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Obecní úřad Milín, stavební ííaď
11. května

čj,

21,MtIín,

Milín, dne: 19,3.2019

28ol20l9 -3lp

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

ozNÁMENÍ
o

ILIp.^JENí

x
spoLnčNBHo úzBvtNíno A sTAvEBNíHo ŘíznNí
^PuZY^NÍ
vnŘnrNnMu úsr Nívtu JEDNÁNí

Dne 25. 2. 2OI9 podal subjekt Obec Chraštice GČo - 0024233I), Chraštice 2, 262 72 Březnice
žádost o vydaní společnéliopovolení pro stavbu: víceúčelovéhfiště ZŠChraŠtice na pozemku: Pozemková
parcela parcelní číslo1530 (ostatní plocha) v katastrálnímízemi Chraštice.
Navrhované hřiště bu(le umístěno mezi stávajícíbudovou dílen a stdvajícím basketbalouým hřiŠtěm
Zš Chraštice. plochaurčenákvýstavbě hřištějev současnédobě zatravněnáanevyuŽÍvaná.
uvedeným dnem bylo zahájeno společnéizemní a stavební íízení.
Předmětná stavba obsahuje:

36 nt ,r l8 nt, Pollrclt 1 l'pichol,ctttého pol:,prop),léttol,ého yankovnílrc
smyčkového koberce zelené a červené barn,), které budc slottžit pro t,nto spor^|: t,olejbal, nohejbal, tatti,s,
malou kopanou, 2x streetball
- oplocení - pletivo (do úšlq3 m - podélnéstranl hři,ítě) a sporto1,11í poh;propllénovd síť'(do víšla,5 nt

hřiště (rozm.
SO 01 - víceúčelové

_
-

příčnéstrany hřiště)
oivětlení _ čtyři stoždry, na kterych budou umístěny vždy 2 ks svítidel
drendžnísystém, zaústěný do stdvající dešťovékanalizace
-

obecní úřad Milín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) ziákona Č.
předpisŮ (dále jen "stavební
18312006 Sb., o izemním plánovaní a stavebním řádu, ve znénípozďéjŠÍch

zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákonazahájení spoleČnéhoÚzemního
jednanť') na den
a stavebního íízenía současně nařizuje veřejné ústníjednání (ďzle jen ,,ústní
2. 5.2019 (čtvrtek) v 9:00 hodin.

Místo konání: na Stavebním úřadě v Milíně.
Závazná stanoviska, která mohou dotčenéorgany uplatňovat podle § 4 odst.4 stavebního zákona,
námit§ úěastníkůíízeníapřipomínky veřejnosti musí býrt uplatněny nejpozději při ústním
k nim nepřihlíží.

osoba, která je úěastníkem íízenípod|e § 94k písm. c) až e), mŮŽe uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a uŽÍvánístavebního záměru nebo
jiné věcné Právo k
pozaoavtcum dotěených orgánů, pokud jimi můžebýt přímo dotčeno jeho vlastnické nebo
pozemku nebo stavbě.

obec uplatňuje ve společnémízemním a stavebním íízenínámitkyk ochraně zájmi obce a zájmtl
občanůobce.

osoba, která je úěastníkem íízenípod|e zvláštního právního předpisu, mŮŽe v řízeníuPlatňovat
jehoŽ
námitky pouze u .o"iuho, v jakém je projednávaným stavebním zámérem dotěen veřejný zájem,
ochranou se podle zvláštního práwího předpisu zabývá.

z -28012019-3lP
účastníkíízenívesých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako ÚČastníka
íízení,a důvody podání námitek.

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží,
závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při lrydání Územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

K

Žadatelv souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistÍ, aby informace o jeho Zdměru
a o tom, že podal žádost o vycldní společnéhopovolení, byla bezodkladně poté, co bylo ozndmeno zahójení
řízenía nařízeno ústníjedniní, vyv3šena na m?stě: úřednídeska OÚ ChraŠtice. a to do dobY konání Ústního
jednaní. Informace musí obsahovat údaje o žadaíeli,o předmětu íízenía o Ústním jednánÍ. Souěástí
"informace
je grafické vyjádření záméru, popřípadě jiný podklad, z néhoŽ lze usuzovat na architektonickou a
urbanisticťou podobu iámcru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesPlnÍ, stavební
úřad nařídí opakované ústníjedniání, pokud mělo porušenítétopovinnosti Žadate|e za následek zkráceníPráv
účastnftůíízení.
Každý můženahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do spisu je moŽné nahlédnout u
obecního úřadu Milín, stavebního úřadu (Pondělí, Středa 8:00 - 16:30) a při ústnímjednání. NecháJi se
íízenízasilpovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
některý z účastníků

data konaní ústníhojednaní. po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutÍ, které Vám bude v
souladu s ustanoveniÁ* lz správního íáďlloznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou v případě PotřebY
účastníciíízenía jejich zástupói nahlédnout u Obecního úřadu Milín, stavebního Úřadu. Jedná se o lhŮtu Pro
seznámení se spisem před vy-dáním rozhodnutí ve věci, nikoli o dalšílhůtu pro námitkY. NámitkY uPlatněné
v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.

účastníkíízenínebojehozástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst.4 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdě]Éí.npr"dpi.ů (drále jen "správní řád") povinen předloŽit na výzvlt oPrávněné
úiedníosoby průkaz toložnoiti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, u 1ěPŽJ:
uvedeno i*eno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popříPadě bYdliŠtě mimo Území Ceské
republiký a z néioi je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňujícísprávnímu orgánu identifikovat
o*bo, která doklad lr"onaaa, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předloŽit doklad
opravňující k jednaní za právn\ckou osobu.

účastníkíízenímtňe podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úředníosoby, jakmile se o
ní dozví, K námitce se nepřihlédne, pokud účastnftíízenío důvodu vylouČeníprokazatelně věděl, ale bez
zbyteěného odkladu námitlar neuplatnil.

obecní úřad Milín, stavební úřad tímto opatřením splňuje svou povinnost stanovenou mu v
ustanovení § 70 odst. 2 zákona é, II4II99Z Sb., o ochraně přírody a krajiny tím, Že oznamuje oběanským
je ochrana PřírodY a
sdružením nebo jejich organizaéním jednotkám, jejichž hlarmím posláním podle stanov
ÍÍzenÍ,pÍi
předmětného
krajiny (dále jen ,,oteanita sdružení"), pokud mají právní subjektivitu, zahájení
němž mohou byt dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chraněné podle tohoto zákona. Dle ustanovení §
70 odst. 3 citovaného rÁkonu se občanskésdruženístane účastníkempředmětného sPrávního ÍÍzenÍ,Pokud
svou účastpísemně oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu, 2 to do osmi dnŮ ode dne. kd}' mu bYlo Předmětné
jejího
oznámení o zaháiení íízenídoručeno, Dnem sdělení informace o zahájení íízeníse rozumí První den
desce
na
úřední
vyhlášky
veřejné
,"ď"lrě"í * rirLdni desce správního orgánu (tj. první den vyvěšení
zdejšíhoúřadu) a současně způsobem umožňujícímdálkový přístup,

soňa poláková
referent stavebního úřadu
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Tento dokument musí být lyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnŮ a souČasně zveřejněn zPŮsobem
je posledním dnem
umožňujícímdálkový piirtop podle věty druhé § 25 odst. 2 sprármího řádu. 15. den

oznámení.
Datum sejmutí:
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Rozdělovník
účastníciíízeni

Doručeníjednotlivě:
Obec Chraštice, Chraštice 2, 262 72 Březnrce
ZdenékMelichar, Chraštice 67 ,26272 Březnice
Petr Šprungl,Chraštice 36,26272 Chraštice
Marie Šprunglová, Chraštice 36, 262 72 Chraštice
Josef Vondruška, Chraštice 6I, 262 72 Chraštice
Eva Vondrušková, Chraštice 6I, 262'72 Chraštice
VěraTuháěková, Chraštice 60, 26272 Chraštice
Josef Tuháček, Chraštic e 60,262 72 Chraštice, zast. zákonným zásfipcem: Petra TuháČková,
Chraštice 60, 262 12 Chraštice
Anastazie Tuháčková, Chraštice 60,26272 Chraštice, zast. zákonnýmzásúpcem: Petra
Tuháčková, Chraštice 60, 262 72 Chraštice
Petra Tuháčková, Chraštice 60, 26272 Chraštice
o datu vyvěšení a sejmutí (doručeníjednotlivě):
-l
Obecní úřad Chraštice, Chraštic e Z, 262 2 Březnice

úruay pro vyvěšení a podánízprávy

Dotčenéorgány (doručeníjednotlivě):

Hasičský záchranný súor Středočeského kraje, Škohí70, Příbram VIII, 261 01 Pffbram 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, U Nemocnice 85, 261 80 Příbram
MěŠtskýÚřud příbru-, Odbor životního prostředí, Tyršova IO8,26I 19 Příbram I
Městský úřad příbram, odbor Stavební úřad a izemníplánovánÍ, odd. Územního PlánovánÍ,

Tyršova 108,26I

19

Příbram I

Na vědomí (doručeníjednotlivě):
Syrakus, Havlíčkova 102616, Nové Město, 110
SplS
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