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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 5.3.2018 podal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro SK – pobočka
Benešov, IČ: 013 12 774, Žižkova 360, 256 01 Benešov zastoupený Ing. Ondřejem Tůmou,
žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu:

„Polní cesta kategorie PC 3-4,5/20
v katastrálním území Kamberk“
na pozemcích p.č. 2722/8, p.č. 4045, p.č. 4052/2, p.č. 4044/2, p.č. 4027/2 a p.č. 4091/2 a
p.č. 4036/2, vše v k.ú. Kamberk, obec Kamberk, okres Benešov. Uvedeným dnem bylo
zahájeno stavební řízení.
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad
ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný dle
ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle
ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje dle ustanovení § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům
řízení.
Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry na místě
samém a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a
stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2

stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Účastníci řízení a dotčené orgány
mohou své námitky, závazná stanoviska, popřípadě důkazy a připomínky uplatnit
nejpozději do
11 dnů ode dne doručení tohoto oznámení
jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska i dotčené orgány státní
správy. K později podaným připomínkám nebude ve smyslu stavebního zákona
přihlédnuto.
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout přede dnem ústního
jednání na Městském úřadu ve Vlašimi, odboru dopravy a silničního hospodářství (dveře
číslo 003) v úřední dny a hodiny
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8:00 h – 11:30 h
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12:30 h – 14:00 h
12:30 h – 17:00 h

v ostatní dny po předchozí domluvě a nejpozději do 11 dnů ode dne doručení tohoto
oznámení.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc, opravňující ho k takovému postupu.

Poučení:
Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí, opatření nebo vyjádření k projektové
dokumentaci (vyžadované zvláštním předpisem) bylo získáno před oznámením zahájení
stavebního řízení a bylo připojeno k žádosti o stavební povolení nebo následně doplněno,
nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k předmětné stavbě, platí, že z hlediska jím
sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Účastník řízení může dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou
provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo
stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo
územního opatření o asanaci území, se dle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí.
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, dle kterého mají
účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům, i ke
způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění speciální stavební úřad

poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu
jeden týden od shora uvedené lhůty. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno
rozhodnutí.

Jiří Vondruška
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti dnů
a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: _________________

Sejmuto dne: ____________________

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Obec Kamberk (obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost
bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme zaslat potvrzení o
vyvěšení na úřední desce příslušné obce).

Obdrží:
Navrhovatel (doporučeně do vlastních rukou):
Státní pozemkový úřad, Žižkova 360, 256 01 Benešov
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
Obec Kamberk, Kamberk 71, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Podblanicko Louňovice pod Blaníkem, a.s., Pražská 169, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Ing. Lubomír Myslík, Mendelova 566/7, 149 00 Praha Háje
Blažena Přitasilová, Bohuslava Martinů 1304, 258 01 Vlašim
DESPERADOS s.r.o., Mečová 358/8, 602 00 Brno, Brno město
Jan Heřmánek, Kamberk 25, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Josef Procházka, Kamberk 108, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Josef Otradovec, Kolbenova 601/24, 190 00 Praha Vysočany
Ing. Pavel Procházka, Ruzyňská 584/57, 162 00 Praha – Liboc
Anděla Benová, Vršovická 334/60, 101 00 Praha Vršovice
František Burda, Bukovany 143, 257 41 Týnec nad Sázavou
Stanislav Šafrata, Průběžná 167, 190 02 Tábor Čekanice
Ivana Eliášová, Třída Václava Vaniše 406, 391 43 Mladá Vožice
Jaroslava Lakomá, Průmyslová 465, 391 02 Planá nad Lužnicí
PhDr. Zuzana Fialová, Remízková 466/4, 149 00 Praha Újezd u Průhonic
Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. d) a odst. 3 téhož
ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)
Jírec Matěj, adresa neznámá
Tomáš Pýcha, adresa neznámá
Otýlie Pýchová, adresa neznámá

František Zachař, adresa neznámá
Vladimír Švora, adresa neznámá
Libuše Švorová, adresa neznámá
Dotčené orgány:
MěÚ Vlašim, IČ: 002 32 947, odbor životního prostředí, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim
Hasičský záchranný sbor SK, úz. odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
Krajská hygienická stanice SK Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov
Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov

Vypraveno dne:

