
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
ID datové schránky: mmfb7hp

Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
29.11.2021 spis.zn.:MeRo/34251/OD/21 Ant

č.j. dokumentu: MeRo/2025/OD/22

Jaroslav Anton
371 706 326

jaroslav.anton@rokycany.cz

28.1.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

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. 2“ danou
podmínkou č. 9 stavebního povolení spis.zn. MeRo/34251/OD/21 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 speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode
dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno čekáním na finanční
prostředky z dotačního programu IROP a tudíž předpokládané pokračování stavby v roce 2021.

Stavba úseku č. 2 byla zahájena koordinovaným průtahem obcí Svojkovice, kde obec buduje
oboustranný chodník. V současné době je povoleno předčasné užívání průjezdního úseku.

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. 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.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 140/1, parc. č. 168/6, 169, 177, 182/1, 183, 189/1, 219/3, 222/1, 222/2, 343, 344 v katastrálním
území Holoubkov, parc. č. 138/8, 142, 143/2, 174/16, 174/18, 425/11, 425/15, 428/1, 428/2, 428/3,
428/6, 451/1, 451/7, 451/10, 451/12 v katastrálním území Borek u Rokycan, st. p. 2, 3, 4, 14, 17/1,
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18, 22, 27, 29, 30, 51, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66/1, 67, 68, 104, 105, 153, parc. č. 1/2, 8, 15, 17, 18,
21/1, 21/2, 24, 27, 44, 45/1, 48, 52, 53/1, 53/14, 54/9, 54/10, 69/10, 69/12, 70/5, 70/8, 71/1, 71/2,
71/13, 72/4, 73/1, 73/5, 76/2, 76/4, 77/4, 77/9, 77/10, 80/3, 84/3, 85, 86/2, 89/6, 90, 96, 98/5, 103/3,
103/7, 108/2, 108/3, 108/5, 108/8, 108/9, 108/22, 108/33, 109, 112/1, 113, 116, 117, 120, 124/1,
125/1, 125/4, 125/5, 125/6, 133/2, 152/2, 154/1, 154/10, 154/13, 154/24, 154/29, 154/46, 155, 174,
179, 181/3, 185, 187, 194, 206/3, 318/1, 319/1, 320, 321/1, 325/5, 328, 619/1, 619/4, 619/5, 625,
626/4, 626/5, 631, 639/1, 645, 648, 649, 650, 651, 654, 735/2, 736, 738, 783 v katastrálním území
Svojkovice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Holoubkov č.p. 135, Svojkovice č.p. 7, č.p. 6, č.p. 15, č.p. 10, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 42, č.p. 30, č.p.
32, č.p. 33, č.p. 26, č.p. 35, č.p. 13, č.p. 48, č.p. 50, č.p. 19, č.p. 51, č.p. 53, č.p. 52, č.p. 54, č.p. 84,
č.p. 85 a č.p. 117.

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.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl
zaplacen 21.12.2021.
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Obdrží:

účastníci (dodejky)
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Obec Svojkovice, IDDS: uctavub
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q

účastníci ostatní – doručeno 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
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
IDDS: 5ixai69
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