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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ  TERMÍNU DOKON ČENÍ STAVBY 

Obec Holoubkov, IČO 00258717, Holoubkov 48, 338 01  Holoubkov dne  5.6.2017 podala 
žádost o prodloužení  termínu dokončení stavby: 

„Holoubkov - rekonstrukce místních komunikací v lokalitě "Staré sídliště" 

(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách parc. č. 191/5, 193/5, 195/1, 195/2, 198/4, 198/6, 
214/25, 326/1, 350, 457 v katastrálním území Holoubkov.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení termínu dokončení stavby, na kterou 
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, vydal dne 21.5.2017 stavební povolení pod č.j. 
MeRo/718/OD/15 Bra.  

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a 
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 4 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení 
řízení o prodloužení termínu dokončení stavby, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona 
upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná 
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy  

do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, 
odbor dopravy, kancelář č. 326, 328 v PO a ST od 7.15 do 16.45 h, ostatní dny po domluvě). 
 

Poučení: 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 

 Bc. Ladislav Kőnigsmark 
 vedoucí odboru dopravy  
 otisk úředního razítka 
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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 řízení: 
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
RWE Distribuční služby, s.r.o., odděl.reg.oper.správy sítí Plzeň, IDDS: jnnyjs6 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
R E V O S  Rokycany, s. r. o., IDDS: kf2v258 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 
Účastníci řízení – další dotčené osoby – doručení veřejnou vyhláškou 
  

dotčené správní úřady 

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01  Rokycany 1 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí 1, 337 01  Rokycany 1 
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 
 
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 
 
 

 
 
 


