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Městský úřad Beroun

Odbor dopravy a správních agend

Datum:
26.03.2015

Číslo jednací:
MBE/20107/2015/DOPR-SoK

Spisová značka:
2135/2010/DOPR

Vyřizuje/telefon:
Ing. Kamila Sokolová/311630225

E-mail:
dopravall@muberoun.cz

ROZHODNUTÍ
Veřejnou vyhláškou
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, a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád"), na základě projednávání žádosti stavebníka Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 00066001 (dále jen „stavebník") ze dne
4.10.2012 ve společném řízení podle § 140 odst. 1 správního řádu speciální stavební úřad rozhodl takto:
1. Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje
platnost stavebního povolení ze dne 8.9.2010 vydaným pod č.j.: MBE 47186/2010/DOPR-DrP, které nabylo
právní moci dne 7.10.2010 na stavbu: „Stavební úprava silnice 111/23617 A, Stradonice a její odvodnění"
parcelní č. PK 631 v katastrálním území Stradonice u Nižboru do 7.10.2016.
2. Podle § 118 odst. 1 stavebního zákona

prodlužuje
lhůtu k dokončení shora uvedené stavby do 7.10.2016.
Před zahájením prací je stavebník povinnen aktualizovat stanoviska správců sítí. Ostatní podmínky výše
uvedeného stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Odůvodnění
Podáním ze dne 10.9.2014 stavebník požádal o prodloužení platnosti shora uvedeného stavebního povolení
a o prodloužení lhůty k dokončení stavby. Důvodem žádosti byl prozatímní nedostatek finančních prostředků
pro realizaci stavby.
Z moci úřední spojil speciální stavební úřad 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
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nebo spolu jinak věcné souvisejí a nebrání tomu povaha věci, účel řízení nebo ochrana práv nebo
oprávněných zájmů účastníků.
Podmínkou č. 9 citovaného stavebního povolení byla stanovena lhůta k dokončení stavby do 24 měsíců ode
dne nabytí právní moci stavebního povolení, tj. do 7.10.2012. Rozhodnutím ze dne 19.11.2012 vydaným pod
č.j. MBE/59708/2012/DOPR-DrP s nabytím právní moci 20.12.2012 byla platnost stavebního povolení a lhůty
pro dokončení stavby prodloužena do 7.10.2014. Podáním žádosti ze dne 10.9.2014 s došlým vykázáním
15.9.2014 a č.j.MBE/58342/2014 se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.
Speciální stavební úřad v provedeném řízení posoudil uvedené důvody, a protože předpoklady a podmínky,
za kterých bylo stavební povolení vydáno se nezměnily, zejména zůstala v platnosti stanoviska dotčených
orgánů a nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily prodloužení lhůty k dokončení stavby nebo
prodloužení platnosti stavebního povolení, žádosti vyhověl.
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
Vénceslava, Ing. Tkadlec Petr, Tkadlecová Věnceslava, 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 MěÚ Beroun, Odbor výstavby MěÚ Beroun .

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se
podává u zdejšího speciálního stavebního úřadu. Odvolání bude postoupeno odboru dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, k rozhodnutí.

Správní poplatek byl vyměřen podle položky 18 odst. 2 a odst.5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů ve výši 2.000,- Kč a uhrazen na účet MěÚ Beroun dne 29.10.2014.

Mgrr Mii/pslav"Jerling
vedoucí odbor

Toto rozhodnutí 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.

Sejmuto dne.

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

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
(osobně na doručenku)
• Městský úřad Beroun, odbor výstavby, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun - Centrum (osobné 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 (osobně na doručenku)
1 x pro elektronickou potřebu
1 x pí. Palivcová (osobně na doručenku)
Spis : Spis správního úřadu

