
 
 

 Městský úřad Rakovník 
 Odbor dopravy 

 
 

PID: 

MURAX00RG4LO 
MURAX00RG4LO 

 

Spis. zn.: OD01/26042/2018/Prch ZAPA beton a.s 
IČO 25137026 
Vídeňská č.p. 495 
142 00  Praha 
kterou zastupuje 
Ateliér Kprojekt, s.r.o. 
IČO 02319403 
Tyršova č.p. 158 
269 01  Rakovník 

Č.j.: MURA/25102/2019 
Vyřizuje: 
Tel.: 
Email: 

Michaela Prchalová 
313259189 
mprchalova@murako.cz 

V Rakovníku dne: 20.5.2019 

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/26042/2018/Prch. 
 

 

ROZHODNUTÍ 
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ 
 

 

Výroková část: 

Městský úřad Rakovník, 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 14.5.2018 podala společnost 

ZAPA beton a.s., Ing. Jana Čermáková, IČO 25137026, Vídeňská č.p. 495, 142 00  Praha 
 

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona 

p r o d l u ž u j e 

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení, které vydal 
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy pod č.j.: OD01/14802/2016/En ze dne 14.6.2016 na stavbu 

Příjezdová komunikace k pískovně v k.ú. Chrášťany 
SO 102 Oprava polní cesty 

 

na pozemku: parc. č. 2683/138, 2683/121, 4032, 3595, 4213, 2683/124, 2683/174, 3615, 3617, 4214, 
4203, 2683/128, 4217, p.p.k. 2619 v katastrálním území Nesuchyně (původní dle vydaného stavebního 
povolení parc.č. 1624, 2615, 2618, 2619/5, 2619/6, 2619/7, 2645/1, 2683/124, 2683/128, 2683/138, p.p.k. 
2618, 2619, 2645 v katastrálním území Nesuchyně). 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): 

ZAPA beton a.s., Vídeňská č.p. 495, 142 00  Praha 
Obec Nesuchyně, Nesuchyně č.p. 21, 270 07  Nesuchyně 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Praha, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 
Vít Fiala, nar. 8.8.1983, Severní č.p. 472, 273 64  Doksy 
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Jana Hábltová, nar. 23.5.1955, Lidická č.p. 807/1, 252 19  Rudná 
Michal Soukup, nar. 29.9.1975, Nesuchyně č.p. 13, 270 07  Nesuchyně 
Josef Ulrich, 270 07  Nesuchyně č.p. 26 

 

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 takto: 

- organizační a technické důvody v souvislosti se zahájením těžebních prací. 

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 dle § 27 odst. 2 správního řádu: 

ČEZ Distribuce, a. s., MERO ČR, a.s., GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., RAVOS, s.r.o., ČEPS, a.s., MUDr. Pavel Darebný, MUDr. Barbora Darebná 

 

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 
Středočeského kraje podáním u Městského úřadu Rakovník, odboru dopravy. 

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. 
 
 

Michaela Prchalová  
referent silničního hospodářství 

odboru dopravy 
Městského úřadu Rakovník 

  
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Rakovník a 
Obecního úřadu Nesuchyně (včetně zveřejnění na www.mesto-rakovnik.cz). S vyznačením doby 
vyvěšení musí být zasláno zpět Městskému úřadu Rakovník, odboru dopravy. 
 
  
Vyvěšeno dne: 21.5.2019                    Sejmuto dne: .................................... 
  
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 2.4.2019. 
 
Obdrží k vyvěšení: 
Městský úřad Rakovník 
Obecní úřad Nesuchyně 
 

Obdrží jednotlivě - účastníci řízení dle § 27 odst. 1) a 2) správního řádu: 
Ateliér Kprojekt, s.r.o., IDDS: sk87ejp 
Obec Nesuchyně, IDDS: d8tajy3 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Praha, IDDS: zjq4rhz 
Vít Fiala, Severní č.p. 472, 273 64  Doksy u Kladna 
Jana Hábltová, Lidická č.p. 807/1, 252 19  Rudná 
Michal Soukup, Nesuchyně č.p. 13, 270 07  Mutějovice 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
MERO ČR, a.s., IDDS: a4we6rx 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
RAVOS, s.r.o., IDDS: 5j2tri3 
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 
MUDr. Pavel Darebný, Puchmajerova č.p. 404, Beroun-Město, 266 01  Beroun 1 
MUDr. Barbora Darebná, Puchmajerova č.p. 404, Beroun-Město, 266 01  Beroun 1 
 
Účastníci řízení – obdrží veřejnou vyhláškou (viz § 25 odst. 1 a 2 správního řádu): 
Nedostatečně identifikovaný vlastník 
Ulrich Josef, č.p. 26, 270 07 Nesuchyně 
  
Dotčené orgány jednotlivě: 
Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic - odd. územního plánování, Husovo náměstí č.p. 27, 
269 01  Rakovník 1 
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, Husovo náměstí č.p. 27, Rakovník I, 269 01  
Rakovník 1 
Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, 
Husovo náměstí č.p. 27, 269 01  Rakovník 1 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Rakovník, 
IDDS: 2dtai5u 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Krajské ředitelství, odloučené pracoviště Rakovník, IDDS: 
q5whqfb 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště Rakovník, IDDS: hhcai8e 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf 
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha, 
IDDS: hjyaavk 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd 
 
 


		2019-05-20T08:57:26+0200
	Michaela Prchalová
	referent




