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Městský úřad Beroun

Odbor dopravy a správních agend

Datum:
14.10.2014

Číslo jednací:
MBE/65417/2014/DOPR-SoK

Spisová značka:
2135/2010/DOPR

Vyřizuje/telefon:
Ing. Kamila Sokolová/ 311630225

K-mail:
dopravall@muberoun.cz

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ
PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVpLENÍ A O POVOLENÍ ZMĚNY
STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

Veřejnou vyhláškou
Stavebník Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO:
00066001, podal dne 15.9.2014 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení a o povolení změny
stavby před jejím dokončením - prodloužení lhůty k dokončení stavby na stavbu: „Stavební úprava silnice
111/23617 A, Stradonice a její odvodnění" parcelní č. PK 631 (po změně číslování parcel p.č.631/1)
v katastrálním území Stradonice u Nižboru, pro kterou bylo vydáno stavební povolení dne 8.9.2010 pod č.j.:
MBE 47186/2010/DOPR-DrP, které nabylo právní moci dne 7.10.2010.
Dnem doručení této žádosti bylo zahájeno správní řízení.
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální
stavební úřad") věcně a místně příslušný podle § 15 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"),
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), z moci úřední spojil podle § 140 správního řádu usnesením ze
dne 14.10.2014 pod č.j.: MBE/65335/2014/DOPR-SoK řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a o
povolení změny stavby před jejím dokončením - prodloužení lhůty k dokončení stavby, neboť se týkají téhož
předmětu řízeni nebo spolu jinak věcně souvisejí a nebrání tomu povaha věci, účel řízení nebo ochrana práv
nebo oprávněných zájmů účastníků.
Usnesení se podle § 140 odst. 4 správního řádu pouze poznamená do spisu a účastníci řízení se součastně
s tímto oznámením o jeho vydání vyrozumívají.
Speciální stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení o
prodloužení platnosti stavebního povolení podle § 115 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením podle § 118
stavebního zákona. Jelikož je mu místo stavby dobře známo a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované změny, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a od
ústního jednání. Ohledání na místě ani ústní jednání podle § 49 a § 54 správního řádu se nenařizuje, jelikož
to není nezbytné ke splnění účelu řízení.

Adresa úřadu:
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum
Tel.:+420 3 1 1 654 1 1 1
Fax:+420 311 621 242

Pracoviště:
Politických vczňů 20
266 43 Bcroun-Město

e-mail: posla@muberoun.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz
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Číslo jednací:
MBE/65417/2014/DOPR-SoK

Spisová značka:
2135/2010/DOPR

Vyřizuje/telefon:
Ing. Kamila Sokolová/ 311630225

H-mail:
dopravall@muberoun.cz

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ
PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVpLENÍ A O POVOLENÍ ZMĚNY
STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

Veřejnou vyhláškou
Stavebník Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO:
00066001, podal dne 15.9.2014 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení a o povolení změny
stavby před jejím dokončením - prodloužení lhůty k dokončení stavby na stavbu: „Stavební úprava silnice
111/23617 A, Stradonice a její odvodnění" parcelní č. PK 631 (po změně číslování parcel p.č.631/1)
v katastrálním území Stradonice u Nižboru, pro kterou bylo vydáno stavební povolení dne 8.9.2010 pod č.j.:
MBE 47186/2010/DOPR-DrP, které nabylo právní moci dne 7.10.2010.
Dnem doručení této žádosti bylo zahájeno správní řízení.
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální
stavební úřad") věcně a místně příslušný podle § 15 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"),
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), z moci úřední spojil podle § 140 správního řádu usnesením ze
dne 14.10.2014 pod č.j.: MBE/65335/2014/DOPR-SoK řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a o
povolení změny stavby před jejím dokončením - prodloužení lhůty k dokončení stavby, neboť se týkají téhož
předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí a nebrání tomu povaha věci, účel řízení nebo ochrana práv
nebo oprávněných zájmů účastníků.
Usnesení se podle § 140 odst. 4 správního řádu pouze poznamená do spisu a účastníci řízení se součastně
s tímto oznámením o jeho vydání vyrozumívají.
Speciální stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení o
prodloužení platnosti stavebního povolení podle § 115 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením podle § 118
stavebního zákona. Jelikož je mu místo stavby dobře známo a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované změny, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a od
ústního jednání. Ohledání na místě ani ústní jednání podle § 49 a § 54 správního řádu se nenařizuje, jelikož
to není nezbytné ke splnění účelu řízení.

Adresa úřadu:
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum
Tel.:+420 3 1 1 654 1 1 1
Fax:+420 311 621 242

Pracoviště:
Politických vězňů 20
266 43 Bcroun-Město

e-mail: posta@muberoun.cz
1Č: 00233129
www.mesto-beroun.cz

Účastníci správního řízení jsou oprávněni v souladu s úst. § 36 odst. 1 správního řádu navrhovat důkazy a
činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí a mají v souladu s úst. § 36 odst. 2 a 3
správního řádu právo vyjádřit své stanovisko a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Ve stavebním řízení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízeni své námitky,
popřípadě důkazy do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci
území se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři odboru dopravy a správních agend Městského úřadu
Beroun, Politických vězňů 20, Beroun 2, 2. patro, č. dveří 201/3, ve lhůtě shora uvedené (návštěvní dny Po a
St 8,00 - 17,00 hodin, v ostatních dnech po telefonické domluvě).
Nechá-li se některý z účastníků stavebního řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastníci řízení podle správního řádu: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Obec Nižbor,
Hocková Lucie, Stradonice 89, Vlasáková Klánová Lenka, Kalinová Libuše, Pošta Václav, Kolmer Pavel,
Kolmerová Vladimíra, Mašič Adrian, Ing. Mašičová Jiřina, Stieranková Sandra, Novotná Eva, Ing. Novotný
Jiří, Růžička Zdeněk, Růžičková Hana, Jakubíková Jana, Miščík Miroslav, Kotherová Jana, Hudcová
Věnceslava, Ing. Tkadlec Petr, Tkadlecová Vénceslava, Kozák Michal, Správa CHKO Křivoklátsko, Povodí
Vltavy, závod Berounka, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce,
a.s., Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Územní odbor Beroun, Policie ČR, Krajské ředitelství
policie Stč. kraje, Odbor životního prostředí MéÚ Beroun, Odbor výstavby MéÚ Beroun .

Městský/řaďBeroun
odbor ábpravV a správních agM

/
Mgr. Miroslav Jerling"
vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun a Obecního
úřadu Nižbor.
Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Beroun.

Vyvěšeno dne....:..!.1...1:.!.':...../.

Sejmuto dne

'.'.'....'..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
OBECNÍ ÚŘAD NjŽBpR
2<3705MŽBtíR

Obdrží:
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu - do vlastních rukou:
• Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (datová
schránka)
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu - veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány:
• Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Beroun - Město, Pod Studánkou 1258/24, 266 01
Beroun - Město (datová schránka)
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie Stč. kraje, dopravní inspektorát Beroun, Tyršova 1635, 266 50
Beroun - Město (datová schránka)
• Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun - Centrum
(osobné na doručenku)
• Městský úřad Beroun, odbor výstavby, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun - Centrum (osobně na
doručenku)
Ostatní:
• Obecní úřad Nižbor, 267 05 Nižbor č.p. 26 - 1x k vyvěšení na úřední desce (doporučené do vlastních
rukou)
• Městský úřad Beroun, Kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun
- Centrum
1 x k vyvěšení (osobné na doručenku)
1 x pro elektronickou potřebu
1 x pí. Palivcová (osobně na doručenku)
Spis : Spis správního úřadu

Před vydáním rozhodnutí uhraďte prosím v pokladně MěÚ Beroun správní poplatek vyměřený podle zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky č. 18, odst.2 - vydání
rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ve výši 1 000,-Kč odst.5 - vydání rozhodnutí o
povolení změny stavby před jejím dokončením ve výši 1 000,- Kč. Kopii dokladu předložte speciálnímu
stavebnímu úřadu.

