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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad
ve věcech silnice II. a III. třídy, 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 (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal v souladu s ustanovením
§ 111 stavebního zákona žádost Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu
pro SK – pobočka Benešov, IČ: 013 12 774, Žižkova 360, 256 01 Benešov, zastoupeného
vedoucím Ing. Ondřejem Tůmou, o vydání stavebního povolení na stavbu „Polní cesta
kategorie PC 3-4,5/20 v katastrálním území Kamerk“ 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 a na základě
tohoto posouzení
I.

Vydává
podle ustanovení § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření as tavebního řádu

stavební povolení
na 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.
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stavba obsahuje - rekonstrukci stávající polní cesty. Jedná se o veřejně přístupnou
komunikaci, která umožňuje přístup a dopravní obslužnost přilehlých zemědělských pozemků.
Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná komunikace s výhybnami pro
možnost vyhnutí protijedoucích vozidel. Zpevněná šíře předmětné komunikace je navržena na
3,5 m (1 jízdní pruh) s krajnicí o šíři 0,5 m a s odvodňovacím vsakovacím rigolem o šířce 0,5 m
oboustranně. Délka opravované komunikace je 1041,67 m. Povrch komunikace bude tvořit
uzavírací asfaltový nátěr.
Ostatní podrobnosti viz PD.

Stanoví podmínky pro provedení stavby
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracoval Ing. Roman Tichovský, IČ: 450 61 319, Bezručova 1271, 256 01
Benešov, ČKIT 0005972. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
speciálního stavebního úřadu.
2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu
ustanovení § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního
stavebního úřadu.
3. Stavebník (investor) zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu
oprávněným.
4. Stavebník (investor) písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení
stavby.
5. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní
prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ustanovení § 132, 133 a 134 stavebního
zákona.
6. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavbu bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem vybraným na základě
výběrového řízení na veřejnou zakázku.
8. Stavebník oznámí písemně název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací.
9. Před zahájením zemních prací je stavebník (investor) povinen zajistit vytyčení všech
podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
10. Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými správními orgány a
dotčenými správci, kteří spolupůsobili v řízení.

11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn přiložený
štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní
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moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené
zůstaly čitelné a je třeba ho ponechat na místě stavby do kolaudace stavby. V případě,
rozsáhlé stavby je možné její označení i jiným způsobem a na více místech s podmínkou,
že na něm budou uvedeny údaje ze štítku vyžadované zákonem (§ 18d vyhláška
č. 503/2006 Sb.).
12. Staveniště bude prováděno výhradně na pozemcích stavby, tzn. na pozemcích, ke kterým
má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření a nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
13. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených
pozemků.
14. V případě omezení silničního provozu v důsledku stavebních prací bude požádán silniční
správní úřad o vydání rozhodnutí o uzavírce a nařízené objížďce dle ustanovení § 24
zákona o pozemních komunikacích. Žádost spolu s návrhem přechodné úpravy provozu
bude doručena silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného
uzavření pozemní komunikace.
15. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního
prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání
stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných
vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu
úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
16. Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které
vzniknou před realizací stavby, budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud
toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (dle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění) na úseku nakládání s odpady např.
na povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné
kontrolní prohlídce stavby.
17. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či
životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně
nebo nad přípustnou míru.
18. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
19. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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20. Při provádění stavebních nebo jiných prací budou dodrženy a respektovány tyto podmínky
pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení komunikační sítě CETIN a.s.:
a) stavebník nebo jím pověření třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté,
kdy zjisti, že jeho záměr, pro který podal žádost je v kolizi se SEK nebo zasahuje do
ochranného pásma SEK, vyzvat společnost CETIN ke stanovení konkrétních podmínek
ochrany vedení;
b) přeložení SEK zajistí vlastník společnosti CETIN. Stavebník, který vyvolal překládku Sek
je povinen uhradit společnosti náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK;
c) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv
činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a
projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými
normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo
k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a je výslovně
srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve
veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního
komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení;
d) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen respektovat ochranné pásmo
PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení
nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy
a
ostatními normami včetně technologických postupů. Při jakékoliv činnosti ve
vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK nebudou
používány mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí;
e) při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových
elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka
POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím
pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či
přeložky produktovodů s katodovou ochranou;
f) při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností
stavebník, nebo pověřená osoba, je povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce
a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co
od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích;
g) v místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. budou
zemní práce vykonávány se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí
nad PVSEK;
h) při provádění stavebních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, bude před zakrytím
PVSEK a před záhozem vyzván POS ke kontrole. Zához bude proveden až vydání
souhlasu;
i) nebude manipulováno s kryty kabelových komor a vstupováno do kabelových komor
bez souhlasu společnosti;
j) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK
ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit
POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na
poruchové službě společnosti CETIN s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast
Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500;
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k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k
poškození nebo zamezení přístupu k SEK;
ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách
PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat
volný prostor;
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit
rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.);
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti
sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability,
to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem
(včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických
postupů;
při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně
potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS;
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činosti na/v manipulačních a skladových
plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK;
stavebník, nebo jím pověření třetí osoba, není oprávněn užívat, přemís´tovat a
ostraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

21. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze
na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona,
případně povolení předčasného užívání části stavby dle ustanovení § 123 stavebního
zákona. Kolaudační souhlas, povolení předčasného užívání části stavby nebo povolení
zkušebního provozu části stavby vydá na základě žádosti stavebníka příslušný speciální
stavební úřad.
22. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři dle
stavebního zákona ( § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., příloha č. 12).

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Státní pozemkový úřad SK, IČ: 013 12 774, Žižkova 360, 256 01 Benešov

O d ů v o d n ě n í:
Dne 5.3.2018 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství jako
speciální stavební úřad žádost Státního pozemkového úřadu SK, IČ: 013 12 774, Žižkova 360,
256 01 Benešov zastoupeného vedoucím Ing. Ondřejem Tůmou, o vydání stavebního povolení
na stavbu: „Polní cesta kategorie PC 3-4,5/20 v katastrálním území Kamerk“ 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. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
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Speciální stavební úřad dne 7.3.2018 oznámil pod č.j.: ODSH 15281/18 MaE všem známým
účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům zahájení stavebního řízení. Vzhledem k tomu,
že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry na místě samém a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek
k jejímu provádění, bylo upuštěno ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od
místního šetření a ústního jednání. Speciální stavební úřad stanovil, že účastníci řízení mohou
své námitky, závazná stanoviska, popřípadě důkazy a připomínky uplatnit nejpozději do 12 dnů
ode dne doručení oznámení o zahájení stavebního řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Ve stejné lhůtě měly svá stanoviska sdělit i dotčené orgány.
Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území nebylo vzhledem
k ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, ve znění
pozdějších předpisů vyžadováno.
Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad dle ustanovení § 109 stavebního
zákona, tj. stavebník a vlastníci sousedních pozemků, jejichž vlastnické právo by mohlo být
přímo dotčeno.
V průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost
o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona a
zjistil, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejímu provedení a zvláštními předpisy.
Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody,
které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Zároveň prostudováním projektové dokumentace, která je zpracovaná Ing. Romanem
Tichovským, akreditovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0005972, zjistil, že jsou
splněny požadavky týkající se ochrany veřejného zájmu především na úseku životního
prostředí, ochrany života a zdraví osob.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.
Při stavebním řízení byly doloženy tyto podklady a doklady:
LV – informace o parcelách
snímek z pozemkové mapy
vyjádření Krajské správy a údržby silnic SK ze dne 6.3.2018 pod zn.: 6466491/18/KSUS/BNT/HRE-39
smlouva č. 3/2018 o udělení souhlasu k provedení stavby ve smyslu stavebního zákona
uzavření mezi stavebníkem (Státní pozemkový úřad) a vlastníkem pozemku (Obec
Kamberk) ze dne 16.2.2018
prohlášení vlastníka Miroslava Balíka, Vosná 1 o souhlasu se stavbou ze dne 13.2.2018
prohlášení vlastníka Obce Šebířov o souhlasu se stavbou ze dne 9,2,2018
vyjádření společnosti CETIN ze dne 10.4.2018 pod č.j.: 58407618
vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 15.2.2018 pod zn.: 0100876129
vyjádření Policie ČR KŘ DI Benešov ze dne 21.2.2018 pod č.j.: KRPS-41547-1/ČJ-2018010106
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závazné stanovisko MěÚ Vlašim, OŽP, ochrana přírody a krajiny o udělení souhlasu ke
zřízení nové cesty ze dne 22.2.2018 pod č.j.: ZIP 9195/18-1042/2018 Svo
stanovisko společnosti ČEPRO a.s. ze dne 15.2.2018 pod č.j.: 4634/18
stanovisko GridServices ze dne 15.2.2018 pod zn.: 5001669841
stanovisko MERO ze dne 15.2.2018 pod č.j.: 2018/02/12869

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí
technického vybavení k napojení na ně. Stanoviska a požadavky zpracovatel zapracoval
do projektové dokumentace, eventuálně byly zahrnuty speciálním stavebním úřadem do
podmínek tohoto rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití
ustavení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení – další dotčené osoby:
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; Jírec Matěj, adresa neznámá; Tomáš Pýcha, adresa
neznámá; Otýlie Pýchová, adresa neznámá; František Zachař, adresa neznámá; Vladimír Švora,
adresa neznámá; Libuše Švorová, adresa neznámá; Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
IČ: 040 84 063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Námitky nebyly uplatněny.
Upozornění:
Dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb., o státní památkové péči, v platném
znění má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným
časovým předstihem. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení
písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše
4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného
archeologického výzkumu podle téhož zákona. Seznam oprávněných organizací k provádění
záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva
kultury.
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Výše uvedené povinnosti vyplývají přímo ze zákona o státní památkové péči, tedy nelze
o nich individuálně rozhodovat (např. stanovovat podmínky ve výroku rozhodnutí). Nelze ani
po stavebníkovi požadovat, aby k žádosti o kolaudační souhlas dokládal potvrzení o provedení
archeologického výzkumu.
Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování ustanovení § 152 a § 157 stavebního
zákona. Při nedodržení těchto ustanovení se stavebník dopouští přestupku či správního deliktu
dle ustanovení § 178 nebo 180 stavebního zákona a může mu být uložena pokuta.

P o u č e n í o o d v o l á n í:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému
úřadu – Středočeský kraj, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictví
podání u MěÚ Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení 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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební úřad po dni
nabytí právní moci stavebního povolení zašle nebo předá stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy
nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost
stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti
stavebního povolení.

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.
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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).

Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybíraných správními orgány
ČR, ve znění pozdějších předpisů, je toto rozhodnutí osvobozeno od poplatku.

Příloha pro stavebníka (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)
ověřená projektová dokumentace

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
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov
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:

Digitálně podepsal Eva Matějková
Datum: 11.04.2018 14:27:59 +02:00
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