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Městský úřad Příbram
Stavební úřad a územní plánování
Tyršova 108
261 19 Příbram

Váš dopis znaČky l ze dne
-l-

Věc:

Naše značka
468/2019-910-IPK/9

Vyřizuje l linka
Kvasnička Patrik, Ing. l 225 131 154

Praha
18. 11. 2019

Sděleni o provedeném místníin šetření na pozeincích p. č. 461/2, 461/5, 461/8 v k. ú. Drásov
u Příbramě

Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení
§ 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a § 40 odst. 2 písm. C) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znäií pozdějších předpisů, provedlo dne 13. l l. 2019 na pozemcích pana
p. Č. 461/2, 461/5 a 461/8 v k. ú. Drásov u Příbramě místní šetření.
Přílohou zasíláme opis protokolu vypracovaného během místního Šetření a pořízenou
fotodokumentaci.
Ministerstvo dopravy nesouhlasí s tvrzením, že provedené Činnosti na pozemku stavebníka
(nové oplocení a jímka k zajištění dešt'ové vody - není dořešena likvidace vody v případě přeplnění
jímky) byly Činnostnii udržovacími, jak je patrné z pořízené fotodokumentace na místě
a fotodokumentace předmětného místa v průběhu let.
Žádáme, abychom byli o postupu věcně a niístně příslušného stavebního úřadu dále
informováni.
Přílohy:
·

opis protokolu

·

fotodokumentace

Ing. Josef Kubovský
ředitel
Odbor infrastruktury a územního plánll
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Č. j. 468/2019-910-IPK/8

PRO1"OKOL
z místního šetření svolanCho na základě ž.á,dos'íi pana Miroslava Pok()mého, trvaje bytem
Drásov 205, 26 l 01 Drásov. Místní šetření se uskutečnilo dne 13. ll. 2019 na pozemcích pana
p. č. 46112, 461/5 a 461/8 v k. ú. Drásov u Příbraniě,
Mistní"šetření bylo svoláno za účekni vyjasnění podmínky koordinovaného závazného
stanoviska vydaného Ministerstvem dopravy, odborem infřastruktury a územního plánu, jako
dotčeného orgánu státní správy podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č, l 3/1 997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve zněííí pozdějších předpisů, pod č. j. 468/201 ')-910-IPK,'7 dne 4. 9, 201 9.
Na základě ž.ádosti o vyjádření k dokumentaci pro společné územní a stavcbiň řízeni pro
stavbu ,,Betonárna AR.IM - beton" bylo Ministerstvem dopravy vydáno výše citované
koordinované závazné stanovisko, které stanovuje podmínku povolit stavbu .jako stavbu
dočasnou, a to na 10 let z důvodu kolize s výhledovými záměry modeniizace dálnice D4, která
je v těsné blízkosti záměru výstavby betonárny.
Píítomni: dle presenční listiny.
(Zapsal a místní šetření řídil Ing. K vasnička, pracovník c)dboru infrastruktury a územního plánu
Ministerstva dopravy).
Na místě byla pořízena fotodokumentace.
Byla provedena prohlídka stavby. Na místě bylo zjištěno, že je provedeno nové oplocení
- bet. podezdívka doplněna plotovýnii dílci - pozinkovaný díl. Max. výška 2,3 m.
Dále bylo z.jištěno. že .je provedena jínika k zajištění dešt'ové vod',' z betonové plochy
.
v areálu. Není dořešena likvidace vody v případě přeplnění jímky.
Obě stavby jsou v ochrannéin pásmu dálnice, hrana jímky je 0,8 m od hranice pozemku.
V současné době je závazné stanovisko vydané Ml) dne 4. 9. 2019 pod č. j. 468/2019910-IPK/7 platné.
V případě dodatečného povoleni stavby stavebním úřadem požádá vlastník stavby
o nové závazné stanovisko pro dodatečné povolení stavby. V případě požadavku povolení
stavby betonárky .jako stavby trvalé je potřeba požádat o nové závazné stanovisko samostatně.

Skončeno, přečterío, podepsáno v 'l 0:10 hod. dne 13. 11. 2019 na pozemcích pana Miroslava
Pokomého v k. ú. Drásov u Příbramě.
Ing. Jiřina Čížková v. r.

Ing. Patrik Kvasnička v. r.

Ing. Miroslav Veverka v. ŕ.

Ing. Petr Bébr v. r.
,, .'

Za správnost vyhotovení: Ing. Patrik Kvasnička
. .
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Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:

Stavebni, úrad
,. a uzemni
,
, planovani
,
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MeUPB/118648/2019/SÚÚP/Ku

Datum:

MeUPB 123979/2019
12.12.2019

vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

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

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánovánI, 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"), zahajuje řízenI o odstranění stavbV podle
§ 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
výměna oplocení a nádrž na dešt'ovou vodu Drásov na pozemku parč. č. 461/2 v katastrálním
území Drásov u Příbramě, jehož vlastníkem je pan
(dále jen "vlastník")
Popis:
-

výměna op|ocení a nádrž na dešt'ovou vodu (ozn. jako požární nádrž)

Stavební úřad oznamuje podle § 129 odst. 2 stavebního zákona zahájeni řízení o odstraněni stavby
podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a současně podle § 49 odst. 1 správního řádu
nařizuje ústni jednání spojené s ohledáním na místě na den
16. ledna 2020 (čtvrtek) v 12:30 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Stavební úřad žádá účastníky, aby nejpozději při ústním jednání uplatnili své námitky. Ve stejné lhůtě
sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízeni mohou nahlížet do podkladů rozhodnuti
(Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánovánľ, úřední dny: Po, St 8-12 a 13-17, Pá 8-10,
v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě).
Poučení:
Vlastník nebo stavebník má možnost podat ve lhůtě 30 dnů od zahájeni řIzenI žádost o dodatečné
povolení stavby.
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízeni až do vydáni
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízeni své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplněnI.
pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišt'ování
stavu stavby a pozemku nebo opatřováni důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnuti
nebo opatření.
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Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízeni anebo plněni úkolů podle § 172 odst. 1
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě ji přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastn Ik nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a přÍjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňujÍcÍ správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

otisk úředního razítka

Li'
Hana Kunová
referent Stavebního úřadu a územního plánování

Odesílatel:

MěÚ

Příbram

Stavební úřad a územní plánování
Tyršova 108
261 19 Příbram 1

DORUČENKA

Spisová značka':
Číslo jednací:

MeUPB/118648/2019/SÚÚP/Ku
MeUPB 123979/2019

O zri

Adresát:

Městský
Tyršova
Příbram
261 19

úřad Příbram,
č.p. 108
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Příbram 1

Potvrzuji převzetí dne·
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Odbor Životního prostředí
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Ministerstvo dopravy
Ing. Patrik Kvasnička, pí. Mikulová
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
11015Prahal
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Na základě místního šetření ze dne 13. 11. 2019 na pozemku 461/2, 461/5, 461/8 KÚ
Drásov vlastníka pozemku
byli
svolání pracovníci Ministerstva dopravy a ŘSD, kde se sepsal protokol č.j. 468/2019-910IPK/8.

V současné době je závazné stanovisko vydané MD dne 4. 9. 2019 pod č.j. 468/2019910-IPK/7, kde stavba betonárky, protipožární nádrže a oplocení jsou povoleny jako stavba
dočasná.
Dne 13. 11. 2019 pracovníky MD a ŘSD bylo ústně řečeno a následně sepsán protokol
o novém stanovisku a povolení stavby betonárky jako stavby trvalé a oplocení, protipožární
nádrž v projektové dokumentaci vyznačeno pod bodem 7 a 10 stavba dočasná, povolená na 10
let s možným prodloužením, jestliže se nebudou dělat následné technické úpravy na dálniční
komunikaci R4.
Investor stavebně rozdělí stavbu na dvě části a zašle žádosti na každou stavbu zvlášť,
kde při stavebním řízení bude žádat o dvě stavební povolení a to na stavbu betonárky ARIM beton jako stavba trvalá a dodatečné stavební povolení na oplocení a protipožární nádrž jako
stavbu dočasnou.

Prosím o nezasílání závazného stanoviska Ing. Ivě Vrátné - EKOLINE, která nám
doposud vyřizovala podklady k získání stavebního povolení.

Děkuji.

18. 11. 2019

Ministerstvo dopravy
Ing. Patrik Kvasnička, pí. Mikulová
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
11015Praha1
Na základě místního šetření ze dne 13. 11. 2019 na pozemku 461/2, 461/5, 461/8 KÚ
Drásov vlastníka pozemku
yli
svolání pracovníci Ministerstva dopravy a ŘSD, kde se sepsal protokol č.j. 468/2019-9101PK/8.
V současné době je závazné stanovisko vydané MD dne 4. 9. 2019 pod č.j. 468/2019910-IPK/7, kde stavba betonárky, protipožární nádrže a oplocení jsou povoleny jako stavba
dočasná.
Dne 13. 11. 2019 pracovníky MD a ŘSD bylo ústně řečeno a následně sepsán protokol
o novém stanovisku a povolení stavby betonárky jako stavby trvalé a oplocení, protipožární
nádrž v projektové dokumentaci vyznačeno pod bodem 7 a 10 stavba dočasná, povolená na 10
let s možným prodloužením, jestliže se nebudou dělat následné technické úpravy na dálniční
komunikaci R4.
Investor stavebně rozdělí stavbu na dvě části a zašle žádosti na každou stavbu zvlášť,
kde při stavebním řízení bude žádat o dvě stavební povolení a to na stavbu betonárky ARIM beton jako stavba trvalá a dodatečné stavební povolení na oplocení a protipožární nádrž jako
stavbu dočasnou.

Prosím o nezasílání závazného stanoviska Ing. Ivě Vrátné - EKOLINE, která nám
doposud vyřizovala podklady k získání stavebního povolení.

Děkuji.
Pokorný Miroslav

Betonárna ARIM - beton
Miroslav Pokorný
Dlouhá Lhota - Drásov 205
263 01 Dobříš

18. 11. 2019

Ministerstvo dopravy
Ing. Patrik Kvasnička, pí. Mikulová
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
11015Praha1
Věc: Žádost o povolení stavby

Žádost o kladné stanovisko MD k vyňzení dodatečného stavebního povolení na
výstavbu oplocení a protipožární nádrže uvedené v projektové dokumentaci jako bod 7 a 10.
Stavba se nachází na pozemku 461/2, 461/5 a 461/8 KÚ Drásov. Vlastník pozemku
Na základě jednání ze dne 13. 11. 2019 dle protokolu č.j. 468/2019-910-IPK/8 žádáme
o povolení stavby jako stavby dočasné s omezením na deset let.

Děkuji
Pokorný Miroslav
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Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:

MeUPB/118648/2019/SÚÚP/Ku

Datum:

MeUPB 05406/2020
16.01.2020

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

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

VÝZVA
BEZODKLADNÉ ZASTAVENÍ PRACÍ

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"), podle § 134 odst. 4 stavebního zákona
vyzývá

stavebníka, kterým je pan
k bezodkladnému zastavení prací na stavbě: terénni úpravy, zpevněné plochy, opěrné zdi a další
práce prováděné pro osazeni mobilní betonárky Drásov na pozemku parc. č. 461/2 v katastrálním
území Drásov u Příbramě, které jsou prováděny bez rozhodnutí nebo opatřeni stavebního úřadu.
Poučeni:
Pokud stavebník neuposlechne výzvu k zastaveni prací na stavbě, dopusti se přestupku podle § 178
odst. 2 písm. j) stavebního zákona, za který lze uložit pokutu do 200 000 KČ.
otisk úředního razítka

Ĺj
Hana Kunová
referent Stavebního úřadu a územního plánováni

Obdrží:
Účastníci řízeni (případně zástupci)
spis
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Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:

Stavební úřad a územní plánováni

MeUPB 24746/2020
MeUPB/118648/2019/SÚÚP/Ku

Datum:

MeUPB 26267/2020
13.03.2020

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Přemek Bartoš
premek.bartos@pribram.eu
318 402 471

USNESENÍ
Vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, Příbram 1
posoudil jako služebně nadřízený úřední osoby ve smyslu § 14 odst. 2 zákona Č.500/2004 Sb.,
správního řádu v platném znění, žádost stavebníka
o odebrání vedení a rozhodováni všech správních řizenI vedených
stavebním úřadem s jeho osobou, jako stavebníkem, referentkou paní Hanou Kunovou a rozhodl
takto:
Pani Hana Kunová, referentka Stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Příbram,

je vyloučena
z projednáváni a rozhodováni věci ze všech stavebních řízenI vedených s žadatelem Miroslavem
Pokorným, a to vedených i v budoucnu.
V současné době se jedná o problhajÍcÍ řizení:
-

SZ MeUPB/20814/2020/SÚÚP
řízení o přestupku vedené z moci úřední
SZ MeUPB/118648/2019/SÚÚP/Ku
řízenI zahájené z moci úřední o nařízeni odstranění
stavby (výměna oploceni, nádrž na dešt'ovou vodu, zpevněné plochy, opěrné zdi a další práce
prováděné pro osazeni mobilní betonárny

-

SZ MeUPB/11457/2020/SÚÚP/Ku
vodu, zpevněné plochy a opěrné zdi)

dodatečné povoleni stavby (výměna oplocení, nádrž na

Odůvodněni
Dne 10.03. 2020 podal stavebník
žádost o odebrání vedení a rozhodování ve
správních řIzenIch, ve kterých je jakkoliv účasten jako stavebník, referentce stavebního úřadu paní
Haně Kunové, z důvodu její možné podjatosti vůči jeho osobě. jako důvody možné podjatosti uvedl
bez jakýchkoliv důkazů údajné napojeni referentky na třetí osoby údajně mající zájem na výsledcích
řízení. Za přítomnosti vedoucího odboru opakovaně osočoval referentku H. Kunovou, že lže a
obviňoval ji z finančního napojení na třetí osobu. Vše bez důkazů. Za takových okolností provázejÍcÍch
řízeni lze těžko prokazovat objektivitu a nestrannost, proto j sama referentka Hana Kunová požádala o
vyhovění žádosti p.
o změnu úředně oprávněné osoby.
Přestože nebyly podány žádné důkazy o podjatosti referentky Hany Kunové ve smyslu ustanovení §
14 zák. č. 500/2004, rozhodl se vedoucí odboru žádosti
o změnu
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oprávněné úřední osoby vyhovět, a to zejména z důvodu uklidnění situace a atmosféry ve které
řízeni' problhajl.
Správni orgán současně učinil opatření k zajištěni řádného vedení dalších řizenI a určil novou
oprávněnou úřední osobu, jíž je pan Ing. Milan Křivánek.

Poučení
Proti tomuto usnesení lze podat odvoláni do 15 dnů ode dne jeho oznámení. OdvolánI se podává u
zdejšího úřadu. O odvokáni rozhodne Krajský úřad Středočeského kraje. Odvo|ání proti usneseni
nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
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