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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY 

 

Výroková část: 

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"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 

29.11.2021 podala Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 

72053119, Koterovská 462, 326 00 Plzeň (dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního 

zákona 

prodlužuje do 31.12.2023 

lhůtu k dokončení stavby „Rekonstrukce komunikace II/605, okres RO a PS - ÚSEK Č.1“ 

(dále jen "stavba") danou podmínkou č. 9 stavebního povolení spis.zn. MeRo/9221/OD/19 Ant 

ze dne 30.10.2019.  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462, 326 00 

Plzeň 

 

Odůvodnění: 

Stavebník oznámil dne 29.11.2021speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavba byla zahájena, ale 

není možné ji dokončit do 30.11.2021. 

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto: 

- čekání na finanční prostředky z dotačního programu IROP. 

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo možné dodržet lhůtu k dokončení 

stavby do 30.11.2021 (podmínka č. 9 stavebního povolení spis.zn. MeRo/9221/OD/19 Ant). 

Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména 

zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, speciální 

stavební úřad žádosti vyhověl. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 

právních předpisů ve výroku uvedených. 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

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 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

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 zdejšího správního 

orgánu. 

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. 
 

 

 

(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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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se 

nevyměřuje. 

 

 

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 

 


