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

spis.zn.:MeRo/6376/OD/18 Bla

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

20.12.2018

č.j. dokumentu: MeRo/13452/OD/18

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
O ODSTRANĚNÍ STAVBY
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"), zahajuje řízení o odstranění stavby podle § 129 stavebního zákona, které se týká
stavby:
Revitalizace náměstí v Mýtě vč. autobusové zastávky
na pozemku p.č. 3899/1 k.ú. Mýto, jejímž vlastníkem je
město Mýto, IČO 00258911, Náměstí 109, 338 05 Mýto
Na základě podnětu vlastníků sousední nemovitosti byla na místě provedena kontrolní prohlídka
stavby za účasti stavebníka. Na základě situace na místě zjištěné a po dalším vývoji stavebních
úprav byly prováděné úpravy posouzeny jako stavební úpravy vyžadující opatření stavebního úřadu.
Speciální stavební úřad oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů zahájení řízení o odstranění stavby a žádá účastníky, aby své námitky uplatnili
do
31.1.2019.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, odbor dopravy,
úřední dny: PO a ST 7.30 - 16.30).

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Dle § 129 odst. 2 stavebního zákona má vlastník stavby nebo stavebník možnost ve lhůtě do 30
dnů od zahájení řízení podat žádost o dodatečné povolení stavby.
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Stavbu lze dle § 129 odst. 3 stavebního zákona dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její
vlastník prokáže že:
• není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s
územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním
opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území.
• není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje.
• není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným
zvláštním právním předpisem.

Bc. Ladislav Kőnigsmark
vedoucí odboru dopravy
otisk úředního razítka

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
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
Městský úřad Mýto, Náměstí 109, 338 05 Mýto

