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Počet listů:

Městský úřad Beroun
Odbor výstavby

Počet (a druh) příloh:

Č.j.:
Spis. zn.:
Vyřizuje:

MBE/64041/2016NÝST-Čp V Berouně dne 22.9.2016
12863/2016NÝST
Čepelová Miroslava, tel.: 311 654254, e-mail: vyst7@muberoun.cz

OZNÁMENí
ZAHÁJENí ŘíZENí O PRODLOUŽENí LHŮTY K DOKONČENí STAVBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VUJEZD, s.r.o., IČO 27914402, Voctářova 2449, 18000 Praha

(dále jen "stavebník") dne 19.9.2016 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením,
týkající se prodloužení lhůty k dokončení stavby:

VYSOKÝ ÚJEZD - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

stavební objekt 22 - plynovod - odbočné řady
(dále jen "stavba") na pozemku: pozemková parcela číslo 69/2,80/1,102/1,102/21,111/6,111/9,212,
174/1, 174/5, 175, 177/1, 219/47, 226/12, 245/1, 248/6, 248/7, 252/1, 254/77, 264/13, 269, 275, 286,
stavební parcela číslo 78, pozemková parcela číslo 83/2, 270, 334, 337 v katastrálním území Vysoký
Újezd u Berouna, 388/1 v katastrálním území Mezouň, 203 v katastrálním území Lužce, 168/3, 169/1,
170/1 v katastrálním území Kuchař. Městský úřad Beroun, odbor výstavby vydal na stavbu stavební
povolení pod č.j.: 8898/2006/VÝST -Čp dne 3.1.2007. Uvedeným dnem bylo řízení o prodloužení lhůty
k dokončení stavby zahájeno.

Městský úřad Beroun, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo c) zákona Č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 118 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení
řízení o změně stavby před dokončením, týkající se prodloužení lhůty k dokončení stavby, 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 B 214 Městského úřadu Beroun,
odboru výstavby, ve dnech pondělí a středa, 8,00-17,00 hodin, vostatních pracovních dnech po
telefonické domluvě.

Nechá-Ii se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (Iiniovou stavbu), doručuje se písemnost dle ust. §
144 odst. 2 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),
veřejnou vyhláškou.

Mě$tsk~ lHad Beroun
odbor výstavby
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Čepelová Miroslava
samostatný odborný referent
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Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242

e-mail: posta@muberoun.cz
rc. 00233129
www.mesto-beroun.cz



---
Č.j. MBE/64041/20L61VÝST-čp str. 2

Obdrží:
účastníci (dodejky)
VUJEZD, S.r.O., IDDS: rt3bert

sídlo: Voctářova č.p. 2449/5, 18000 Praha 8-Libeň

Na vědomí
Obecní úřad Vysoký Újezd, IDDS: 9ftap3g

sídlo: Tyršova náves č.p. 113,26716 Vysoký Újezd u Berouna
Obecní úřad Lužce, IDDS: 4whapue

sídlo: Lužce č.p. 1,26718 Karlštejn
Obecní úřad Mezouň, IDDS: ir5aj75

sídlo: Mezouň č.p. 72, 267 18 Karlštejn

K vyvěšení
Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 26601 Beroun 1
Obecní úřad Vysoký Újezd, Vysoký Újezd č.p.113, 267 16 Vysoký Újezd u Berouna
Obecní úřad Lužce, Lužce č.p.31, 267 18 Karlštejn
Obecní úřad Mezouň, Mezouň č.p.72, 267 18 Karlštejn

Městský úřad Beroun, Obecní úřad Vysoký Újezd, Lužce, Mezouň vyvěsí tuto písemnost po dobu 15 dnů
na své úřední desce a potvrzenou obratem zašle zpět na Městský úřad Beroun, odbor výstavby.

Na úřední desce MěÚ Beroun

Vyvěšeno dne .
(datum, razítko, podpis)

Sejmuto dne .

Na úřední desce příslušné obce Vysoký Újezd

Vyvěšeno dne .
(datum, razítko, podpis)

Sejmuto dne .

Na úřední desce příslušné obce Lužce

Vyvěšeno dne '" '" .. , .
(datum, razítko, podpis)

Sejmuto dne .

Na úřední desce příslušné obce Mezouň

Vyvěšeno dne .../1:..!.: ..~~~ ..
(datum, razitko, POdP~

Sejmuto dne J/J j! 'bf;lr-; .................(J.v~
OBECME~OUŇ

MezOun 72.
26718 Karlšteln

teo: 233587
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