Městský úřad ve Slaném
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 261, e-mail: vins@meuslany.cz
elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz
Ve Slaném 20.7.2022
SP.ZN.: 11204/2022
Č.j. MUSLANY/38758/2022/ODSH/PV
Vyřizuje: Pavel Vinš
Počet listů: 3

Obec Královice
Královice 19, 274 01 Královice
IČO: 00640433

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
O POVOLENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Obec Královice, Královice 19, 274 01 Královice, IČO: 00640433 (dále jen „stavebník“) podala
dne 19.7.2022, dle ustanovení § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), žádost o prodloužení
platnosti stavebního povolení č. j. MUSLANY/32953/2019/ODSH/RO, vydaného 28.6.2019
na stavbu:
„Rekonstrukce místní komunikace – lokalita „u rybníka“
na parc. č. 833/1, 833/9, 833/10, 833/13, 63/2, 67 v k. ú. Královice
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
Stavebník z důvodu nedostatku finančních prostředků stavbu nezahájil a podle ust. § 115 odst.
4 stavebního zákona požádal před uplynutím stanovené doby o prodloužení doby platnosti
stavebního povolení.
ODSH MěÚ Slaný, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zák.
č. 13/1997 Sb., ve znění změn a doplňků (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a dle
ust. § 15 stavebního zákona oznamuje zahájení řízení o prodloužení doby platnosti stavebního
povolení podle § 115 odst. 4 stavebního zákona.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do 10 dnů
ode dne doručení oznámení o zahájení řízení.
K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.
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Poučení:
Účastník řízení může podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti
zahájenému řízení o prodloužení doby platnosti vydaného stavebního povolení.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při pořizování územního
plánu, se podle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží, rovněž tak jako k připomínkám
a námitkám, o kterých bylo již pravomocně rozhodnuto.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí.
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dle kterého mají
účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům, ke
způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění. Speciální stavební úřad poskytuje
účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu sedmi dnů od
skončení shora uvedené lhůty. Po uplynutí tohoto termínu speciální stavební úřad rozhodne ve
věci.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 228 u odboru dopravy
a silničního hospodářství Městského úřadu Slaný, Masarykovo náměstí 160, Slaný, v pondělí
a středu od 7.30 do 17.00 hodin, ve čtvrtek od 7:30 do 12 hodin, v ostatních dnech dle předchozí
dohody. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou
plnou moc. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou
listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný
údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho
oprávněného držitele.

Pavel Vinš
referent odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Slaný
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu ve
Slaném a Královicích
Vyvěšeno dne:

2022

Sejmuto dne:

2022

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možné následující
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.
Písemnost, nebo oznámení, se zveřejňuje též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou, prostřednictvím úřední desky MěÚ
Slaný.

Obdrží:
Účastníci řízení – dle §94k písm. a) až d) stavebního zákona:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly, DS: v95uqfy
CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, DS: qa7425t
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, zastoupený Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha, DS: a6ejgmx
Obec Královice, Královice 19, 27401 Slaný, DS: x9saqeg
(obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně
vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů)
Další účastníci řízení vlastníci sousedních nemovitostí veřejnou vyhláškou - dle §94k písm.
e) stavebního zákona, identifikace účastníků řízení v případě řízení s velkým počtem
účastníků parcelními čísly – parc. č. 871/13, st. 34, 60/2, 833/12, st. 55/2, st. 31, 890, st. 38,
833/9, st. 85, 889, 833/13, 833/10, st. 32/1, st. 95, st. 82/2, st. 36/1, st. 30, 836/19, st. 44, 895,
60/1, 67, st. 55/1, 896, st. 37, 63/2, 833/11, st. 33, 833/14, 63/4, 30 v k.ú. Královice
Dotčené orgány:
KŘ Policie Stč. kraje, Dopravní inspektorát, Havířská 632, 272 01 Kladno, DS: 2dtai5u
MěÚ Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská 136, 274 01 Slaný
Ostatní:
Slavos Slaný, Politických vězňů 1523, 274 01 Slaný, DS: aa7kp9d
Spis
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