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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, 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 územním řízení posoudil podle § 84 až 91
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí
o umístění stavby"), kterou dne 25.08.2017 podala
Obec Občov, IČO 00473863, Občov č.p. 1, 261 01 Příbram 1,
kterou zastupuje Ivana Němcová,
IČO 75977800, nar. 20.03.1960, Fantova louka č.p. 588, Příbram II, 261 01 Příbram 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby

přípojky splaškové kanalizace
Občov
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 1/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2/2 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10/1
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13/2 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 15/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/3
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 17/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 25 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 30/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 14/1 (zahrada), parc. č. 16
(zahrada), parc. č. 25 (trvalý travní porost), parc. č. 26/4 (trvalý travní porost), parc. č. 28 (zahrada),
parc. č. 32 (zahrada), parc. č. 33/1 (zahrada), parc. č. 33/7 (zahrada), parc. č. 36/3 (ostatní plocha),
parc. č. 36/4 (zahrada), parc. č. 36/6 (ostatní plocha), parc. č. 46/4 (zahrada), parc. č. 59/1 (zahrada),
parc. č. 86/2 (zahrada), parc. č. 355 (orná půda), parc. č. 359/2 (zahrada), parc. č. 359/5 (zahrada),
parc. č. 430/6 (zahrada), parc. č. 430/7 (ostatní plocha), parc. č. 430/10 (ostatní plocha), parc. č. 432/1
(ostatní plocha), parc. č. 434/4 (zahrada), parc. č. 434/5 (zahrada), parc. č. 434/6 (ostatní plocha),
parc. č. 434/9 (zahrada), parc. č. 451/6 (zahrada), parc. č. 451/7 (zahrada), parc. č. 451/8 (orná půda),
parc. č. 451/9 (orná půda), parc. č. 451/10 (orná půda), parc. č. 451/11 (ostatní plocha), parc. č. 451/12
(orná půda), parc. č. 451/13 (orná půda), parc. č. 451/14 (zahrada), parc. č. 451/15 (orná půda),
parc. č. 451/16 (zahrada), parc. č. 451/17 (orná půda), parc. č. 451/18 (zahrada), parc. č. 451/19
(zahrada), parc. č. 451/20 (zahrada), parc. č. 451/21 (zahrada), parc. č. 451/22 (orná půda),
parc. č. 451/23 (orná půda), parc. č. 451/24 (orná půda), parc. č. 451/25 (orná půda), parc. č. 451/26
(orná půda), parc. č. 451/27 (ostatní plocha), parc. č. 451/33 (orná půda), parc. č. 451/34 (orná půda),
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parc. č. 451/35 (orná půda), parc. č. 451/36 (zahrada), parc. č. 451/37 (orná půda), parc. č. 451/38 (orná
půda), parc. č. 451/39 (orná půda), parc. č. 451/43 (zahrada), parc. č. 451/44 (orná půda), parc. č. 451/46
(zahrada), parc. č. 451/47 (orná půda), parc. č. 451/49 (zahrada), parc. č. 451/52 (orná půda),
parc. č. 451/53 (orná půda), parc. č. 451/72 (orná půda), parc. č. 451/91 (orná půda), parc. č. 527/1
(ostatní plocha), parc. č. 527/2 (ostatní plocha), parc. č. 527/4 (ostatní plocha), parc. č. 527/7 (zahrada),
parc. č. 527/10 (ostatní plocha), parc. č. 527/11 (ostatní plocha), parc. č. 530 (ostatní plocha),
parc. č. 538 (ostatní plocha), parc. č. 550/1 (ostatní plocha), parc. č. 551/1 (ostatní plocha), parc. č. 558/4
(ostatní plocha), parc. č. 566 (zahrada), parc. č. 568/1 (zahrada), parc. č. 568/2 (zahrada), parc. č. 584
(ostatní plocha) v katastrálním území Občov.

Stavba obsahuje:
- Kanalizační přípojky od kanalizačních řadů nové splaškové kanalizace po vstup na soukromé
pozemky jednotlivých nemovitostí.
- Kanalizační přípojky budou napojeny na kanalizační řady na předem vysazené šikmé odbočky nebo
do vstupních šachet na řadech. Trasa přípojek vede kolmo nebo šikmo na řad. Pro plynulý přechod
přípojky na odbočku na řadu bude před napojením na potrubí vsazen oblouk (45° - pro kolmé vedení
přípojky k řadu, případně 30“ nebo 15“ - pro šikmé vedení přípojky k řadu).
- Přípojka bude ukončena za vstupem na soukromý pozemek ve vzdálenosti do 1 m od hranice
pozemku revizní šachtou. Do této šachty bude napojena domovní splašková kanalizace.
V případech, kdy kanalizační řad vede po soukromé parcele, je napojení domovní kanalizace řešeno
přímo na odbočku nebo do vstupní šachty kanalizačního řadu ( přípojky č.p.7, č.p.4, 14/1).
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- Kanalizační přípojky budou z kanalizačních trub PVC nebo PP třídy tuhosti SN8 kN/m , profilu
DN150. Uložení potrubí je na podkladní zhutnělé štěrkopískové lože tI. 100 mm. Potrubí bude
obsypáno štěrkopískem nebo nesoudržnou dobře zhutnitelnou zeminou do výšky 300 mm nad vrchol
potrubí.
- Kanalizační šachta na konci přípojky bude plastová světlosti DN400, ze stejného výrobního programu
jako vlastní potrubí. Šachtové dno bude z polypropylenu (PP) s přímým dnem (1 vtok, 1 výtok)
pro potrubí DN150. Prodloužení šachty k povrchu bude trubkou DN400. Šachta bude ukončena
kruhovým betonovým poklopem osazeným na betonový roznášecí prstenec nebo poklopem litinovým
s teleskopickým prodloužením. Únosnost poklopu bude volena podle umístění šachty
v nepojížděném nebo pojížděném prostoru.
- Výškové uložení přípojky závisí na hloubce uložení řadu, konfigurací území, existencí křižujících
stávajících inženýrských vedení v trase, kterou přípojka prochází, polohou a hloubkou uložení
domovní kanalizace, napojované na přípojku. Hloubka koncové šachty bude v rozmezí 1,4-1,8 m,
výjimečně 2,2 m.

II.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 1/1, 2/2, 4, 8, 10/1, 10/2, 13/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16,
17/1, 17/2, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30/1, 30/2, 32, 33, parc. č. 14/1, 16, 25, 26/4, 28, 32, 33/1,
33/7, 36/3, 36/4, 36/6, 46/4, 59/1, 86/2, 355, 359/2, 359/5, 430/6, 430/7, 430/10, 432/1, 434/4, 434/5,
434/6, 434/9, 451/6, 451/7, 451/8, 451/9, 451/10, 451/11, 451/12, 451/13, 451/14, 451/15, 451/16,
451/17, 451/18, 451/19, 451/20, 451/21, 451/22, 451/23, 451/24, 451/25, 451/26, 451/27, 451/33,
451/34, 451/35, 451/36, 451/37, 451/38, 451/39, 451/43, 451/44, 451/46, 451/47, 451/49, 451/52,
451/53, 451/72, 451/91, 527/1, 527/2, 527/4, 527/7, 527/10, 527/11, 530, 538, 550/1, 551/1, 558/4,
566, 568/1, 568/2, 584 v katastrálním území Občov.
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku
a sousedních staveb, tj. tak, jak je uvedeno na situačních výkresech „SITUACE 1:1000 – díl 1“,
„SITUACE 1:1000 – díl 2“ a „SITUACE 1:1000 – díl 3“. Tyto situace jsou nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.
Ve smyslu § 103 odst. 1, písm. d) bodu č. 6 stavebního zákona nevyžaduje stavba ohlášení
ani stavební povolení.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
Stavebník v dostatečném předstihu oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Stavebník v dostatečném předstihu oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby, podle plánu kontrolních prohlídek.
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Stavba bude prováděna dodavatelskou právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění
stavebních nebo montážních prací. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo
stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn 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 ponechán na místě
do kolaudace stavby.
Na stavbě bude veden stavební deník.
Při přípravě a provádění stavby je stavebník povinen si počínat v souladu s §152 stavebního zákona
o povinnostech a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, v platném znění a ustanovení vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb, v platném znění.
Při provádění stavby je nutno dodržovat 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.
Bude respektován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Budou dodrženy podmínky stanoviska Odboru životního prostředí MěÚ Příbram vydaného
dne 70.06.2017 pod č.j. MeUPB 47094/2017/OZP/Wa:
Z důvodu ochrany dřevin provádějte veškeré práce v blízkosti dřevin v souladu s normou
ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Před případným kácením dřevin je třeba si opatřit povolení Obecního úřadu Občov (platí
pro dřeviny o obvodu kmene větším než 80 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, pro stromy
2
ve stromořadí a pro zapojené porosty dřevin o ploše větší než 40 m ).
Jakékoliv zásahy do dřevin (stromů a keřů) doporučujeme konzultovat s vlastníky pozemků.
Případné omezení dopravy musí odsouhlasit Policie ČR, DI Příbram a následně MěÚ Příbram,
samostatné oddělení silničního hospodářství, stanoví úpravu provozu na komunikacích (dopravní
značení).
Budou dodrženy podmínky stanoviska Odboru
správy silnic MěÚ Příbram vydaného
dne 03.09.2009 pod č.j. MeUPB 57884/2009/OSS/KZ:
Překop silnice pro realizaci přípojek bude povolen Samostatným oddělením silničního hospodářství
MěÚ Příbram a odsouhlasen KSÚS , p.o.
Žadatel bude plně respektovat podmínky dané ve vyjádření KSÚS , p.o. ze dne 04.01.2018,
pod zn. 102/18/KSÚS/BNT/KUB-415-1.
Žadatel bude plně respektovat podmínky dané ve vyjádření KSÚS , p.o. ze dne 03.07.2017,
pod zn. 2105/17/KSÚS/BNT/KUB-415-292.
Stavba bude prováděna v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném
znění.
Stavebník je povinen oznámit včas termín stavby (na Syrakus, o.s., Havlíčkova 6/1026,
110 00 Praha 1; e-mail: archeologie@syrakus.org; IDDS:deqncwe), a to minimálně jeden týden
před zahájením výkopových prací, a tím umožnit záchranný archeologický výzkum. V případě
pozitivního nálezu archeologické povahy ohlásit tuto skutečnost oprávněné organizaci.
Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby nebo při samotném provozu mají původci odpadu
povinnost využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění nebo je převést do vlastnictví osobě oprávněné k jejich
převzetí podle §12 odst.3 citovaného zákona.
Veškeré zpevněné odstavné a manipulační plochy budou zabezpečeny proti úniku látek škodlivých
vodám dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění.
Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke zhoršování životního prostředí zejména
nadměrnou prašností a hlučností
Při provádění prací bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví a život osob
a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou
míru.
Na dotčených a sousedních nemovitostech nesmí vzniknout žádná škoda. Vznikne-li, musí být ihned
řádně odstraněna.
Při provádění stavby nesmí být materiál z výkopu ukládán k oplocení nebo jeho blízkosti, oplocení
v blízkosti stavby nesmí být poškozeno.
Během prací nesmí docházet ke znečist'ování veřejných komunikací a k nepovoleným skládkám
materiálu
Skladování a zpracování materiálu bude výhradně na pozemku stavebníka.
Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou
osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem.
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31. Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytýčení inženýrských sítí, v místě a dosahu
stavby, u jednotlivých správců a jejich podmínky bude plně respektovat.
32. Stavebník bude plně respektovat stanoviska či vyjádření všech vlastníků či správců dopravní
a technické infrastruktury.
33. Zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností bez použití
mechanizmů.
34. Dojde ke styku či střetu s vedením inž. sítí ve správě ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o. Tyto
sítě budou respektovány, vč. jejich ochranných pásem.
35. Při souběhu a křížení navrhovaných inženýrských sítí se stávajícími podzemními sítěmi budou
respektována ochranná pásma těchto sítí, případně řešena jejich ochrana.
36. Po ukončení výkopových prací budou povrchy dotčených pozemků, neobsazené stavbou, uvedeny
do původního stavu.
37. Stavebník zajistí, aby před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Občov, Občov č.p. 1, 261 01 Příbram 1

Odůvodnění:
Dne 25.08.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně nařídil ústní jednání na den 30.01.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu
se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Žádost byla doložena zejména těmito dokumenty:
• Projektová dokumentace pro stavbu "OBEC OBČOV, PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE",
odpovědný projektant Ing. Michael Knotek (ČKAIT-000153), zakázka č. 05/09, s datem 06/2009
• Vyjádření, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.(KSÚS),
zn. 102/18/KSÚS/BNT/KUB-415-1, ze dne 04.01.2018
• Doklad o zaplacení správního poplatku 1000 Kč, č. dokladu PK217934056, ze dne 12.10.2017
• Stanovisko, MěÚ Příbram, odbor životního prostředí, č.j. MeUPB 47094/2017/OZP/Wa,
ze dne 70.06.2017
• Stanovisko, Odbor správy silnic MěÚ Příbram, č.j. MeUPB 57884/2009/OSS/KZ, ze dne 03.09.2009
• Vyjádření, SYRAKUS, o.s., č.j. SYR-235/2017, ze dne 12.06.2017
• Sdělení o existenci energetického zařízení, ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100757832, ze dne 08.06.2017
• Souhlas s umístěním stavby, ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001093298793, ze dne 14.06.2017
• Vyjádření k projektové dokuemntaci, ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1093298706, ze dne 26.06.2017
• Vyjádření, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.(KSÚS),
zn. 2105/17/KSÚS/BNT/KUB-415-292, ze dne 03.07.2017
• Stanovisko, GridServices, s.r.o., zn. 5001529384, ze dne 30.06.2017
• Souhlas se vstupem na pozemek, souhlas s realizací stavby, plná moc k zastupování - od vlastníků
dotčených pozemků pro obec Občov
• Plná moc/Kopie plné moci pro zastupování ve věci, od obec Občov, pro Ivana Němcová,
ze dne 01.09.2008

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1/2, 5, 6, 12, 13/1, 30/3, parc. č. 33/2, 33/4, 46/11, 50, 52, 150/1, 181, 430/4, 430/8, 434/7, 434/8,
451/45, 451/48, 528, 529 v katastrálním území Občov
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Občov č.p. 3, č.p. 7 a č.p. 9

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
otisk úředního razítka

Ing. Petr Nováček
referent Stavebního úřadu a územního plánování

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

Datum sejmutí:

......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e)
ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 12.10.2017.

Příloha:
• Projektová dokumentace včetně ověřených situačních výkresů v měřítku 1:1000 pro žadatele
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
• Štítek „Stavba povolena“ pro žadatele po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Obdrží:
Účastníci řízení (případně zástupci)
Ivana Němcová, Fantova louka č.p. 588, Příbram II, 261 01 Příbram 1
Obec Občov, IDDS: xa8ak4q
sídlo: Občov č.p. 1, 261 01 Příbram 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Syrakus, IDDS: deqncwe
sídlo: Havlíčkova č.p. 1026/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Dotčené orgány
Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1
Městský úřad Příbram, samostat.odd. silničního hospodářství, Tyršova 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1
Obecní úřad Občov, IDDS: xa8ak4q
sídlo: Občov č.p. 1, 261 01 Příbram 1
Policie ČR, KŘP Střč. kraje, ÚO Příbram, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Žežická č.p. 498, Příbram V-Zdaboř, 261 23 Příbram 1
spis
Ostatní účastníci řízení se v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona vyrozumívají veřejnou vyhláškou.

