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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

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 (dále jen silniční správní 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  podala obec Smědčice, IČO 00573850, Smědčice 32, 338 24  Smědčice (dále jen "stavebník"), 
podle § 115 odst. 4 stavebního zákona 

p r o d l u ž u j e 
platnost stavebního povolení na stavbu  

" Lokalita RD ve Smědčicích, SO 101 - KOMUNIKACE "(dále jen "stavba")  

na pozemcích parc. č. 503/1, 505, 510/1, 510/2, 510/4, 513/4, 513/7, 515/7, 515/8, 895 v katastrálním 
území Smědčice, vydaného Městským úřadem Rokycany, odborem dopravy, dne 10.9.2010 pod zn. 
86/OD/10, do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a podle § 118 stavebního zákona lhůtu 
k dokončení stavby do 31.12.2022. 

 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24  Smědčice 
 

Odůvodnění: 
Stavebník požádal silniční správní úřad o prodloužení platnosti stavebního povolení a termínu 
dokončení stavby z důvodu nedostatku finančních prostředků. 
Silniční správní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu v 
jakém se změna dotýká práv právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i 
zájmů chráněných dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
Silniční správní úřad, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Michal Straka, Josef Kopecký, Zdeňka Kopecká, Ing. Miloslava Moučková, Lenka Bernardová, Ing. Petr 
Honzík, MUDr. Jaromír Lejčko, Ing. Jana Lejčková, SB reality spol. s r.o., Ing. Vlastimil Šimek, Hana 
Furková, Jaroslava Pacholíková, Jan Prokop, Iveta Prokopová, Lukáš Jícha, JUDr. Miloslav Puchta, Ondřej 
Hec, Mgr. Daniela Horáková, Gabriela Kaňková, Roman Brůj, Lucie Brůjová, Zdenka Brůjová, RK Mouřenín, 
spol. s r.o., Martin Straka, GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Povodí Vltavy, státní podnik, závod 
Berounka, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
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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 
Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u Městského úřadu Rokycany, 
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. 
 
 

 
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:   Datum sejmutí z úřední desky: 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
..............................     .................................... 
 
V elektronické podobě umožňující    V elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup zveřejněno od:    dálkový přístup zveřejněno do:  
    
 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
..............................     .................................... 
 
 
Razítka,  podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle  položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen před vydáním rozhodnutí. 
 
Účastníci řízení:  
- veřejnou vyhláškou 
Stavebník : 
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p 
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany 
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p 
Dotčené orgány: 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie PK, Úz. odbor Rokycany, dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 1 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 1 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: samai8a 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k 
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