zahrada), parc. č.

157 (ostatní plocha), parc. č. 163 (ostatní plocha), parc. č. 275/51 (orná půda), parc. č. 283/7 (ostatní
plocha), parc. č. 285/10 (ostatní plocha), parc. č. 286/3 (ostatní plocha), parc. č. 312/4 (ostatní plocha)
v katastrálním území Narysov.
Datum:

7.1.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 11.11.2020 oznámila
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
Stavba pro zemědělské účely, parc.č.: 76/3, k.ú.: Orlov
Příbram, Orlov
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 76/3 (zahrada) v katastrálním území Orlov.

Datum:

01.02.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 06.01.2021 oznámil
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
Zasklení lodžie v panelovém domě
Příbram VII, Jana Drdy č.p. 490
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1699 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území
Březové Hory.

Datum:

01.02.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 20.01.2021 oznámili

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
Vodovodní přípojka pro RD Orlov č.p.: 107
Příbram, Orlov č.p. 107
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 41/12 (trvalý travní porost), parc. č. 41/24 (trvalý travní
porost), parc. č. 29/6 (ostatní plocha), parc. č. 29/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Orlov.

Datum:

04.02.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Oprava stavebníka v územním souhlasu vydaném pod č.j.: MeUPB 18658/2021
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 08.01.2021 oznámil
E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice 1
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
DC dobíjecí elektrostanice Příbram, areál parkoviště supermarketu Penny, ul. Seifertova

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 715/183 (ostatní plocha) v katastrálním území Březové Hory.
Datum:

10.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 04.02.2021 oznámil
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
které zastupuje ENERGON Dobříš, s.r.o., IČO 25727362, Průmyslová č.p. 1665, 263 01 Dobříš 1
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
Příbram, ul. Seifertova, kNN parc.č.: 715/183, č. stavby: IV-12-6026024
Příbram, Příbram VII
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 715/70 (ostatní plocha), parc. č. 715/183 (ostatní plocha),
parc. č. 715/199 (ostatní plocha), parc. č. 715/207 (ostatní plocha) v katastrálním území Březové Hory.

Datum:

08.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 10.02.2021 oznámilo
Město Příbram, IČO 00243132, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
Městské jesle Příbram, zřízení klimatizace místností
Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků č.p. 277

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1147 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území
Březové Hory.
Datum:

04.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 19.04.2021 oznámil

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
Kanalizační přípojka pro RD na parc.č.: 182/56 v k.ú.: Orlov
Příbram, Orlov
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 182/7 (trvalý travní porost) v katastrálním území Orlov.

Datum:

27.08.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 11.08.2021 oznámil

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
Oplocení pozemků parc.č.: 365/1 a 448/19 k.ú. Višňová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 365/1 (ostatní plocha), parc. č. 448/19 (orná půda) v
katastrálním území Višňová.
Datum:

03.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 07.01.2021 podala

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
Novostavba RD Višňová
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 22/3 (ostatní plocha), parc. č. 23/11 (trvalý travní porost), parc.
č. 946 (ostatní plocha) v katastrálním území Višňová.

Datum:

22.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 11.02.2021 podali

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem

Novostavba RD Višňová, parc.č.: 543/38, včetně skladu, garáže, připojení na inženýrské sítě a
místní komunikaci
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 543/38 (ostatní plocha) v katastrálním území Višňová.
Datum:

23.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 22.02.2021 podali

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
Novostavba RD Višňová, parc.č.: 566/4
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 566/4 (zahrada) v katastrálním území Višňová.

Datum:

23.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 24.02.2021 podali

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem

Novostavba RD Orlov, parc. č.: 23/174
Příbram, Orlov
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 23/174 (trvalý travní porost) v katastrálním území Orlov.
Datum:

21.04.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 02.03.2021 podali

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
Novostavba RD Višňová, parc.č.: 543/28
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 543/28 (ostatní plocha) v katastrálním území Višňová.

Datum:

12.05.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 05.05.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas

se stavebním záměrem
Novostavba dřevostavby RD, parc.č.: 769/28, k.ú.: Višňová
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 769/28 (ostatní plocha) v katastrálním území Višňová.
Datum:

09.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Marie Matulová
marie.matulova@pribram.eu
318 402 464

SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního
zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"),
které dne 26.05.2021 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává společný souhlas
se stavebním záměrem
Novostavba rodinného domu, oplocení
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 543/31 (ostatní plocha) v katastrálním území Višňová.
Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Datum:

MeUPB/24485/2021/SÚÚP/Hří
MeUPB 34838/2021
29.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

ÚZEMNÍ SOUHLAS

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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 22.02.2021 oznámila

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona
a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
zasklení lodžie v bytovém domě, Příbram III, Dlouhá 106, byt č. 6
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 462/1 v katastrálním území Příbram.
Popis stavby:
Bude provedeno zasklení lodžie v bytovém domě v 2. NP. Lodžie bude zasklena bezrámovým
systémem OPTIMI kvadro. Bude provedeno zasklení čelní plochy souvisle bez přerušení. Provedení
zasklení bude z čirých bezpečnostních skel a vodorovných hliníkových profilů. Dále bude osazen
systémový parapet lakovaný, zakrytí spodní částí mezi parapetem a podlahou bude z čirého
komůrkového polykarbonátu, olištovaného a tmeleného.

Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Datum:

MeUPB/19306/2021/SÚÚP/Hří
MeUPB 28816/2021
10.03.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona
záměr umístění stavby, který dne 05.02.2021 oznámil
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje KRYLL elektro s.r.o., IČO 27095177, Obecnice č.p. 266, 262 21 Obecnice
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
NN kabelové podzemní vedení pro p.p.č. 103/9 (IP-12-6018744)
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 103/9, 103/13 v katastrálním území Obecnice.
Popis stavby:
ve stávající rozpojovací skříni R21 na hranici p.p.č. 798/251 se vymění stávající pojistkový spodek
PN 1 za redukci R200 (2xPN00). Nově se na první pojistkový spodek FU 1 (nové 3xPN00 40A/gG)

-

připojí stávající vývod odběratele č.p. 348 a na druhý pojistkový spodek nově označen FU 90 (nové
3xPN00 25A/gG) připojí nový vývod pro odběratele č.p. 103/9.
novým vývodem z FU90 se napojí kabelem AYKY 4x35 mm nová smyčková skříň X 39
na p.p.č. 103/9. Kabel bude umístěn do výkopu pod komunikací.

Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Datum:

MeUPB/61344/2021/SÚÚP/Hří
MeUPB 67974/2021
15.07.2021

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Jan Hříbal
jan.hribal@pribram.eu
318 402 463

ÚZEMNÍ SOUHLAS
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního
zákona záměr umístění stavby, který dne 16.06.2021 oznámil
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje KRYLL elektro s.r.o., IČO 27095177, Obecnice č.p. 266, 262 21 Obecnice
(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona
a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu
vydává územní souhlas
s umístěním stavby
NN kabelové podzemní vedení pro p.p.č. 224/6 (IP-12-6019568)
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 220/1 (zahrada), 224/6 (orná půda), 996/6 (ostatní plocha),
996/15 (ostatní plocha) v katastrálním území Obecnice.
Popis stavby:
na stávajícím podpěrném bodě PB 201 umístěném na p.p.č. 220/1 se nově provede kabelový svod
kabelem 1-AYKY 3x120+70 mm po podpěrném bodu PB 201 do nové rozpojovací skříně R81,
která se také umístí na stávající podpěrný bod PB 201 (cca 2m nad úroveň terénu). R81 se provede
uzemnění pomocí paprskového uzemnění (pásek FeZn 30x4), který bude z části položen do
výkopu pro nový kabel NN a z části do nového výkopu pro uzemnění v celkové délce 18 m.
Hodnota uzemnění max. 15 ohmů.
z této nové rozpojovací skříně R81 se nově připojí kabelem 1-AYKY 3x120+70 mm nová smyčková
skříň X40 umístěné na hranici pozemku p.p.č. 224/6 a p.p.č. 996/6.

