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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

USNESENÍ 

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 
odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 
podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

z a s t a v u j e 

společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") zahájené dne 27.1.2022 podáním žádosti 
podle § 94l stavebního zákona o vydání společného povolení, kterou podalo město Příbram, IČO 
00243132, Tyršova 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1 (dále jen "žadatel"), v zastoupení: 
PSDS s.r.o., IČO 28098064, Trabantská 673/18, Praha 9-Satalice, 190 15 Praha 915 (dále jen 
"zmocněnec"), ve věci stavby: 

Parkoviště pro osobní automobily ulice Družstevní 

na pozemku parc. č. 471/22, 471/44, 471/47 v katastrálním území Březové Hory. 

 

Odůvodnění: 

Dne 27.1.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení. Oznámení o zahájení řízení bylo vydáno 8.2.2022. Dne 23.3.2022 učinil žadatel 
prostřednictvím zmocněnce podání, ve kterém vzal svou žádost o vydání společného územního a 
stavebního povolení zpět, a z tohoto důvodu bylo předmětné řízení, v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) 
správního řádu, zastaveno. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

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. 
 
„otisk razítka“ 
 

 
  
Michaela Svajčíková 
referent speciálního stavebního úřadu 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Příbram po dobu 15 dnů  

a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 
Razítko:      Razítko: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 

účastníci řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (případně zmocněnci): 
Město Příbram, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19  Příbram 1, v zastoupení: 
PSDS s.r.o., IDDS: thcvm6w 
 sídlo: Trabantská č.p. 673/18, Praha 9-Satalice, 190 15  Praha 915 
1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve 
 sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 15-Hostivař, 102 00  Praha 102 
DIAMO, s.p., o.z. SUL Příbram, IDDS: sjfywke 
 sídlo: 28. října č.p. 184, Příbram VII, 261 01  Příbram 1 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Energo Příbram, s.r.o., IDDS: t2cjauf 
 sídlo: Obecnická č.p. 269, Příbram VI-Březové Hory, 261 01  Příbram 1 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv 
 sídlo: Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 
 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
 

účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou v souladu  
s § 94m stavebního zákona):  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1723, 1908, 1905, 1722, parc. č. 471/15, 471/75, 471/83 v katastrálním území Březové Hory 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Příbram V-Zdaboř č.p. 258, č.p. 279, č.p. 274 a č.p. 254 
  
 
ostatní: 
Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace, IDDS: 35xgygp 
 sídlo: U Kasáren č.p. 6, Příbram IV, 261 01  Příbram 1 
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