Městský úřad Lysá nad Labem
Odbor dopravy
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
E-mail:

OD/9017/2017/Nov
OD/11701/17/Nov
Ing. Alena Novotná, Tel: 325 510 200
alena.novotna@mestolysa.cz

V Lysé nad Labem: 16.2.2017

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor dopravy Městského úřadu v Lysé nad Labem, 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"), na podkladě
žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 10.2.2017 podal
Město Milovice, IČO 00239453, Nám. 30. června 508, 289 24 Milovice
(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona
prodlužuje
do 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení spis.zn.
SÚ/61044/2012/Čí a č.j. SÚ/3654/13/Čí a SÚ 12668/2015/Čí ze dne 15.4.2015 na stavbu
Úpravy komunikací a parkovacích ploch sídliště Mírová
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1749/6, parc. č. 909, 1327, 1745/1, 1746, 1749/1 v katastrálním
území Milovice nad Labem.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Milovice, IČO: 00239453, Nám. 30. června 508, 289 24 Milovice
Odůvodnění:
Stavebník oznámil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy
stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.
Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za
kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla
prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1326, 1331, 1335 k.ú. Milovice nad Labem
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Milovice č.p. 471, č.p. 473, č.p. 486
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
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Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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.

[otisk úředního razítka]
Ing. Alena Novotná
vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne 23.02.2017.
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 2 ve výši 1000
Kč byl zaplacen dne 16.2.2017.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Město Milovice, IDDS: 6ahbcq7
sídlo: Nám. 30. června č.p. 508, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3
dotčené správní úřady
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, IDDS: 5adasau
sídlo: Husovo náměstí č.p. 23, 289 22 Lysá nad Labem
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, IDDS: 5adasau
sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: qujhpz4
sídlo: Tyršova č.p. 1811, 288 02 Nymburk 2
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516
Městský úřad Milovice, odbor správy majetku města, IDDS: 6ahbcq7
sídlo: Nám. 30. června č.p. 508, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3
Městský úřad Milovice, stavební úřad, IDDS: 6ahbcq7
sídlo: Nám. 30. června č.p. 508, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3
vlastní
Vypraveno dne. 22.02.2017

