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MeUPB/52186/2019/SÚÚP/Ku

Datum:

MeUPB 62187/2019
17.06.2019

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

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

Žadatel:
Nostra Terra, z.s., IČO 26580951, Nákupní č.p. 425/3, Šumbark, 736 01 Havířov 1

SDĚLENÍ
Stavba betonárky na pozemcích parč. č. 461/2, 461/5, 461/8 v katastrálním území Drásov u
Příbramě, spočÍvajícj v provedení betonového plotu, podzemních nádrži, vrtané studny a
terénních úprav
Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánováni, jako stavební úřad příslušný dle § 10 a §
11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v aktuálním znění (dále jen správni řád) a 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"), k výše uvedené věci v souladu s § 154
správního řádu, na základě podnětu ze dne 20.05.2019, sděluje nás|edujÍcÍ:
V návaznosti na obdržené a přeposlané podněty byla provedena kontrolnI prohlídka na pozemcích
parc. č. 461/2, 461/5, 461/8 v katastrálním území Drásov u Příbramě, pro ověření případného
porušení stavebního zákona. Dosud nebylo zahájeno řízení o odstranění stavby, ani nebylo
požádánáno o dodatečné povolenI. Stavebník hodlá prokázat, že provedené činnosti byly udržovacími
pracemi, jejichž provedeni nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu,
vzhled stavby nebo bezpečnost při užívánÍ. Samotné uložení výrobku (mobilní betonárky) na pozemku
není činností ve smyslu urrňstění stavby podle stavebního zákona.

Po ukončení šetřeni vás budeme informovat o dalším postupu.
otisk úředního razítka
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Obdrží:
Nostra Terra, z.s., IDDS: azm4m9h
sídlo: Nákupní č.p. 425/3, Šumbark, 736 01 Havířov 1
Na vědomi
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, IDDS:
sídlo: Na Františku č.p. 1039/32, Praha l-Staré Město, 110 15 Praha 015
Česká inspekce životního prostředí, Ol Praha, IDDS: 4dkdzty
sídlo: Wolkerova č.p. 40/11, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Krajská hygienická stanice Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram, IDDS: hhcai8e
sídlo: U Nemocnice č.p. 85, Příbram l, 261 01 Příbram 1
Krajský úřad strč. kraje, odbor územního plánováni a stavebního řádu, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smichov
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvika Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-NOvé Město
Ministerstvo pro místní rozvoj, IDDS: 26iaava
sídlo: Staroměstské náměstí č.p. 932/6, 110 15 Praha l-Staré Město
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Stavební úřad a územní plánování

MeUPB/52186/2019/SÚÚP/Ku

Datum:

MeUPB 53114/2019
22.05.2019

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

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

VÝZVA
K ÚČASTI NA KONTROLNÍ PROHLÍDCE
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"),
vyzývá
podle § 133 odst. 4 stavebního zákona k účasti na kontrolní prohlídce, která se bude konat
11. června 2019 (úterý) v 12:30 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Kontrolní prohlídka podle ustanoveni § 133 a § 134 stavebního zákona a § 18q vyhlášky č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodováni, územního opatřeni a stavebního řádu bude
provedena na stavbě:
stavební práce pro výstavbu betonárny
na pozemku parč. č. 461/2 v katastrálním území Drásov u Příbramě, jejímž stavebníkem je
(dále jen "stavebník").
Stavebník při kontrolnI prohlIdce předloží tyto doklady:
1.

Stavební povolení či jiné opatřeni stavebního úřadu k provádění prací

Poučení:
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje provedení kontrolnI prohlídky tím, že:
- znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu
- nezúčastní se na výzvu kontrolnI prohlIdky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.
Stavebník je povinen podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona umožnit provedení kontrolní
prohlídky, a pokud tomu nebráni vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
Stavbyvedoucí je povinen podle § 153 odst. 2 stavebního zákona vytvářet podmínky pro kontrolnI
prohlídku stavby.
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Vlastník stavby je povinen podle § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlIdku
stavby, a pokud tomu nebráni vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
Vlastník zařIzení, které podléhá stavebnímu zákonu, je povinen podle § 154 odst. 2 písm. C)
stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku zařízenI, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této
prohlídky se zúčastnit,
Podle § 157 odst. 2 stavebního zákona je osoba provádějÍcÍ kontrolní prohlIdku stavby oprávněna
provádět záznamy do stavebního deníku.
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Váš dopis:
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Stavební úřad a územní p|ánovánÍ

MeUPB/52186/2019/SÚÚP/Ku

Datum:

MeUPB 62365/2019
17.06.2019

vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

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

VÝZVA
BEZODKLADNÉ ZASTAVENÍ PRACÍ
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"), podle § 134 odst. 4 stavebního zákona
vyzývá
stavebníka, kterým je pan
k bezodkladnému zastaveni prací na stavbě: betonárny Arim Drásov, spočÍvajici v provedení
terénních úprav, betonových opěrných zdí, podzemních nádrži a instalace mobilní betonárny na
pozemcích parč. č. 461/2, 461/5, 461/8 v katastrálním území Drásov u Příbramě, které jsou prováděny
bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu nebo v rozporu s ním.
Poučení:
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.
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Stavební úřad a územní plánováni d)- Ĺl

MeUPB/52186/2019/SÚÚP/Ku

Datum:

MeUPB 75028/2019
31.07.2019

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

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

Žadatel:

VÝZVA
Městský úřad Příbram, jako stavební úřad příslušný dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, v aktuálním znění a § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebním řádu, v aktuálním znění (dále jen stavební zákon), vykonal podle ustanoveni §
171 odst. 1 stavebního zákona dne 11.06.2019 státní dozor ve věcech územního plánováni a
stavebního řádu (dále jen ,,státní dozor") na stavbě nazvané: požární nádrž na pozemku
parč. č. 461/2 v katastrálním území Drásov u Příbramě. Ve spisovně stavebního úřadu nebyl
dohledán žádný doklad o povolení, ani jiném opatřeni stavebního úřadu. Na základě tohoto
zjištěni stavební úřad podle ustanoveni § 171 odst. 3 stavebního zákona
vyzývá

vlastníka výše uvedené stavby, aby ve lhůtě do 30.09.2019 doložil na stavební úřad jakýkoliv
doklad o povolení, či jiném opatření stavebního úřadu. V případě, že toto nedoloží, aby ve
stejné lhůtě byla stavba odstraněna nebo bylo postupováno v souladu s ust. § 129 odst. 3
stavebního zákona (dodatečné povolení stavby).
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