Č.j.:
Spis. zn.:
Vyřizuje:

MBE/1825/2015/VÝST-S
V Berouně dne 9.1.2015
491/2015/VÝST
Blanka Svobodová, tel.: 311 654 257, e-mail: vyst5@muberoun.cz

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Městský úřad Beroun, odbor výstavby, 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"), vydal dne 21.11.2012 rozhodnutí č.j.: MBE/50158/2012/VÝST-S o:
- dělení pozemků: pozemková parcela číslo 452/65, 452/66, 452/67, 452/68, stavební parcela
číslo 309, 377 a
- umístění stavby komunikace a inženýrských sítí: komunikace vč. chodníku, veřejné osvětlení,
splašková kanalizace, vodovodní řad, plynovodní řad, kabelové vedení NN, na pozemku: stavební
parcela číslo 309, 377, pozemková parcela číslo 452/18, 452/46, 452/54, 452/65, 452/66, 452/67,
452/68 v katastrálním území Nižbor. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.12.2012.
Žadatelé Jiří Černý, nar. 15.6.1957, Pod Hvězdárnou 546, 261 01 Příbram a AUTOSET BEROUN
s.r.o., IČ 25065181, Konvalinková 269, 267 05 Nižbor, které zastupuje Ing. Zbyněk Krůta, nar.
8.10.1956, Polní 497, 267 06 Hýskov (dále jen "žadatel") podali dne 19.12.2014 žádost o prodloužení
lhůty platnosti výše uvedeného rozhodnutí. Podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.
Městský úřad Beroun, odbor výstavby, 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"), oznamuje podle § 87 stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení
platnosti rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 93 odst. 3 stavebního zákona na řízení o prodloužení
lhůty platnosti rozhodnutí se vztahují přiměřeně ustanovení o územním řízení s tím, že veřejné ústní
jednání se nekoná a závazná stanoviska, námitky nebo připomínky lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení oznámení o zahájení řízení, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.
2 písm. stavebního zákona se podle § 144 odst. 2 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři B 212 Městského úřadu, odboru výstavby
Beroun, ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod., v ostatních dnech po telefonické domluvě.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném
termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují
rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Blanka Svobodová
samostatný odborný referent
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Obdrží:
účastníci řízení stanovení podle § 85 odst.1, písm. a) a b) stavebního zákona (doporučeně do vlastních
rukou)
žadatel: Jiří Černý a AUTOSET BEROUN s.r.o., oba zastoupení Ing. Zbyňkem Krůtou, Polní č.p.497,
267 06 Hýskov
obec v místě stavby: Obec Nižbor, Nižbor č.p.26, 26705 Nižbor, DS: OVM, ppwbi4g
účastníci řízení stanovení podle § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona - doručeno veřejnou
vyhláškou (účastníci řízení se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných
veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí)
pozemky a stavby na pozemcích parcelního čísla: st. 376, st. 377, st. 378, st. 380, st. 544, st. 545, p.č.
452/3, p.č. 452/18, p.č. 452/20, p.č. 452/65, p.č. 452/89, p.č. 452/102, st. 309, st. 379, , p.č. 452/45, p.č.
452/46, p.č. 452/54, p.č. 452/66, p.č. 452/69, p.č. 452/88, p.č. 452/102, p.č. 452/106, p.č. 452/107, p.č.
452/39, p.č. 452/42, p.č. 452/43, p.č. 452/45, p.č. 452/51, p.č. 452/54, p.č. 452/55, p.č. 452/81, p.č.
506/4, p.č. 452/17, p.č. 452/18, p.č. 452/44, p.č. 452/46, p.č. 452/52, p.č. 452/53, st. 546, p.č. 452/67, p.č.
452/101, p.č. 452/103, p.č. 452/104, p.č. 452/105, p.č. 4520/108;
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h, sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf, sídlo: Mostníkovská č.p. 255/3, 266 01 BerounZávodí
K vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, Husovo náměstí č.p.68, 266 43 Beroun-Centrum
Obecní úřad Nižbor, Nižbor č.p.26, 26705 Nižbor
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: 92dhqcp
sídlo: Pod Studánkou č.p. 1258/24, 266 01 Beroun-Město
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město
Městský úřad Beroun - odbor dopravy, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum
Městský úřad Beroun - odbor ÚPRR, odd. pam. péče, Husovo nám. č.p. 68, 266 43 Beroun-Centrum
Městský úřad Beroun - odbor ŽP, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum
SCHKO Křivoklátsko, IDDS: ik4dyk4
sídlo: Zbečno č.p. 5, 270 24 Zbečno
ostatní
Obecní úřad Nižbor, IDDS: ppwbi4g, sídlo: Křivoklátská č.p. 26, 267 05 Nižbor
Lesy ČR, sp. Lesní správa Nižbor, Nižbor č.p. 268, 267 05 Nižbor
Městský úřad Beroun - odbor ÚPRR, úřad územního plánování, Husovo náměstí č.p. 68, 266 43 BerounCentrum

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Za den doručení se považuje 15 den ode dne
vyvěšení na úřední desce.
Na úřední desce MěÚ Beroun
Vyvěšeno dne………………………………

Sejmuto dne……………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Na úřední desce OÚ Nižbor
Vyvěšeno dne………………………………

Sejmuto dne……………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

