MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD
odbor správní a dopravní
333 01 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Spisová značka:
Číslo jednací:
Tel.:
E-mail:

ZN/1593/OSD/21
14430/21/OSD/Fi
379 209 412
fictumova@mestostod.cz

Stod, dne 23. 11. 2021

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, 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 a § 169 odst. 4 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 společného povolení, kterou dne 10. 9.
2021 podal
Obec Nová Ves, IČO 00574287, Nová Ves č.p. 153, 334 41 Dobřany
(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 a § 115 odst. 4 stavebního zákona
prodlužuje
do 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost společného povolení spis. zn.
ZN/1021/OSD/19 pod č.j. 12761/19/OSD/Fi ze dne 23. 9. 2019 na stavbu
"Nová Ves - chodník podél silnice III/18044 1. - 3. etapa"
(dále jen "stavba") na pozemcích KN 496/10, 496/11, 499/1, 500, 501, 502/2, 503, 504, 505, 507, 508,
509, 516/1 v katastrálním území Nová Ves u Plzně.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 2, 5, 7, 8, 9/1, 53/1, 55, 66, 69, 71, 74, 76/1, 76/2, 227, 229, 231, 233, 234/1, 235, 253,
255, 257, 259, 261, 267/2, 268/1, 268/2, 517 v katastrálním území Nová Ves u Plzně
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Nová Ves č.p. 6, č.p. 58, č.p. 155, č.p. 67, č.p. 90, č.p. 79, č.p. 124, č.p. 125, č.p. 86, č.p. 85, č.p.
84, č.p. 69, č.p. 68, č.p. 78, č.p. 77, č.p. 76, č.p. 75, č.p. 95 a č.p. 153

Stavba obsahuje:
Předmětem PD je vybudování chodníku v obci Nová Ves u Plzně. Chodník je navržen podél silnice
III/18044. Celková délka úpravy (měřeno v ose silnice) je 676,0m. Část chodníku je již založena - od
staničení 0,000 00 km - 0,087 00 km. Chodník má založený obrubník. Výstavba chodníku bude
pravděpodobně rozdělena na tři etapy. Součástí chodníku je úprava vjezdů k RD a úprava křižovatek.
U obecního úřadu je navrženo 5 podélných parkovacích stání a jedno stání pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 153, 334 41 Dobřany
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov,
326 00 Plzeň 26
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Odůvodnění:
Žadatel oznámil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy
společné povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.
Nezahájení stavby v době platnosti rozhodnutí je zdůvodňováno takto:
- nedostatek finančních prostředků – neobdržená dotace z rozpočtu SFID pro rok 2021
Speciální stavební úřad oznámil zahájení řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a upozornil je
v souladu s § 93 odst. 3 a § 112 odst. 2 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a
námitek.
Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za
kterých bylo společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla
prodloužena platnost závazných 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:
ČEZ Distribuce, a. s., ČEVAK a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
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 k podáním u zdejšího
správního orgánu.
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.

otisk razítka
Bc. Petra Fictumová
referentka odboru správního a dopravního
elektronicky podepsáno
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
se nevyměřuje.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Stod a
Obecního úřadu Nová Ves.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1. správního řádu v návaznosti na § 94k písm. a)
stavebního zákona - stavebník:
Obec Nová Ves, IDDS: jznbzbb
Účastníci stavebního řízení dle §27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 94k písm. d)
stavebního zákona - vlastníci staveb na pozemcích, na kterém má být stavba prováděna a ti, kdo
mají k těmto pozemkům nebo stavbám odpovídající věcné břemeno:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 94k písm. e) stavebního zákona
– vlastníci sousedních nemovitostí:
parc. č. 2, 5, 7, 8, 9/1, 53/1, 55, 66, 69, 71, 74, 76/1, 76/2, 227, 229, 231, 233, 234/1, 235, 253, 255,
257, 259, 261, 267/2, 268/1, 268/2, 517 v katastrálním území Nová Ves u Plzně; Nová Ves č.p. 6, č.p.
58, č.p. 155, č.p. 67, č.p. 90, č.p. 79, č.p. 124, č.p. 125, č.p. 86, č.p. 85, č.p. 84, č.p. 69, č.p. 68, č.p. 78,
č.p. 77, č.p. 76, č.p. 75, č.p. 95 a č.p. 153 – doručováno veřejnou vyhláškou
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Stod, odbor výstavby, osobně
Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, osobně
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň - venkov, DI, IDDS: 5ixai69
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Ostatní:
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Na vědomí:
Městský úřad Stod – k vyvěšení na úřední desku
Obecní úřad Nová Ves – k vyvěšení na úřední desku
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