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Stavebník:
MDDr. Libuše Heroldová, datum narození 09.07.1992
Gabčíkova č. p. 1241/11
182 00 Praha 82 - Libeň
Zastoupena na základě písemné plné moci Ing. Danielem Heroldem, Gabčíkova č. p. 1241/11, Libeň
182 00 Praha 82

Oznámení
o zahájení společného územního a stavebního řízení, nařízení veřejného ústního jednání
Dne 02.11.2020 podala MDDr. Libuše Heroldová, datum narození 09.07.1992, trvale bytem Gabčíkova
č.p.1241/11, 182 00 Praha 82 - Libeň (dále jen „stavebník“), zastoupena na základě písemné plné moci
Ing.Danielem Heroldem, Gabčíkova č.p. 1241/11, Libeň, 18200 Praha 82, žádost o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu pod názvem:
Pasivní rodinný dům a garáž v obci Kamberk (dále jen „stavba“),
na pozemku parc.č. 108/1 (druh pozemku - trvalý travní porost) v katastrálním území Kamberk.
Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) ve výše
uvedené věci.
Stavba obsahuje:
Předmětem záměru je novostavba pasivního rodinného domu včetně garáže, vodovodní přípojky a jímky na
odpadní a splaškové vody, na pozemku parc.č. 108/1 v katastrálním území Kamberk.
Rodinný dům bude umístěn na pozemku 108/1 v k.ú. Kamberk ve vzdálenosti cca 14,48 m od hranice
s pozemkem parc.č. 108/2, 110/1 a 111, ve vzdálenosti 5,50 - 8,136 m od společné hranice s pozemkem
parc.č. 113 a ve vzdálenosti 11,65 - 12,49 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 106/1 vše
v katastrálním území Kamberk. Dům bude samostatně stojící stavba, obdélníkového půdorysu, přízemní,
nepodsklepená, zastřešená sedlovou střechou, střešní krytina plechová. Obvodový plášť objektu bude řešen
pórobetonovým systémem YTONG tl. 375 mm s tepelným izolantem tl. 200 mm. Stropní konstrukce z SDK
desek na kovovém roštu, zavěšeném na příhradových vaznících, doplněná tepelnou izolací. Podlahy budou
betonové s keramickou dlažbou, okna i vnější dveře plastové. Dům bude obsahovat jeden byt. Vstup do
domu je navržen ze severovýchodní strany. Rozvody elektro budou napojeny z elektroměrového pilíře na
hranici pozemku. Přípojka NN byla řešena samostatně. Na střeše domu bude umístěno 10 fotovoltaických
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panelů pro výrobu elektřiny pro rodinný dům. Zásobování vodou bude řešeno novou vodovodní přípojkou
z veřejného vodovodního řadu, odkanalizování bude svedeno do jímky na vyvážení. Vytápění bude
teplovodní, se zdrojem tepla od tepelného čerpadla. V rodinném domě bude instalován systém rekuperace
pro odvětrání. Parkování bude řešeno v samostatně stojící garáži, umístěné v severovýchodní části
pozemku parc.č. 108/1 k.ú. Kamberk ve vzdálenosti 2,0 m od hranice s pozemkem parc.č. 113 a ve
vzdálenosti cca 6 m od hranice s pozemkem parc.č. 111 k.ú. Kamberk.
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení
§13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona
zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti.
U projednání žádosti upouští stavební úřad od ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry v
území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a současně nařizuje, v souladu
s ustanovením § 94m stavebního zákona, k projednání žádosti ústní jednání na den:
11. prosince 2020 (pátek) v 09:00 hodin,
se schůzkou pozvaných v budově Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302, Vlašim - Velká zasedací
místnost v přízemí budovy.
Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popř.
důkazy, uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí - Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního
plánování, Po a St - v době úředních hodin.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Poučení:
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky
proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné
právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k
ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám,
které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Upozornění:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě
u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí
informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou
nebo urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní,
stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Hana Limberková v.r.
Oprávněná úřední osoba
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Vlašim, Obecního
úřadu Kamberk a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ....................................

Sejmuto dne: .......................................

(Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.)

Příloha: situační výkres umístění stavby

Doručí se:
Stavebník: (do datové schránky)
MDDr. Libuše Heroldová, zast. Daniel Herold, Ing., Gabčíkova č. p. 1241/11, Libeň, 182 00 Praha 82
Účastníci řízení: (doporučeně do vlastních rukou, do datové schránky)
Miroslav Zachař, Jasmínová č. p. 2611, 106 00 Praha 106
Marcela Zachařová, Jasmínová č. p. 2611/5, Záběhlice, 106 00 Praha 106
Patrik Tulej, Mládežnická č. p. 229, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Jiří Řezníček, Kamberk č. p. 19, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Josef Řezníček, Matěje z Janova č. p. 249, 391 43 Mladá Vožice
Jiří Jechoutek, Zelenky-Hajského č. p. 1854/8, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jakub Kosák, Kamberk č. p. 95, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Monika Koukalová, Nespery č. p. 21, Veliš, 257 01 Postupice
Milan Jechoutek, Kamberk č. p. 21, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Marie Kafková, Višňová č.p. 573, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3
Kafka Daniel, Topolová 970, 28924 Milovice nad Labem 3
Obec Kamberk, Kamberk č. p. 71, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, DS: OVM, 33ubscn
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
Dotčené orgány: ( dodejka, interní vypravení, datová schránka)
Zastupitelstvo obce Kamberk, Kamberk č. p. 71, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování - orgán ÚP, Jana Masaryka č. p. 302, 258 14
Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, Jana Masaryka č. p. 302, 258 01
Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Jana Masaryka č. p. 302, 258 01
Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana vod-vodoprávní úřad, Jana Masaryka č. p. 302,
258 01 Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, Jana Masaryka č. p.
302, 258 01 Vlašim
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště Benešov, Černoleská č. p. 2053, 256 55
Benešov, DS: OVM, hhcai8e
Veřejnou vyhláškou se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti (§ 87 odst.2 stavebního
zákona)
Spis „SÚ“
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