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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 
 
Obec Smolotely, IČO 00243302, Smolotely 21, 262 63  Kamýk nad Vltavou (dále jen "žadatel") podala 
dne 8.10.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 
 

Smolotely - odvodnění stávajících komunikací v části obce Smolotelky 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1123/3, 1123/4, 1123/5, 1123/6, 1123/1, 786/4, 1122/1, 42/1  
v katastrálním území Smolotely. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále 
jen "společné řízení"). 
 

Stavba obsahuje: 

- odvodnění stávajících místních komunikací  

- stavba obsahuje: 

- dešťová kanalizace s uličními vpustmi 

- odvodňovací příkop a příčné odvodňovací žlaby s napojením do odvodňovacího příkopu 

- průleh se štěrkovou výplní 

- opevnění příkopu kamennou dlažbou  

- výměna stávajícího potrubí 

- nová obruba 
 
 

Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 
odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 
oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ohledání na 
místě a ústního jednání, vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry 
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení 
podmínek k jeho provádění. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své 
námitky ve lhůtě 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 
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Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství dále sděluje, že podle § 36 odst. 3 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) mají účastníci řízení 
možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ke způsobu 
jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to ve lhůtě 10 dnů po uplynutí patnácti denní lhůty 
po doručení tohoto oznámení. 

 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí: Městský úřad Příbram, Odbor silničního 
hospodářství (Gen. R. Tesaříka 19, 2. patro, kancelář č. 319) v úřední dny (pondělí, středa) od 8 do 17 
hodin, v jiné dny po telefonické domluvě. 

 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, 
jinak se k nim nepřihlíží.  

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, se nepřihlíží.  

Účastník řízení podle § 94k písm. c) až e), tzn. vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má být 
požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo ke 
stavbě či pozemku a osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním záměrem přímo dotčeno, může 
uplatnit námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, projektové dokumentaci, způsobu provádění 
a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho 
vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení uvede ve svých 
námitkách skutečnosti, které zakládají jeho postavení účastníka řízení a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.  

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze 
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění, V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 

  
Michaela Svajčíková 
referent speciálního stavebního úřadu 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Příbram a Obecního úřadu 

Smolotely po dobu 15 dnů a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 

Městského úřadu Příbram. 

 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 
Razítko:      Razítko:  
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
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Obdrží: 

 

S žádostí o zveřejnění návrhu na úřední desce a elektronické úřední desce a o zpětné zaslání 
dokumentu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí:  
Obec Smolotely, IDDS: abra3r2 
 sídlo: Smolotely č.p. 21, 262 63  Kamýk nad Vltavou 

 

účastníci řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (případně zmocněnci): 
Obec Smolotely, IDDS: abra3r2 
 sídlo: Smolotely č.p. 21, 262 63  Kamýk nad Vltavou 
MUDr. Štěpán Šedivý, Fantova louka č.p. 577, Příbram II, 261 01  Příbram 1 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21  Praha 5-Smíchov 
1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve 
 sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 15-Hostivař, 102 00  Praha 102 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i 
 sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle 
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc 
 sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
  
 

účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou v souladu  
s § 94m stavebního zákona):  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 120, 128, 121, 53/3, 53/1, 54, 55, 56, 57, 59, 45, 47, 48, 49, 50, 116, 125, parc. č. 774/2, 774/6, 
774/4, 774/5, 774/3, 776/1, 786/15, 783/1, 786/13, 783/2, 781/1, 773, 776/2, 769/6, 771/6, 771/13, 
771/11, 771/17, 1123/7, 795/1, 795/5, 795/4, 792/6, 799, 792/5, 800, 1132/1, 771/28, 785/6, 785/4, 785/3, 
785/5, 785/7, 786/7, 786/8, 786/9, 786/10, 786/11, 786/3, 766/6, 1133, 768, 22/1, 28, 1229, 1122/4, 34/1, 
34/3, 34/2, 1122/5, 37, 26/1, 1122/2, 779/3, 1132/2, 1129, 780, 40, 1122/7, 41, 1125, 45/3, 45/1, 45/2, 
1119, 973/3, 2, 6/1, 9/2, 33/1, 32, 1122/3, 9/1, 9/10, 9/4, 15, 16, 10/2, 10/9, 758/5, 764/19, 764/1, 1140/1, 
1122/8, 1140/2, 1230, 10/10, 766/36, 1122/6, 42/2 v katastrálním území Smolotely 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Smolotely č.p. 55, č.p. 67, č.p. 110, č.p. 27, č.p. 25, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 47, č.p. 50, č.p. 31, č.p. 59,  
č.e. 2, č.p. 45, č.p. 28 a č.p. 113 
 
 
dotčené správní úřady: 
Městský úřad Příbram, SÚÚP, odd. územního plánování, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19  Příbram 1 
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01  Příbram 1 
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