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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119,
Koterovská 462, 326 00 Plzeň (dále jen "stavebník") dne 29.11.2021 podal žádost o prodloužení
lhůty k dokončení stavby „Rekonstrukce komunikace II/605, okres RO a PS - ÚSEK Č.1“
(dále jen "stavba"),

do 31.12.2023.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby. Na stavbu bylo
vydáno stavební povolení dne 30.10.2019 pod spis.zn. MeRo/9221/OD/19 Ant.

Stavbou je:

SO 101 silnice II/605 v úseku Exit D5 - Holoubkov. Úsek je rozdělen na tři dílčí úseky:

- První úsek začíná u křižovatky se silnicí III/23210 poblíž města Mýto a Exitu D5 do
staničení 0,544 km. Oprava vozovky pomocí odfrézování stávajícího asfaltového souvrství
do hloubky 125 mm a pokládky dvou nových asfaltových vrstev v celkové tl. 145 mm.

- V druhém úseku do staničení 1,344 km bude odfrézováno stávající asfaltové souvrství v tl.
105 mm a pokládky dvou nových asfaltových vrstev v tl. 145 mm.

- Ve třetím úseku do staničení 1,849 km bude odfrézováno stávající asfaltové souvrství v tl.
95 mm a pokládky dvou nových asfaltových vrstev v tl. 115 mm.

- Součástí stavby je obnova krajnic dosypáním asfaltovým recyklátem, pročištění stávajících
příkopů a propustků, doplnění a výměna svodidel, vodorovné a svislé dopravní značení,
obnova směrových sloupků.

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 lhůty k 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.
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rokycany,
odbor dopravy, úřední dny PO a ST 7.30 - 16.30, ostatní dny výhradně po předchozí telefonické
domluvě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 169, parc. č. 300/2, 300/3, 300/4, 301, 302/1, 303/1, 303/2, 303/4, 304/1, 304/3, 306/1,
306/3, 306/4, 306/5, 310, 311, 313, 314/1, 314/2, 315/1, 315/4, 320/1, 320/3, 320/4, 320/5,
320/6, 320/7, 326/7, 326/13, 326/14, 466 v katastrálním území Holoubkov, parc. č. 407/1,
407/3, 407/4, 407/12, 408, 415, 416, 417, 419, 428/3, 428/5, 428/6, 428/7, 437, 592/2, 619 v
katastrálním území Medový Újezd, parc. č. 499, 500, 544/2, 544/3, 544/10, 647/7, 647/28,
784/3, 784/5, 784/6, 784/7, 784/11, 784/14, 784/24, 784/26, 785/2, 787/4, 787/6, 787/7,
787/8, 3315/17, 3922/2, 3922/8, 4127/10, 4137/19 v katastrálním území Mýto v Čechách

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Holoubkov č.p. 162

Poučení:

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

(otisk úředního razítka)
Bc. Ladislav Kőnigsmark
vedoucí odboru dopravy

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.
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Obdrží:

účastníci (dodejky)
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q
Obec Medový Újezd, IDDS: qfua3a7
Město Mýto, IDDS: us5bcm2

účastníci ostatní – doručení veřejnou vyhláškou

dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS:
samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
IDDS: 5ixai69

obce ke zveřejnění na úřední desce
Rokycany, Holoubkov, Mýto, Medový Újezd
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