MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
Váš dopis ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel / email

V Rokycanech dne

17.4.2018

spis.zn.:MeRo/4466/OD/18 Ant

Jaroslav Anton
371 706 326
jaroslav.anton@rokycany.cz
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č.j. dokumentu: MeRo/5380/OD/18

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119,
Koterovská 162, 326 00 Plzeň (dále jen "stavebník"), dne 17.4.2018 podal žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu:
II/235 Terešovská Huť - Mlečice
na pozemkových parcelách parc. č. 1103 v katastrálním území Chlum nad Berounkou, parc. č.
1913, 1953 v katastrálním území Mlečice, parc. č. 597 v katastrálním území Ostrovec u
Terešova, parc. č. 1394, 1399 v katastrálním území Terešov. Uvedeným dnem bylo podle § 44
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), zahájeno stavební řízení.
Stavbou je:
- SO 101 - oprava silnice v délce 1 617,34 m, v úseku od křižovatky se silnicí III/23515 na
začátek obce Mlečice, včetně opravy betonového propustku v km 1,104; šířka jízdních
pruhů 2x 2,75 m.
- SO 102 - oprava silnice II/235 a II/233 v délce 1 684,30 m, v úseku od konce obce Mlečice
ke křižovatce se silnicí III/23314, včetně opravy dvou propustků v km 1,279 a v km 1,581;
šířka jízdních pruhů 2x 2,75 m.
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 § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení,
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.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.
Sdělujeme Vám, že podle § 36 odst. 3 správního řádu v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu
čj. 8Afs 21/2009-243, máte možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k
jeho podkladům a ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě
do 5 dnů ode dne vypršení deseti denní lhůty pro doručení. Po uplynutí lhůty seznámení se s
podklady rozhodnutí speciální stavební úřad ve věci rozhodne.
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí ve II. patře nákupního střediska Žďár, v
kanceláři č. 326 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, v PO a ST od 7.30 do 16.30 h,
ostatní dny po domluvě.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 944, 947, 948, 949, 1042, 1043, 1079, 1087, 1099, 1106, 1107, 1108 v katastrálním území
Chlum nad Berounkou, parc. č. 378/2, 1771, 1861, 1862, 1863, 1875, 1896, 1897, 1906, 1907, 1908,
1909, 1911, 1912, 1927, 1929, 1930, 1931, 1951, 1952, 1954, 1956, 1958, 1959, 1960, 1967, 1968,
1969, 1970, 1971, 1973, 1975 v katastrálním území Mlečice, parc. č. 132, 596 v katastrálním území
Ostrovec u Terešova, st. p. 92, 94, 96, parc. č. 640, 641/1, 653/2, 1264, 1269, 1391, 1392, 1393 v
katastrálním území Terešov, parc. č. 944, 945, 946, 947, 948, 1042, 1043, 1079, 1093, 1106, 1107 v
katastrálním území Zvíkovec
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Terešov č.p. 56, č.e. 2 a č.p. 90
Vlastníci dotčené infrastruktury:
ČEZ Distribuce, a.s., CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,

Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám
účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního
opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Ladislav Kőnigsmark
vedoucí odboru dopravy
otisk úředního razítka
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

..............................

....................................

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
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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Stanoviska:
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 21.3.2018 č.j.
MeRo/1534/OŽP/18
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí stanovisko dne 23.3.2018 č.j. MeRo/1533/OŽP/18
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany závazné
stanovisko dne 21.3.2018 č.j. KHSPL ,6497/21/2018
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany závazné stanovisko dne 3.4.2018 č.j.
HSPM-1448-2/2018 RO
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát
stanovisko dne 17.4.2018 č.j. KRPP-59857/ČJ-2018-030806
Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prostředí stanovisko dne 6.4.2018 č.j.
554/2018/ZBI/OVZP
Městský úřad Radnice, stavební odbor souhlas dne 7.5.2018 č.j. MěÚ/341/2018-2
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Chlum, IDDS: geeavt2
Obec Terešov, IDDS: h66bicy
Městys Zvíkovec, IDDS: z4ybrap
Obec Podmokly, IDDS: h23ay86
Obec Mlečice, IDDS: xvibxcb
účastníci ostatní – doručení veřejnou vyhláškou
dotčené správní úřady
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS:
samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
IDDS: 5ixai69
Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: vtfbad7
Městský úřad Radnice, stavební odbor, IDDS: c9sb4dp
Obce pro uveřejnění na úřední desce:
Rokycany, Terešov, Mlečice, Chlum, Zvíkovec, Ostrovec-Lhotka

