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výroková část:
Městský úřad Příbram, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnuti, kterou dne
22.10.2012 podal

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje
do 2 roky ode dne nabyti právni moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí, které vydal
Městský úřad Příbram, stavební úřad dne 25.08.2008 pod č.j. SZ MeUPB/41011/2006/SÚ/PeN na stavbu

Bytový dům (na pozemcíh: stavební parcela 1706 a pozemková parcela 515/109 v kat. území Březové
Hory) , vC. komunikačního napojeni, připojek inž. síti (elektro, plynu, kanalizace, vodovodu, veřejného
osvětlení) a přeložek inž. síti (vodovodní řad, kanalizační řad, NTL plynovodu), kdy celým stavebním
záměrem budou dotčeny pozemky st. p. 1706, parč. č. 515/79, 515/102, 515/109, 515/110, 521/58,
690/1, 690/9 v katastrálním území Březové Hory.
Účastnici řIzeni na něž se vztahuje rozhodnuti správního orgánu:

Odůvodněni:
Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo
právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že
termín plánovaného zahájeni stavby je odsunut, projektová dokumentace není zpracována a nemůže být
dosud požádáno o vydání stavebního povoleni.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 22.10.2012 vyzván k doplněnI žádosti a řIzení bylo přerušeno. žádost byla
doplněna dne 30.11.2012.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízeni dotčeným orgánům, účastníkům řIzenI a veřejnosti a
upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek,
námitek a připomínek.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povoleni. Protože
předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti
resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnuti, za použiti ustanoveni právních předpisů ve
výroku uvedených.
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Vypořádáni s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastnici neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnoceni připomínek veřejnosti:

- Neuplatnili návrhy a námitky.
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Vypořádáni s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnuti:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučeni účastníků:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámeni ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

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.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Příbram min. 15 dnů, 15. den je
posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: Datum sejmuti:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšeni
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzujľci sejmuti
Razítko:

Poplatek:
Správni poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
Účastníci řízení (případně zástupci)
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výroková část:
Městský úřad Příbram, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodlouženi platnosti územního rozhodnutí, kterou dne
27.11.2014 podala

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona
prodlužuje

o 2 roky ode dne nabyti právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí, které vydal
Městský úřad Příbram, stavební úřad dne 15.01.2013 pod č.j. SZ MeUPB/60020/2012/SÚ/VL na stavbu

Bytový dům (na pozemcih: stavební parcela 1706 a pozemková parcela 515/109 v kat. území Březové
Hory) , vC. komunikačního napojeni, přípojek inž. síti (elektro, plynu, kanalizace, vodovodu, veřejného
osvětleni) a přeložek inž. sítí (vodovodní řad, kanalizační řad, NTL plynovodu), kdy celým stavebním
záměrem budou dotčeny pozemky st. p. 1706, parc. č. 515/79, 515/102, 515/109, 515/110, 521/58,
690/1, 690/9 v katastrálním území Březové Hory.
Účastnici řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Odůvodnění:
Vydané územní rozhodnuti platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo
právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že
termín plánovaného zahájení stavby je odsunut, projektová dokumentace není zpracována a nemůže být
dosud požádáno o vydání stavebního povolenI.
Stavební úřad oznámil zahájeni územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řIzenI a veřejnosti a
upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek,
námitek a připomínek.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povoleni. Protože
předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnuti vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti
resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastnici neuplatnili návrhy a námitky.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnuti nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámeni ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

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
správni orgán na náklady účastníka.

OdvolánIm lze napadnout výrokovou část rozhodnuti, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvoláni jen proti odůvodnění rozhodnuti je nepřípustné.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. b) ve
výši 2500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. C) ve výši 250 Kč, celkem 2750 KČ byl zaplacen dne 27.11.2014.

Obdrží:
Účastníci řIzení (případně zástupci)
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výroková část:

Městský úřad Příbram, odbor 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"), na podkladě žádosti o prodlouženI platnosti
územního rozhodnuti, kterou dne 16.12.2016 podala

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje

do 2 roky ode dne nabyti právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí, které vydal
Městský úřad Příbram, stavební úřad dne 15.01.2013 pod č.j. SZ MeUPB/60020/2012/SÚ/VL a na
základě žádosti prodloužil dne 22.12.2014 pod č.j. SZ MeUPB/99149/2014/SÚNL na stavbu:

Bytový dům (na pozemcíh: stavební parcela 1706 a pozemková parcela 515/109 v kat. území Březové
Hory) , vC. komunikačního napojení, přípojek inž. síti (elektro, plynu, kanalizace, vodovodu, veřejného
osvětleni) a přeložek inž. SIti (vodovodní řad, kanalizační řad, NTL plynovodu), kdy celým stavebním
záměrem budou dotčeny pozemky st. p. 1706, parč. č. 515/79, 515/102, 515/109, 515/110, 521/58,
690/1, 690/9 v katastrálním území Březové Hory.

Účastnici řIzení na něž se vztahuje rozhodnuti správního orgánu:

Odůvodnění:

Vydané územní rozhodnuti platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo
právni moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že
termín plánovaného zahájení stavby je odsunut, projektová dokumentace není zpracována a nemůže být
dosud požádáno o vydáni stavebního povolení.
Stavební úřad oznámil zahájeni územního řízeni dotčeným orgánům, účastníkům řizeni a veřejnosti a
upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek,
námitek a připomínek.
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Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydáni stavebního povoleni. Protože
předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnuti vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti
resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použiti ustanoveni právních předpisů ve
výroku uvedených.

Vypořádáni s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastnici neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádáni s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastnici se k podkladům rozhodnuti nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámeni ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správni orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnuti, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanoveni.
Odvoláni jen proti odůvodnění rozhodnuti je nepřípustné.
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referent Stavebního úřadu a územního plánováni

Poplatek:
Správni poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. b) ve
výši 2500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. C) ve výši 250 Kč, celkem 2750 Kč byl zaplacen dne 10.01.2017.

Obdrží:
Účastníci řízeni (případně zástupci)
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ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

výroková část:
Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování jako správni orgán podle § 66 odst. 1 písm. X)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zastavuje

řIzení zahájené dne 20.12.2018 na základě žádosti, kterou podal

(dále jen "žadatel"), ve věci
Bytový dům (na pozemcích: stavební parcela 1706 a pozemková parcela 515/109 v kat. území Březové
Hory) , vC. komunikačního napojení, přípojek inž. sIti (elektro, plynu, kanalizace, vodovodu, veřejného
osvětlenI) a přeložek inž. sítí (vodovodní řad, kanalizační řad, NTL plynovodu), kdy celým stavebním
záměrem budou dotčeny pozemky st. p. 1706, parč. č. 515/79, 515/102, 515/109, 515/110, 521/58,
690/1, 690/9 v katastrálním území Březové Hory.
Účastnici řízenI, na něž se vztahuje rozhodnuti správního orgánu:

Odůvodnění:
Dnem podáni žádosti bylo zahájeno řIzenI o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Správní orgán
zastavil řizenI podle § 66 odst. 1 správního řádu z těchto důvodů:

- žádost se stala zjevně bezpředmětnou, protože stavebník v době platnosti územního rozhodnuti (tj.
do 7.2.2019):

1. podal u MěÚ Příbram - odboru životního prostředí žádost o stavební povoleni pro
přeložku kanalizačního řadu )pod SZ MeUPB 4121/2019 ze dne 10.1.2019

2. podáním ze dne 30.1.2019 oznámil stavebnímu úřadu, že dne 23.1.2019 byla zahájena
stavba ,,přeložka NTL plynovodu"

Na základě výše uvedeného odpadl důvod k řešení prodlouženi platnosti předmětného územního
rozhodnutí, protože jeho platnost vzhledem k uvedeným úkonům trvá.
Účastnici řizenI - další dotčené osoby:
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Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat
Středočeského kraje podáním u zdejšího
nemá odkladný účinek.
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Mgr. Alena Vlasáková
referent Stavebního úřadu a

do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvo|ání
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územního plánování

Obdrží:
Účastnici řízeni (případně zástupci)


