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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

UsNEsENí
USTANOVENÍ OPATROVNÍKA

Výroková část:
Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územníplánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízenío žádosti o změnu územníhorozhodnutí na
stavbu:

D4 Mi!ín - Lety,

kteroudne19.12.2018podaloŘeditelstvísilnicadálnicČR,tlaPankrácič.p.546/56, 14000 Praha4Nusle, které zastupuje Valbek, spol. s r,o., Vaňurova 505/17, Liberec lll-Jeřáb, 460 07 Liberec 7,
podle § 32 odst. 2 písm. e)zákona č.50012004 Sb., správnířád, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen
jako,,správní řád'),

ustanovuje
tomuto neznámému účastníku řízení,.

Marie Hubená, adresa neznámá, datum narození neznámé
spoluvlastník pozemku č.parc. 1167 v k.ú. Chraštice, kteni je zapsán na LV 244, podíl1l5.
pozemekje určen pro uskutečněníveřejně prospěšné stavby výše uvedené,
(dále jen "účastník") opatrovníka:

obec Chraštice, lČo 00242331,Chraštice é.p. 2,

262

72 Březnice

Opatrovník bude ustanoven na dobu, než bude známa uvedená osoba (případně ustanoveni právoplatní
dědicové) a podaří se jí doručovat korespondenci, nejdéle na dobu trvání výše uvedeného řízení.
Účastníci íízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

obec Chraštice, lČo 00242331, Chraštice č.p.2,26272 Březnice
odúvodnění:
Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územníplánování, jako stavební úřad, .obdržel dne 19.12.2018
žádost o změnu územního rozhodnutí na stavbu D4 Milín - Lety, kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic
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00 Praha 4-Nusle, které zastupuje Valbek, spol. s r.o., Vaňurova
Liberec 7. Jedná se o stavbu veřejně prospěšnou, která je dopravní

ČR, rua pankráci č.p. 546/56, 140
5o5t17, Liberec lll-Jeřáb, 460
infastrukturou.

07

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně územníhorozhodnutí. Na uvedeném listu vlastnictví u
pozemku č.parc. 1167 v k.ú. Chraštice je uveden neznámý vlastník, Stavební úřad je povinen podle § 32
odst. 2 písm. e) správního řádu neznámému vlastníkovi ustanovit opatrovníka, ktený ho bude zastupovat
vřízení. Zvolenému opatrovníku bylo dne 14.01.2019 zasláno oznámení zahájení řízení o ustanovení
opatrovníka.

o zahďjení řízeníopatrovník nepodal žádnénámitky či vyjádření. Opatrovník se svým
urěením za opatrovníka předem sdělil souhlas. Stavební úřad zvolil opatrovníka Obec Chraštice, na
jejímžkatastrálním územíse pozemek neznámého účastníkařízení nachází, z dŮvodu předpokladu
řízení,jelikož Obec Chraštice je téžúčastníkem
shodných zé4mů, a tedy shodné ochrany práv účastníků
územníhořízení.
K oznámení

Správní orgán v souladu s § 85 odst. 2 písmeno a) správního řádu vyloučil odkladný účinekodvolání.
,,Správní orgán můžeodkladný účinekodvolání vyloučit, jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem".

Jak vyplývá z ustanovení §

í odsf. 2 správního řádu,

správní řád či jeho jednotlivá ustanovení,

nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup, použije se

a účastníkůmneznámého pobytu vyvlastňovací úřad doručuje veřejnou
Neznámým účastníkům
vyhláškou v souladu s postupem dle § 25 správního řádu.

poučeníúěastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému

úřadu

Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání
nemá odkladný účinek.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zŮstal správnímu orgánu
a aby každý účastníkdostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisŮ, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.Odvoláníjen proti odůvodněníusneseníje nepřípustné.
Stavební úřad sděluje, že nařízení o změně územníhorozhodnutí pro výše uvedenou stavbu se vztahuje
téžzákon č. 41612009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací v platném znění.
Upozornění:
pokud účastníkřízení prohlásí, že neovládá jazyk, jímžse vede jednání, má právo na tlumočníka

-

(na vlastní náklady,)

- V

souladu s ustanovením § 33 odsí. 1 správního řádu, si účastníciřízení mohou zvolit
zmocněnce, Zmocnění k zastupování se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit
i ústně do protokolu. V téževěci můžemít účastníksoučasně pouze jednoho zmocněnce,

-

účastníkmůženavrhovat důkazy a činit jiné návrhy pro celou dobu řízení až do vydání

-

V souladu s ustanovením § 36 odst 2,3 správního řádu mají účastníciprávo vyjádřit v řízení své

rozhodnutí.

stanovisko

-

pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení a před vydáním rozhodnutí
jim umožnívyjádřtt se k podkladům rozhodnutí.

-

Stavební úřad upozorňuje účastníkyřízenína možnost nahlíženído podkladů rozhodnutí, činit si
výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu a možnost provádění dŮkazŮ mimo

ústníjednání, v budově Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování,
Napříkopech105,Příbramt,t,patro,kancelářč,5,atovednechPo,Sf 8-12a13,17, Pá8-10,
v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.

-

Správní orgán si můžei bez návrhu zjišťovat všechny rozhodné skutečnosti svědčícív prospěch
i neprospěch účastníkařízení,
Účastník má právo na oznámení rozhodnutí dle § 72 správního řádu.

č1, uewn
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Účastník má povinnost: na výzvu oprávněné úředníosoby předložit průkaz totožnosti; poskytovat
správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí; označit důkazy na podporu svých tvrzení,
otisk úředniho razítka

lng. Petra Řeháková
referent Stavebního úřadu a územníhoplánování

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Příbram a na úřední desce
Obecního úřadu Chraštice min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení:

4g

r

Datum sejmutí:

J-ol1

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

26272

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

- Chraštice 2

Obdží:
Účastníci řízení (případně zástupci)
Valbek, spol. s r.o., lDDS: bebsS3h
sídlo: Vaňurova č.p. 5O5l17, Liberec lll-Jeřáb, 460 07 Liberec 7
zastoupenípro: Ředitelstvísilnic a dálnic ČR, trla Pankrácič.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Obec Chraštice, lDDS: nhxak4u
sídlo. Chraštice ě.p. 2,26272 Březnice
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