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Datum:

MeUPB 11707/2020
03.02.2020

vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

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

VÝZVA

(dále jen "stavebník") dne 16.01.2020 podal žádost o dodatečné povolení stavby:
výměna oploceni, nádrž na vodu, zpevněné plochy, opěrné zdi Drásov (dále jen "stavba") na
pozemcích parc. č. 461/2 v katastrálním území Drásov u Příbramě. Uvedeným dnem bylo zahájeno
řízení o dodatečném povoleni stavby.
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"), zjistil, že žádost neobsahuje požadované
náležitosti a proto podle § 111 odst. 3 stavebního zákona

vyzývá
stavebníka, aby nejpozději do 30.09.2020 předloženou žádost doplnil o tyto údaje a podklady:
1.

3.

žádost včetně dokumentace, která bude v souladu s prováděcími právními předpisy, zejména s
vyhláškou č. 499/2006 Sb.
stanoviska dotčených orgánů státní správy na úseku ochrany zdraví, požární bezpečnosti,
životního prostředí a dopravy
stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury, Diamo, s.p.,

4.

doklad o zaplaceni správního poplatku

2.

a předloženou projektovou dokumentaci uvedl do souladu s nimi
Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řIzení podle § 66 odst. 1
písm. C) správního řádu zastaveno.
Odůvodněni:
Dnem podáni žádosti bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby. Stavební úřad zjistil, že
žádost neobsahuje požadované náležitosti. Stavebníka proto vyzval k doplnění žádosti a odstranění
nedostatků a současně rozhodl o přerušení řízenI.
Účastnici řízení - další dotčené osoby:
Obec Drásov, POKORNÝ TEAM s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR
(otisk úředního razítka)
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MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM

Váš dopis:
Spisová značka:
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Datum:

MeUPB 11751/2020
03.02.2020

vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

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

USNESENÍ
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"), podle § 111 odst. 3 stavebního zákona
přerušuje
ve lhůtě do 30.09.2020 řÍzeni zahájené podáním žádosti dne 16.01.2020 o dodatečné povoleni
stavby:
výměna oploceni, nádrž na vodu, zpevněné plochy, opěrné zdi Drásov (dále jen "stavba") na
pozemku parč. č. 461/2 v katastrálním území Drásov u Příbramě, kterou podal pan

(dále jen "stavebník").
Účastnici řízení, na něž se vztahuje rozhodnuti správního orgánu:

Odůvodněni:
Dnem podáni žádosti bylo zahájeno řízenI o dodatečném povoleni stavby. Stavební úřad zjistil, že
žádost neobsahuje požadované náležitosti. Stavebníka proto vyzval k doplněni žádosti a odstranění
nedostatků a současně rozhodl o přerušení řízenI. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízenI - další dotčené osoby:
Obec Drásov, POKORNÝ TEAM s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřacju
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu
odvoláni nemá odkladný účinek.
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Odvoláni se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodněni usnesení je nepřípustné.
otisk úředního razítka
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