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Obecní úřad Milín, stavební úíaď
11, května 27 ,MlIín
čj,

3o7l2ol9 -3lv.

Milín, dne: 11.3.2019

Vyřizuje: Renata Melicharová
E-mail: sumilin@volny.cz
Telefon: 3I8 69I I73

oZNAMENI
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNBHO ÚZBnrNÍrrO A STAVEBNÍHO nÍZBNÍA POZVÁNÍ

úsrNívtuJEDNÁNí

K

Dne 1.3.2019 podal subjekt R - PRODUKT s.r.o. GČO - 62957261), Chraštice 64,26272 Březnice žádost
o vydání společného povolení pro stavbu:

Zpr acov ání olej natých semínek
na pozemcích stavební parcely parcelní číslo135, pozemkové parcely parcelní číslo214116 a 25711 v
katastrálním územi chraštice.
Uvedeným dnembylo zahájeno společné územnía stavební řízení.
Předmětná stavba obsahuje:

SO 1 Sklad

-

zastavěndplochacca425

m2

SO 2 stávající objekt čp, 7 - loupání, lisovóní, hygienické zázemí
SO S Črtaní,sušenía chlnzení semínka - zastavěnd plocha - cca 560 m2 - nahradí stóvající hatový objekt

SO 4 Dítna - rustavěnd plocha l80 m2
Instalačnípřívody vody, kanalizace a eI. instalace
Dešt'ovtí: kanalizace + vsakovací drény
Protihluková stěna - délka 5 m, výška 3 m
Terénníúpravy
Zpevněné plochy
OpIocení
přeložka s děLov acího kabela

Jedná se o novostavbu 3 objektů a stavební úpravy stávajícíhoobjektu - budovy čp, 7 (SO 2) ve stdvajícím
oploceném areálu, včetně jejich napojení na stóvající infrastrukturu. Všechny objekty budotL přistavěny ke
stdvajícímu objektu SO 2 a budou mít sedlovou střechu, přístavlq budou s pultovott střechou. Max. výška
objektů 7,20 m.

Vymezení územídotčenéhovlivy stavby:

Vymezení územíje dáno umístěním stavebního zdměru dle předložené dokumentace, tj. pozemlcy na kterých

je zdměr umístěn tj,: č, parc. st. ]35, 214/16 a 257/1 v k. ú. Chraštice a bezprostředně navazujícími pozemlcy
č. parc. 5,769/2, 1174 a 1525 v k. ú. Chraštice.

Obecní úřad Milín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušnýdle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č.
18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákonazahájení spoleČnéhoizemního
a stavebního řízenía současně nařizuje ústníjednáníspojené s ohledáním na místě na den
25.4.2019 (čtvrtek) v 10:00 hodin.

Místo konání: na stavebním úřadě v Milíně.
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Závazná stanoviska, která mohou dotčenéorgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona,
námitky účastnftůíízení,musí být uplatněny neipozdeji při ústn
osoba, která je účastnftemíízenípodle § 94k písm. c) až e), mtňe uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívánístavebního záměru nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokudjimi můžebýt přímo dotčenojeho vlastnické nebo jiné věcné právo k
pozemku nebo stavbě.
Obec uplatňuje ve společnémúzemníma stavebním řízenínámit§ k ochraně zájmi obce a zájmtt
občanůobce.

osoba, která je účastnftemřízení podle zvláštního právního předpisu, můžev řízení uplatňovat
námitky poúze y rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož

ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastnft íízeníve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakláďají jeho postavení jako účastnfta
íízení,a důvody podání námitek.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Účastníci řízení a jejich zóstupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do ,spisu
je možnénahlédnout u Obecního úřadu Milín, stavebního úřadu (Pondělí, Středa 8:00 - 16:30) a při Ústním
jedndní, Nechd-li se některy z účastruíkůřízení
zastupovat, předložíjeho zdstupce písemnou plnou moc.

data konání ústníhojednání. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v
souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladŮ rozhodnutí mohou v případě potřeby
účastníciíízenía jejich zástupci nahlédnout u Obecního úřadu Milín, stavebního Úřadu. Jedná se o lhŮtu pro
seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o dalšílhůtu pro námitky. Námitky uplatněné
v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.

Účastnft íízenínebojehozástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst.4 zákona Č,500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozďěJších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzl,u 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 pobýu, popřípadě bydliště mimo územíCeské
republiky a z něhožje patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňujícísprávnímu orgánu identifikovat
osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad
opravňující k jednání za právnickou osobu,

Účastnft íízenímtlže podle § 14 odst, 2 sprármího řádu namítat podjatost úředníosoby, jakmile se o ní dozvÍ.
K námitce se nepřihlédne, pokud účastnftíízenío důvodu vyloučeníprokazatelně věděl, ale bez zbyteěného
odkladu námitku neuplatnil.

Obecní úřad Milín, stavební úřad tímto opatřením splňuje svou povinnost stanovenou mu v ustanovení § 70
odst. 2 zákona č. 1I4tI992 Sb,, o ochraně přírody a krajiny tím, že oznamuje občanským sdruŽením nebo
jejich organizačnímjednotkám, jejichž hlavním poslaním podle stanovje ochrana přírody a krajiny (dálejen
,,občanská sdružení"), pokud mají právní subjektivitu, zahájení předmětného íízení,při němž mohou být
dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Dle ustanovení § 70 odst. 3
citovaného zákona se občanskésdružení stane účastníkempředmětného správního íízení,pokud svou ÚČast
písemně oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu, a to do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo předmětné oznámení o
zahájení řízení ďoručeno. Dnem sdělení informace o zahájení íízeníse rozumí první den jejího zveřejnění na
úřednídesce správního orgánu (tj. první den vyvěšení veřejné vyhlášky na úřednídesce zdejšího úřadu) a
současně způsobem umožňuj ícímdálkový přístup.

Renata Melicharová
referent stavebního úřadu
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícímdálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15, den je posledním dnem
oznámení.
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RozděIoyník

Účastníci řízeni - Doručeníjednotlivě;

Obec Chraštice, Chraštice 2, 262 72 Březnice
Žadatel a vlastník pozemků
R - PRODUKT s.r.o., Chraštice 64,26272 Březnice
Radek Ěíha, Svojšice 6, 262 72 Svojšice

Was tníci s o us e dníc h p oze mků
Miloslava Čechová, Souběžná 433, Ieneč,252 6I Jeneč

Jan Pivoňka, Hradební 68, Příbram I, 261

0I

Příbram

Nusle, 140 O0 Praha
(doručeníj ednotlivě)
vyvěšení
a
sejmutí
í zprávy o datu
Úr"ay
Obecní úřad Chraštice, Chraštice 2,262 72 Březnice
Ředitelství silnic

a dálnic

pro vyvěšení a podán

ČR, Na Pankráci

546156, Praha -

:

Dotčenéorgány (doručeníjednotlivě):
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970,272 0I Kladno l
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329ll7, Nové Město,
120 00 Praha2
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská II, I50 2I Praha 5
Městský úřad Příbram - odbor životního prostředí, Tyršova I08,26I 19 Příbram I
Městský úřad Příbram,úíaďúzemníhoplánování, Tyršova I08, 261 19 Příbram
Státní úřad inspekce práce, Ve Smečkách 29,II0 0O Praha 1

Na vědomí (doručeníjednotlivě):

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská268It6,ŽlžUov,130 O0 Praha 3
ČBZ Oist.ibuce, a. s., Teplická 814l8,Děčín lV-Podmokly,405 02 Děčín
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje - OIKT, Na Baních 1335, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Syrakus, Havlíčkova 102616, Nové Město, 110 00 Praha 1

spis

