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VÝZVA
K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ PODÁNÍ
Obec Mladý Smolivec, IČ 00256935, se sídlem Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk,
(dále jen "žadatel") dne 16. 12. 2015 podala žádost o stavební povolení na stavbu
„Rekonstukce návsi – obec Radošice“
umístěnou na pozemcích parc. č. 1148/1, parc č. 1148/3, parc. č. 1148/19, st. 26, st 27, st. 37, st. 38
v k. ú. Radošice.
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 jen
„zákon o PK“) podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) zjistil, že předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby, a proto podle § 45 odst. 2 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
vyzývá
žadatele, aby nejpozději do 4 měsíců od doručení tohoto dokumentu
v souladu s § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního opatření a stavebního
řádu provedl nebo doplnil v přílohách žádosti následující:
-

-

přepracovat projektovou dokumentaci a provést změnu umístění podle
závěrů místního šetření ze dne 27. 11. 2018
(přesunout 2 parkovací místa, zachovat výšku vjezdu u č. p. 12 max. 4 cm,
částečné snížení terénu za nemovitostí č. p. 12)
přepracovat projektovou dokumentaci dle příslušné přílohy vyhlášky o
dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.
zpracovat situaci na podkladě platné katastrální mapy (zejména situace C.2.1
neodpovídá platné katastrální mapě)
zpracovat dokumentaci pro územní řízení – umístění chodníku
doplnit platná stanoviska dotčených orgánů a správců sítí
podat žádost na společné územní a stavební řízení podle § 94j stavebního
zákona

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1
písm. c) správního řádu zastaveno.
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USNESENÍ
Výroková část:
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 jen
„zákon o PK“) podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších
předpisů
přerušuje
řízení zahájené dne 16. 12. 2015 podáním žádosti o stavební povolení na stavbu
„Rekonstukce návsi – obec Radošice“
umístěnou na pozemcích parc. č. parc. č. 1148/1, parc č. 1148/3, parc. č. 1148/19, st. 26, st. 27, st. 37,
st. 38 v k. ú. Radošice.
podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu do doby odstranění nedostatků - nejdéle však do doby
jednoho měsíce, kterou podal žadatel:
Obec Mladý Smolivec, IČ 00256935, se sídlem Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk,

Odůvodnění:
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o stavební povolení. V průběhu řízení vyšlo najevo, že
předložená projektová dokumentace není úplná. Z tohoto důvodu správní orgán vyzval žadatele
k odstranění těchto nedostatků a zároveň mu k tomuto určil přiměřenou lhůtu.
Speciální stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání
nemá odkladný účinek.
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. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Mgr. Jiří Bešta
Vedoucí odboru dopravy
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se
vyvěsí na úřední desce MěÚ Nepomuk, OÚ Mladý Smolivec a současně bude zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost
považována za doručenou. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu,
který písemnost doručuje.
Obdrží:
(stavebník, vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný)
Obec Mladý Smolivec, Smolivec 95, 335 01 Mladý Smolivec
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Haslinger Cholujová Judita, Americká 703/2, 120 00 Praha – Vinohrady
Cholujová Milada, Americká 703/2, 120 00 Praha – Vinohrady
Suchý Martin, Radošice 14, Mladý Smolivec, Nepomuk
Pelák Jiří, Radošice 44, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk
Rott Petr, Květnového vítězství 1739/10, 149 00 Praha-Chodov
(vlastníci technické infrastruktury, zařízení)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný:
p.č. 47, 1148/2, 52/2, 53/2, 54/1, 1148/6, 1148/4, 1149, 23, 24, 36, 1200, 1202, 1199, 39/9, 39/12,
1176, 39/7, 46/1, 40 k.ú. Radošice;
st.p. 35, 36, 80, 42, 44, 45, 46, 20, 112, 22, 28, 120, 29/1, 67, 71, 33 k.ú. Radošice.
doručení veřejnou vyhláškou, cestou úředních desek obcí: ÚD Městský úřad Nepomuk, Obecní úřad
Mladý Smolivec
Dotčené orgány:
-

Policie ČR, KŘ Policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, DI
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
MěÚ Nepomuk, odbor vedení – kancelář starosty, památková péče, Nám. A. Němejce 63,
335 01 Nepomuk
NPÚ, odborné pracoviště Plzeň, Prešovská 7, 301 00 Plzeň

Na vědomí :
- vlastní k založení
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