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Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice
Obec Březová, IČO 233153,
Březová 23, 267 51 Zdice

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
Obec Březová, IČO 233153, Březová 23, 267 51 Zdice
(dále jen "stavebník") dne 7.2.2019 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na
stavbu:
,,Březová - dostavba obce - komunikace"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 190/47, 190/48, 196/1, 410/1 v katastrálním území Březová u
Hořovic. Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno. Městský úřad
Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí vydal na stavbu stavební povolení spis.zn. SMUHO/1664/2010 dne 4. 6. 2010.
Stavba obsahuje:
Stavba komunikace bude sloužit k zajištění základní dopravní obslužnosti území. Navržena
komunikace bude provedena s asfaltovým krytem a parkovací stání ze zatravňovaní dlažby.
V prostoru stavby je umístěno celkem 10 parkovacích stání pro návštěvníky. Parkování obyvatel
bude zajištěno na pozemcích - vždy 2 stání na pozemku.
V lokalitě jsou navrženy 2 místní komunikace s označením větev ,,A" a větev ,,B". Větev ,,A" je
dlouhá ve vytyčovací ose 364,11 m a prochází přes celou lokalitu, větev ,,B" (délka v ose 154,55 m)
je navržena pro obsluhu dalších pozemků na severozápadě. Základní šířka vozovky je 3,75 m. V
místě výhyben je navržena šířka 5,5 m a 4,5 m prvním úsekem.
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, 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"),
oznamuje podle § 118 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně stavby před
dokončením, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního
jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy do
15-ti dnů ode dne tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a
životního prostředí, úřední dny Po a St 8 - 17 v ostatní dny po telefonické domluvě).
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Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního
zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. David Grunt
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci řízení:
Obec Březová, IDDS: nbwav8q
sídlo: Březová č.p. 23, 267 51 Zdice
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
dotčené správní orgány:
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, Palackého nám. č.p. 2, 268 01 Hořovice
Obecní úřad Březová, IDDS: nbwav8q
sídlo: Březová č.p. 23, 267 51 Zdice
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, IDDS: dz4aa73
sídlo: Pod studánkou č.p. 1258, 266 01 Beroun - město
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun, IDDS:
2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

