MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor dopravy
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Č.j.: DOP/345/2012-Čas

V Nepomuku dne 3.4.2012

Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ
změna stavby před jejím dokončením
Městský úřad Nepomuk, 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
(dále je zákon o pozemních komunikacích) a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na podkladě žádosti o prodloužení lhůty
k dokončení stavby, kterou dne 5.3.2012 podala Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01
Nepomuk (dále jen stavebník)
I. prodlužuje
ve smyslu § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost stavebního povolení na stavbu „Cyklostezka
– Formanská stezka, Starý Smolivec – Dožice, dl. 2950m“ (dále jen stavba) , na pozemcích
parc. č. 895, 896 v k. ú. Starý Smolivec, parc. č. 922, 923, 924 v k. ú. Mladý Smolivec,
parc. č. 1154 v k. ú. Radošice a parc. č. 790 v k. ú. Dožice, které bylo vydání Městským úřadem
Nepomuk dne 7.4.2010 pod č. j.: DOP/400/2010-Čas (dále jen prodlužované povolení)
II. povoluje změnu stavby před dokončením,
v souladu s § 118 stavebního zákona spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby
do 31.12.2013
III. stanoví další podmínky pro provedení stavby:
1. Ruší se podmínka č. 16 prodlužovaného povolení.
2. Ostatní podmínky prodlužovaného povolení zůstávají v platnosti

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky během stavebního řízení nebyly vzneseny
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Odůvodnění
Dne 5.3.2012 požádal stavebník Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy o prodloužení
platnosti povolení na stavbu „Cyklostezka – Formanská stezka, Starý Smolivec – Dožice,
dl. 2950m“, vydaného dne 7.4.2010 pod č.j. DOP/400/2010-Čas a zároveň požádal o prodloužení
lhůty k dokončení stavby. Z finančních důvodů není možné stavbu zahájit do dvou let od nabytí
právní moci rozhodnutí ze dne 7.4.2010, č.j. DOP/400/2010-Čas, tzn. do 12.5.2012. Žádost byla
podána v souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona před uplynutím stanovené lhůty.
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad opatřením
ze dne 5.3.2012 oznámil účastníkům řízení, správcům sítí a orgánům státní správy zahájení
správního řízení a stanovil lhůtu k možnosti činit návrhy, navrhovat důkazy a vyjadřovat se
k podkladům rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že další účastníci řízení, správci sítí a dotčené orgány
se ve stanovené lhůtě nevyjádřili, má speciální stavební úřad za to, že s prodloužením platnosti
stavebního povolení beze zbytku souhlasí a nemají k věci návrhy a připomínky, a proto zdejší
silniční správní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba
nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení
může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
Podáním žádosti se staví lhůty platnosti stavebního povolení.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů u zdejšího Městského
úřadu ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.
Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Západočeského kraje k rozhodnutí.

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy
otisk úředního razítka
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obecní úřad Mladý Smolivec tuto vyhlášku bezodkladně vyvěsí na dobu nejméně 15 dnů na své
úřední desce. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručuje.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 odst. 2 ve výši
300,- Kč byl uhrazen dne 6.3.2012.

Doručí se:

Účastníci řízení - dodejky:
- Plzeňský kraj, IDS: zzjbr3p
- Obec Mladý Smolivec, IDS: 39ya6vr
- ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň,
IDS: 3mafszi
Ostatní účastníci řízení – veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány a správci sítí:
-

Policie ČR, KŘ policie Zpč. kraje, ÚOVS Plzeň-jih, DI, IDS: 5ixai69
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, IDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, IDS: samai8a
MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
MěÚ Nepomuk, odbor školství a kultury, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Oblastní správa JIH, IDS: qbep485
VUSS, P. O BOX 3, 110 15 Praha 1
NPÚ, odborné pracoviště Plzeň, Prešovská 7, 301 00 Plzeň
Povodí Vltavy, IDS: gg4t8hf

Na vědomí :
-

vlastní k založení
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