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Městský úřad Beroun
Odbor výstavby

Č.j.:
Spis. zn.:
Vyřizuje:

MBE/72623/2016NÝST -Čp V Berouně dne 27.10.2016
12863/2016NÝST
Čepelová Miroslava, tel.: 311 654254, e-mail: vyst7@muberoun.cz

ROZHODNUTí

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"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, týkající se
prodloužení lhůty k dokončení stavby, kterou dne 19.9.2016 podal

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

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

povoluje

změnu 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.

II. Pro dokončení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně;

jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 3 let ode dne nabytí právní

moci tohoto rozhodnutí.

Ostatní podmínky vydaných rozhodnutí ve věci zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

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

Odůvodnění:

Dne 19.9.2016 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, týkající se prodloužení
lhůty k dokončení stavby. Stavební úřad vydal na stavbu stavební povolení pod č.j.: 8898/2006NÝST-Čp
dne 3.1.2007.
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Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením, týkající se prodloužení
lhůty k dokončení stavby, známým účastníkům řízení. Současně podle ustanoven í § 112 odst. 2
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do
10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
stanoviska. Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, 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.
Stavebník podal stavebnímu úřadu žádost o změnu stavby před jejím dokončením, týkající se
prodloužení lhůty k dokončení stavby, z důvodu ekonomického omezení a komplikaci při výběru
dodavatele stavby.
Stavební úřad posoudil uvedené důvody jako opodstatněné a rozhodl žádosti vyhovět. Stavební úřad se
zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a stanovil je, dle ustanovení § 109 odst. 1 stavebního
zákona.
V řízení o prodlužení lhůty k dokončení stavby nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily prodlužení
lhůty k dokončení stavby. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii 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 rozhodnuti je nepřípustné.

Čepelová Miroslava
samostatný odborný referent

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1000
Kč byl zaplacen dne 8.8.2016.

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. 113,267 16 Vysoký Újezd u Berouna
Obecní úřad Lužce, IDDS: 4whapue

sídlo: Lužce Č. p. 1, 267 18 Karlštejn
Obecní úřad Mezouň, IDDS: ir5aj75

sldlo: 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, MezQuň č.p.72, 267 18 Karlštejn
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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

MěstSk' 'řVyvěšeno dne Y..u ad Beroun'kallCeláf t h.

(datum, razítko, podpis) .4-:-.....-.a
:3 4- ~U. t.o4 {g. V· 'to t1vtJ ~I

Na úřední desce příslušné obce Vysoký Ujezd

Sejmuto dne .

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 ...{. ~.(~' ..~~ ....
(datum, razítko, podpis)

Sejmuto dne

EC MEZOUŇ
Mezouň 72

:25718 Karlštejn
IČO: 233587
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