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ROZHODNUTÍ 

OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ 

 

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný správní úřad (dále jen „správní úřad“), 

vydal dne 13.2.2018 pod spis.zn. MeRo/12302/OD/17 Ant, čj. MeRo/1626/OD/18 rozhodnutí, 

které povolil stavbu: 

„Holoubkov - II/605 Průtah - 1. etapa“. 

Správní úřad rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost ve výrokové části 

rozhodnutí a to tak, že text výroku rozhodnutí: 

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, ... ve stavebním řízení přezkoumal podle §§ 108 až 114 

stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.11.2017 podala Správa a údržba 

silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, 

kterou zastupuje Zítek - IP projekt s.r.o., IČO 29083036, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň (dále 

jen "stavebník"), 

upravuje na text: 

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, ... ve stavebním řízení přezkoumal podle §§ 108 až 114 

stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.11.2017 podala Správa a údržba 

silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, 

kterou zastupuje Zítek - IP projekt s.r.o., IČO 29083036, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň a obec 

Holoubkov, IČ 00258717, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov (dále jen "stavebník"), 

 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

Obec Holoubkov 

 

Odůvodnění: 

Ve výroku písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost spočívající v 

neuvedení druhého stavebníka, kterým je obec Holoubkov. Správní orgán rozhodnutím zřejmou 

nesprávnost opravil. 

 

Poučení účastníků: 

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, 

který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho 

oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, 

podáním u Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy. Včas podané a přípustné odvolání má 

odkladný účinek. 
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 

orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 

 

 

Bc. Ladislav Kőnigsmark 

vedoucí odboru dopravy  

                  otisk úředního razítka 

 

  

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 

 

 

Datum zveřejnění na úřední desce:   Datum sejmutí z úřední desky: 

Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 

 

 

..............................     .................................... 

 

 

V elektronické podobě umožňující    V elektronické podobě umožňující 

dálkový přístup zveřejněno od:    dálkový přístup zveřejněno do:  

    

 

Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 

 

 

..............................     .................................... 

 

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

Zítek - IP projekt s.r.o., IDDS: fzpeejb 

Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q 

 

ostatní účastníci doručení veřejnou vyhláškou 

  

dotčené správní úřady 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor investic a majetku, IDDS: zzjbr3p 

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany  

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany  

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: 

samai8a 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, 

IDDS: 5ixai69 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p 

 


