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Tomáš Černý
Okružní 1848
258 01 Vlašim

Veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í
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 o vydání stavebního
povolení na stavbu: „Místní obslužná komunikace v Křivsoudově“ na pozemcích p.č. 2635/28, p.č.
2635/39, p.č., 2635/40, p.č. 2424/13 a p.č. 2424/14 vše v k.ú. Křivsoudov 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 a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
„Místní obslužná komunikace v Křivsoudově“
na pozemcích p.č. 2635/28, p.č. 2635/39, p.č., 2635/40, p.č. 2424/13 a p.č. 2424/14 vše v k.ú.
Křivsoudov, obec Křivsoudov, okres Benešov.

Popis stavby:
Jedná se o novostavbu místní obslužné komunikace pro plánovanou zástavbu. Provozně je
komunikace navržena jako dvoupruhová obousměrná s otočkou na konci komunikace, provozně
slepá. Délka komunikace činí cca 193 m. Šíře komunikace je 2, 2,75 m s tím, že parkovací pruh bude
2x2,0 m (u MŠ) nebo zelený pas o šíři 1,0 – 1,5 m. kryt vozovky je navržen z asfaltového betonu.
Odvodnění komunikace je navrženo systémem uličních vpustí s přípojkami do řadu dešťové
kanalizace. Ostatní podrobnosti viz PD stavebního objektu a jeho technické zprávy.

Telefonní ústředna:
ID dat. schránky:

+420 313 039 313
zbjbfmb

Internet:www.mesto-vlasim.cz
E-mail: podatelna@mesto-vlasim.cz

II.

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:
1. Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana ZPF
a) Před započetím prací na pozemcích budou v terénu vytýčeny hranice záboru, investor stavby
přijme taková opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli práce;
b) Skrývka ornice bude provedena z celé plochy určené pro stavby a rozprostřena do zbývajících
částí pozemků;
c) O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím uložením, ochranou,
přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím bude proveden investorem stavby pracovní
deník;
d) Přemístění ornice a podorničí na místo hospodárného využití bude provedeno na náklady
toho, v jehož zájmu byl vydán souhlas o odnětí půdy ze ZPF, dle platné legislativy;
e) Investor a dodavatelé prací učiní po dobu výstavby příslušná opatření k zabránění úniku
pevných, kapalných a plynných látek, které by mohly poškodit zemědělskou půdu a její
vegetační kryt;
f) Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou ani samotnou realizací prací poškozeny;
g) Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích či
negativnímu ovlivnění funkcí melioračního zařízení, zajistí investor nápravu.
2. ČEZ Distribuce a.s.:
a) dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a
prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou;
b) výkopové práce do vzdálenosti 1,0 m od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně;
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c) souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými
normami a předpisy;
d) umístění stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení bude
prováděno podle projektové dokumentace;
e) základy všech doplňkových stavebních objektů musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude
ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od stávajících kabelů;
f) při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po
dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození;
g) jakákoliv poškození nebo mimořádné události způsobené na elektrickém zařízení
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku č. 800 850 850 a budou
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po
souhlasu vydaném naší společností;
h) umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi
pověřených firem k našemu zařízení;
i) při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí,
zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím. V případě, že nebude
možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení;
j) pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučení o nebezpečí, které hrozí při
nedodržení bezpečnostních předpisů;
k) s ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnosti nebezpečných
vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele stavby;
l) při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové
nivelety země oproti současnému stavu;
m) musí být dodrženy podmínky práce v ochranných pásmech vedení;
n) výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených smí být prováděny až po
vytýčení jejich trasy zaměstnanci oddělení sítě Benešov. Vytýčení trasy kabelů je pouze
informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto přímo seznámeni. Veškerá práce
v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození
kabelů;
o) nejmenší dovolené krytí podzemních sítí kabelů v tělese komunikace bude 1,0 m. Krytí je
nutné přizpůsobit konstrukci vozovky;
p) v prostoru výstavby komunikace musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a
dodrženy podmínky pro jejich uložení;
q) jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny
na výše uvedenou poruchovou linku.
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 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.
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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.
20. 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.
21. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři dle stavebního
zákona ( § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., příloha č. 12).
22. Ke kolaudaci stavby bude doloženo stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Městys Křivsoudov, IČ: 002 32 076, 257 66 Křivsoudov.
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O d ů v o d n ě n í:
Dne 25.3.2019 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální
stavební úřad žádost Městyse Křivsoudov, IČ: 002 32 076, 257 66 Křivsoudov v zastoupení dle
doložené plné moci Tomášem Černým, dat.nar.: 3.4.1972, Okružní 1846, 258 01 Vlašim o vydání
stavebního povolení pro stavbu: „Místní obslužná komunikace v Křivsoudově“ na pozemcích p.č.
2635/28, p.č. 2635/39, p.č., 2635/40, p.č. 2424/13 a p.č. 2424/14 vše v k.ú. Křivsoudov. Uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad dne 1.4.2019 oznámil pod č.j.: ODSH 9071/19 MaE všem známým účastníkům
řízení a dotčeným správním orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož se jedná o řízení s velkým
počtem účastníků, bylo postupováno v souladu ustanovení § 110 odst. 7 stavebního zákona.
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 11 dnů ode dne doručení
oznámení o zahájení stavebního řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě měly svá
stanoviska sdělit i dotčené orgány.
Dne 15.4.2019 pod č.j.: ODSH 11611/19 obdržel správní orgán písemnost účastníků řízení – Blanky a
Bohumila Novotných, Krhov 74 (vlastníci sousedního pozemku se stavbou) se sdělením, že se
nedávno rozhodli pozemky prodat a nabídli je k prodeji spoluvlastníkovi a v současné době čekají na
jeho rozhodnutí, zda pozemky odkoupí a z toho důvodu se změnami nesouhlasí s odůvodněním, že
bude záležet na novém majiteli pozemků. Správní orgán k tomu uvádí: Dne 13.5.2019 provedl
kontrolu vlastnictví v KN, která zůstala beze změny. Vzhledem k tomu, že účastníci uvedli pouze to,
že nesouhlasí se změnami, aniž by napsali s jakými a vzhledem k tomu, že vlastnictví pozemků je beze
změn, správní orgán na tuto písemnost zamítá.
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, IČ: 450
61 319, Bezručova 1271, 256 01 Benešov, ČKIT 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:
1. listy vlastnictví
2. snímek z pozemkové mapy
3. plná moc
4. rozhodnutí o umístění stavby vydané MěÚ Vlašim, odborem výstavby a územního plánování ze
dne 30.1.2018 pod č.j.: VYST 8933/18-64819/2017 MaM
5. souhlas se stavbou vydaný MěÚ Vlašim, odborem výstavby a územního plánování ze dne
7.3.2019 pod č.j.: VYST 8933/18-64819/2017 MaM
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6.

vyjádření ČEZ Distribuce a.s., zn.: 1100576309-626/2018 ze dne 24.9.2018 a souhlas
s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne
22.10.2018 pod zn.: 001100868906
7. souhrnná informace MěÚ Vlašim ze dne 22.10.2018 pod č.j.: 63339/18 KrU
8. souhlas s odnětím ze ZPF ze dne 9.1.2018 pod č.j.: ZIP 155076/17-1202/2017 CvP
9. vyjádření PČR KŘ BN DI ze dne 30.1.2019 pod č.j.: KRPS-16265-1/ČJ-2019-010106
10. závazné stanovisko HZS SK ze dne 29.10.2018 pod zn.: BN-533-2/2018/PD
11. sdělení Městysu Křivsoudov o existenci sítí ze dne 7.5.2019
12. závazné stanovisko KHS SK ze dne 25.10.2018 pod č.j.: KHSSC 51260/2018
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy,
vybavení k napojení na ně. Stanoviska
dokumentace, eventuálně byly zahrnuty
rozhodnutí.

soulad předložených stanovisek dotčených správních
zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického
a požadavky zpracovatel zapracoval do projektové
speciálním stavebním úřadem do podmínek tohoto

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustavení
právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:
Jaroslava Bartošová, Na Petřinách 294/60, Veleslavín, 162 00 Praha 6; Jaroslav Čech, Šmeralova
313,30, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary; Miroslava Foellmer, Hansfelderstrasse 21, 81475 Munchen,
Německo; Marie Trachtová, Rybničná 95, 364 71 Bochov; Ing. Miloš Zelenka, Jana Zajíce 1929, 258
01 Vlašim; Jan Filip, Křivsoudov 148, 257 66 Křivsoudov; Lesy ČR sp.o., Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové; František Krýza, Křivsoudov 64, 257 66 Křivsoudov; Marie
Krýzová, Křivsoudov 64, 257 66 Křivsoudov; Veronika Psotková, Osadní 1458/1, Holešovice, 170 00
Praha 7; Josef Míčka, Zapova 1366, 256 01 Benešov; Josef Toula, Habrek 59, 584 01 Ledeč nad
Sázavou; Ing. Eva Toulová, Habrek 59, 584 01 Ledeč nad Sázavou; Alena Matrasová, Satalická
365/12, Prosek, 190 00 Praha 9; Bohumil Novotný, Krhov 74, 675 55 Krhov; Blanka Novotná, Krhov
74, 675 55 Krhov; Ing. Miroslav Krýza, Křivsoudov 64, 257 66 Křivsoudov; Ing. Vladimír Filip,
Mutěnínská 1695/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5; ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 272 32 425, Teplická 874/8,
405 02 Děčín 4; veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. d) a odst. 3 téhož ustanovení
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a současně ve smyslu ustanovení § 112 stavebního zákona byli
ve výše citovaném oznámeni identifikování dále uvedenými pozemky přímo dotčeni vlivem záměru,
evidovanými v katastru nemovitostí pozemky p.č. 2389/23, p.č. 2635/38, p.č. 2389/23, vše v k.ú.
Křivsoudov.
Při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad z ustanovení
§ 109 stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníky pozemků
a staveb, na kterých je stavba umístěna. Vlastníky sousedních staveb anebo sousedních pozemků a
staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být stavbou přímo dotčeno. Vlastnictví ani jiná práva
k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
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, prostřednictvím 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.

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba
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 Křivsoudov (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).
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Příloha pro stavebníka (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)
ověřená projektová dokumentace

Podle položky č. 18 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR,
ve znění pozdějších předpisů je od poplatku osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření
veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně
prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Obdrží:
Navrhovatel (doporučeně do vlastních rukou):
Tomáš Černý, Okružní 1846, 258 01 Vlašim
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
Jaroslava Bartošová, Na Petřinách 294/60, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Jaroslav Čech, Šmeralova 313,30, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
Miroslava Foellmer, Hansfelderstrasse 21, 81475 Munchen, Německo
Marie Trachtová, Rybničná 95, 364 71 Bochov
Ing. Miloš Zelenka, Jana Zajíce 1929, 258 01 Vlašim
Jan Filip, Křivsoudov 148, 257 66 Křivsoudov
Lesy ČR sp.o., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
František Krýza, Křivsoudov 64, 257 66 Křivsoudov
Marie Krýzová, Křivsoudov 64, 257 66 Křivsoudov
Veronika Psotková, Osadní 1458/1, Holešovice, 170 00 Praha 7
Josef Míčka, Zapova 1366, 256 01 Benešov
Josef Toula, Habrek 59, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Ing. Eva Toulová, Habrek 59, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Alena Matrasová, Satalická 365/12, Prosek, 190 00 Praha 9
Bohumil Novotný, Krhov 74, 675 55 Krhov
Blanka Novotná, Krhov 74, 675 55 Krhov
Ing. Miroslav Krýza, Křivsoudov 64, 257 66 Křivsoudov
Ing. Vladimír Filip, Mutěnínská 1695/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 272 32 425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. d) a odst. 3 téhož ustanovení
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)
Rudolf Kamarýt, adresa neznámá
Antonie Kamrýtová, adresa neznámá
Josef Kubín, adresa neznámá
Františka Kubínová, adresa neznámá
Marie Veselá, adresa neznámá
Jan Veselý, adresa neznámá
Dotčené orgány:
MěÚ Vlašim, IČ: 002 32 947, odbor životního prostředí, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim
(ochrana ZPF, odpadové hospodářství)
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
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