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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
o zahájení stavebního řízení
Dne 29. 3. 2007 obdržel MěÚ Rokycany, odbor dopravy žádost stavebníka Ministerstvo zemědělství
ČR – Pozemkový úřad Rokycany, Klostermannova 635, 337 01 Rokycany, Ing. Jaroslav Cipra,
IČO 00020478, o vydání stavebního povolení na stavbu „Polní cesta VPC 5 k.ú. Plískov“ na
pozemcích p.č. KN: 778 a PK: 648, 647, 646, 777/1, 631, 629, 628/1, 627, 625, 622, 621, 620, 617/2,
616, 614, 605, 602/3, 596, 595, 593, 586, 583, 580, 579, 571, 570/1, 569, 558, 557 a 553 v k.ú.
Plískov, která byla postoupena dle §12 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu MěÚ Zbiroh, odborem
výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh.
Na stavbu byla zpracována PD projekční kanceláří Ing. Petr Zítek, Částkova 74, 326 00 Plzeň,
č.zakázky: 29-06, datum: září 2006.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení, které bylo dne 13. 4. 2007 přerušeno z důvodu
nedostatečných podkladů pro posouzení navrhované stavby a dále žádost neměla náležitosti podle
ustanovení § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
Stavebník byl vyzván k odstranění nedostatků podání nejpozději do 31. 12. 2007. Ve stanovené lhůtě
byly požadavky Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, pro doplnění podání v požadovaném
rozsahu, specifikovaném v usnesení o přerušení řízení splněny.
Stavba řeší novostavbu polní cesty (v celkové délce cca 754,8 m), která bude tvořit jednu z nově
navržených vedlejších polních cest v rámci navržených komplexních pozemkových úprav v obci.
Stavba začíná napojením na silnici č. II/234 Lhota p. Radčem – Zbiroh a končí napojením na stávající
lesní cestu.
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 40 odst. písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona zahájení stavebního
řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního
šetření a ústního jednání.
IČO
00259047

telefon
(+420) 371 706 + číslo linky

fax
(+420) 371 706 305

úřední dny
pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a připomínky nejpozději do 15. 11. 2007, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinni sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy.
Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem
bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením
zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí,
že z hlediska jím sledovaných zájmů se stavbou souhlasí.
Nechá – li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou
moc.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího odboru (Masarykově náměstí v objektu
„Žďár“, II. poschodí, dveře č. 326), v pondělí a středu v době od 08,00 hodin do 17,00 hodin.

Jaromír K a l č í k
vedoucí odboru dopravy

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne ………………………………..

Sejmuto dne …………………………………….

Razítko a podpis ……………………………..

Razítko a podpis…………………………………

Doručí se:
Účastníci řízení:
- veřejnou vyhláškou
Dále se doručí na dodejku:
stavebník
Ministerstvo zemědělství ČR – Pozemkový úřad Rokycany, Klostermannova 635, 337 01 Rokycany
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručí se osobně):
Městský úřad Rokycany, odbor správní, Masarykovo nám.1, Střed, 337 20 Rokycany
Obecní úřad Plískov, 338 08 Zbiroh
DOSS:
Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Policie ČR, OŘ - dopravní inspektorát, 337 01 Rokycany
Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Rokycany, Komenského 29/I, 337 01 Rokycany
vlastní

