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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A 
ROZHODNUTÍ 

o prodloužení lhůty k dokončení stavby 

Stavebník, kterým je obec Holoubkov, IČO 00258717, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov 
(dále jen „stavebník“),  podal dne 14.8.2017 žádost  o prodloužení lhůty k dokončení stavby: 

„Návrh obytné zóny v Novém sídlišti – Holoubkov 
na pozemkových parcelách parc. č. 34/9, 202/2, 202/8, 211/1, 211/4, 211/14,211/16, 211/20, 
211/25, 211/31, 211/32, 211/33, 326/2, 337 a 395 v katastrálním území Holoubkov, pro kterou 
bylo vydáno stavební povolení dne  20.7.2015  pod č.j. MeRo/2744/OD/15 Bra..  
 
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy,  jako speciální  stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.  o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů                   
a změn, podle § 15  zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších doplňků a změn (dále jen stavební zákon)  
rozhodl takto: 

Podle § 118 stavebního zákona prodlužuje lhůtu k dokončení stavby do 31.12. 2018 – 
podmínka stavebního povolení bod 15,  ostatní podmínky zůstávají nadále v platnosti. 
 

O d ů v o d n ě n í 
Na základě žádosti stavebníka speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 28.8.2017 
zahájení řízení o prodloužení lhůty k dokončení výše uvedené stavby dotčeným orgánům státní 
správy a účastníkům řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště, upustil podle § 112 
odst. 2  stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání   a stanovil lhůtu pro uplatnění 
námitek a připomínek účastníků stavebního řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy 
formou veřejné vyhlášky do 10 dnů od doručení oznámení. 

Ve stanovené lhůtě účastníci řízení námitky a připomínky nevznesli. Stavební úřad 
v provedeném řízení posoudil uvedené důvody, a protože předpoklady a podmínky, za kterých 
bylo stavební povolení vydáno se nezměnily, stanoviska spolupůsobících dotčených orgánů 
státní správy zůstala v platnosti,  žádosti vyhověl. 
 
 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí se lze písemně odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství podáním učiněným u zdejšího 
Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1 000 Kč byl zaplacen dne 
23.8.2017. 
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Obdrží: 

účastníci řízení: 
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q 
 
ostatní účastníci  - doručení veřejnou vyhláškou 

 
dotčené správní úřady: 

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01  Rokycany 1 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k 
Krajská hygienická stanice PK kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: samai8a 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 1 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie PK, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69 
 
úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany 
Obecní úřad Holoubkov, IDDS: r59ay5q 
 


