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výroková část:

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 stavebn im řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 129 odst. 2 a 3 a § 111 až
114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 13.04.2022 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumáni:

I. Vydává podle § 129 odst. 2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18C vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodováni, územního opatřeni a stavebního řádu

stavební povoleni

na stavbu:
stavební úpravy budovy, Příbram I

(dále jen "stavba") na pozemku parč. č. 948/4, 951/3 v katastrálním území Příbram, kterým stavbu
dodatečně povoluje.

Stavba obsahuje:

- Částečné odstranění rozestavěné budovy.

ll. Stanovi podmínky pro dokončeni stavby:
1. Stavba bude upravena a dokončena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval lng.arch.

M ichael Karnet; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního
úřadu.

2. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabyti právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude prováděna svépomocí, prováděni stavby bude sledovat stavební dozor:
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4. Při připravě a prováděni stavby bude stavebník dodržovat pokyny a podmínky obsažené v
metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí ke stanovováni
podmínek k omezení emisi ze stavebních strojů a z dalších stavebních činnosti.

5. S odpady, vzniklými při odstraněni části objektu je nutné nakládat a zbavovat se jich v souladu
s platnou legislativou v odpadovém hospodářství nebo je převést do vlastnictví pouze osobě
oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 1 zákona o odpadech.

Účastnici řizenI, na něž se vztahuje rozhodnuti správního orgánu:

Odůvodněni:

Stavební úřad při výkonu stavebního dozoru zjistil, že stavebník provádí stavbu bez rozhodnutí nebo
opatřeni stavebního úřadu, a proto dne 13.04.2022 zahájil řIzení podle § 129 odst. 1 písm. b)
stavebního zákona o nařIzení odstranění stavby.

Stavebník požádal podle § 129 odst. 2 stavebního zákona o dodatečné povoleni stavby a předložil
podklady předepsané k žádosti o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že stavebník předložil
podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povoleni, stavební úřad podle § 129 odst. 2
stavebního zákona přerušil řIzenI o nařIzenI odstraněni stavby a vedl řízení o podané žádosti.
Stavební úřad oznámil zahájení řízenI o dodatečném povoleni stavby známým účastníkům řízeni a
dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 11.08.2022,
o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném řIzeni o dodatečném povolení stavby přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněn im nebo uživánkn nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedeni a zvláštními předpisy. Stavebník prokázal, že stavba není
v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, dne 23.6.2022, č.j. KHSSC32996/2022

- MěÚ Příbram, odbor životního prostředí ze dne 27.6.2022, č.j. MeUPB 64649/2022/OŽP/Kor
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnuti.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právn ich předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízenI - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádáni s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastnici se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámeni ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje podáním lj 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 ustanovení. Odvolání jen proti odůvodněni rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabyti právni moci dodatečného povoleni zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotoveni ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončeni stavby, případně do vydáni kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnuti nenabude právni moci. Po
nabyti právní moci stavební úřad zastaví řízeni o nařizeni odstranění stavby.

otisk úředního razítka

±Kř'vánek

referent Stavebního úřadu a územního plánováni

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 KČ byl zaplacen dne 15.08.2022.

Obdrží:
Účastníci řIzení (případně zástupci)


