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

16.10.2018

spis.zn.:MeRo/11050/OD/18 Bla

Helena Blažková
371 706 325
helena.blazkova@rokycany.cz

30.8.2019

č.j. dokumentu: MeRo/8659/OD/19

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ
O POKRAČOVÁNÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská
462/162, 326 00 Plzeň a město Mýto, IČO 00258911, Náměstí 109, 338 05 Mýto, (dále jen
"stavebník"), dne 16.10.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
„II/605 - Mýto“
na pozemkových parcelách parc. č. 277/1, 320/26, 3245/5, 3249/1, 3251, 3268/1, 3898, 3899/1, 3911,
3912/1, 3914/1, 3914/19, 3914/25, 4213, 4214 a st.č. 199, 227, 228/1, 231, 232/1, 234, 235, 309/2,
311, 312, 313, 314, 345, 451, 477, 478, v katastrálním území Mýto v Čechách.
Stavbou je:
Výstavba rekonstrukce chodníků podél silnice č. II/605 a to v rozsahu od stanice STK po křižovatku
Plzeňská / Nádražní ulice. V celkové koncepci se jedná o stavbu II. etapy chodníků. I. etapa je
povolena samostatným stavebním řízením. Spolu s chodníkem bude provedena rekonstrukce silnice č.
II/605 včetně konstrukčních vrstev vozovky a to v rozsahu od SDZ označující začátek města po
křižovatku silnic č. II/605 x č. III/1179. Stavba navazuje na již povolené dopravní stavby a na
dopravní stavby v projektové přípravě.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení, které bylo usnesením ze dne 29.10.2018 pod spis.zn.:
MeRo/11050/OD/18 Bla; č.j. dokumentu: MeRo/11437/OD/18 přerušeno a stavebník byl vyzván
k doplnění žádosti. Žádost byla doplněna postupně do dnešního dne tj. do 30.8.2019.
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.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 326 odboru dopravy
Městského úřadu Rokycany, úřední dny Po a St 07.30 – 16.30 h, ostatní dny po domluvě.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 3, 4, 5/1, 5/2, 8, 198, 200, 203, 204, 208, 211, 212, 215, 216, 220, 223, 224, 236, 239, 240, 242/1,
347, 368, 922, parc. č. 245/1, 245/3, 320/12, 320/13, 320/65, 320/66, 320/67, 3245/5, 3245/7, 3245/8,
3914/20, 3914/21, 3914/22, 3918/1, 4201, 4211, 4212 v katastrálním území Mýto v Čechách
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Mýto č.p. 22, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 14, č.p. 104, č.p. 62, č.p. 60, č.p. 59, č.p. 58, č.p. 56, č.p. 270, č.p. 55,
č.p. 54, č.p. 53, č.p. 51, č.p. 50, č.p. 49, č.p.47, č.p. 41, č.p. 40, č.p. 39, č.p. 182, č.p. 285, č.p. 286, č.p.
302, č.p. 387, č.p. 525 a č.p. 265

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 územně plánovací
dokumentace 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.
(otisk úředního razítka)
Bc. Ladislav Kőnigsmark
vedoucí odboru dopravy

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:
Vyvěšeno dne:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:
Sejmuto dne:

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

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

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci řízení:
- veřejnou vyhláškou
Stavebník :
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., IČO 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
město Mýto, IČO 00258911, Náměstí 109, 338 05 Mýto
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Rokycany
Městský úřad Mýto
Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie PK, Úz. odbor Rokycany, DI
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: samai8a

