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ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální
stavební úřad“) vykonávající státní správu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil
v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení na stavbu: „
Realizace chodníků podél silnic III/1173 a III/1174 + úprava povrchů silnice III/1174 v intravilánu obce +
realizace parkoviště u zastávky železnice směr Praha“ na pozemku parcelní č. 67/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), 97/1 (zahrada), 368/1 (ostatní plocha), 368/7 (ostatní plocha), 368/8 (ostatní plocha) 372 (ostatní
plocha), 399/1 (ostatní plocha), 404 (ostatní plocha), 405 (ostatní plocha), 406/1 (ostatní plocha), 406/2 (ostatní
plocha), 408/1 (ostatní plocha), 408/2 (ostatní plocha), 413 (ostatní plocha, dráha), 460 (ostatní plocha), 29/21
(ostatní plocha), 386 ( ostatní plocha) v katastrálním území obce Stašov (dále jen „stavba“), kterou dne
14.3.2022 podala Obec Stašov, Stašov čp. 114, 267 51 Zdice v zastoupení ing. Jelenou Nekvasilovou, IČO
71536949 Brechtova 850, 149 00, Praha 4 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení
I.

schvaluje stavební záměr

podle § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu
na stavbu
„ Realizace chodníků podél silnic III/1173 a III/1174 + úprava povrchů silnice III/1174 v intravilánu obce
+ realizace parkoviště u zastávky železnice směr Praha“
“ na pozemku parcelní č. 67/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 97/1 (zahrada), 368/1 (ostatní plocha), 368/7
(ostatní plocha), 368/8 (ostatní plocha) 372 (ostatní plocha), 399/1 (ostatní plocha), 404 (ostatní plocha), 405
(ostatní plocha), 406/1 (ostatní plocha), 406/2 (ostatní plocha), 408/1 (ostatní plocha), 408/2 (ostatní plocha),
413 (ostatní plocha, dráha), 460 (ostatní plocha), 29/21 (ostatní plocha), 386 ( ostatní plocha) v katastrálním
území obce Stašov.
Předmětem stavebního záměru je vyřešit situačně i výškově v maximální míře oddělení automobilové a pěší
dopravy výstavbou nových chodníků u komunikací III. třídy a to komunikace III/1173 a III/1174. Stávající
komunikace III/1174 je nevyhovující co do šířkových parametrů a je dožilá dobou existence i pokládkami
inženýrských sítí a proto v celé délce v intravilánu je navrženo její rozšíření a plošná úprava povrchů včetně
nového dopravního značení. Komunikace pro pěší jsou navrženy v základní šíři 2,0 m, u oplocení nebo zdí
2,25 m a ve stísněných podmínkách jsou zúženy. U železniční stanice je navrženo nové parkoviště o 7
parkovacích šikmých stání. Odvodnění komunikace bude zajištěno odvedením vody novými přípojkami
k uličním a žlabovým vpustem do stávající jednotné kanalizace. Osvětlení komunikace zůstane zachováno
původním veřejným osvětlením a u přechodu pro chodce budou osazeny nové stožáry s LED svítidly.
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II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby

1. Stavba bude umístěna na pozemku parcelní č. 67/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 97/1 (zahrada),
368/1 (ostatní plocha), 368/7 (ostatní plocha), 368/8 (ostatní plocha) 372 (ostatní plocha), 399/1
(ostatní plocha), 404 (ostatní plocha), 405 (ostatní plocha), 406/1 (ostatní plocha), 406/2 (ostatní
plocha), 408/1 (ostatní plocha), 408/2 (ostatní plocha), 413 (ostatní plocha, dráha), 460 (ostatní
plocha), 29/21 (ostatní plocha), 386 ( ostatní plocha) v katastrálním území obce Stašov tak, jak je
zakresleno v zákresu stavby do katastrální mapy v měřítku 1 : 500 (část C, výkres č. C.2.1 a C.2.2 ),
který vypracoval Ing. Stanislav Janoš, fa. ONEGAST spol. s r.o., Koněvova 22, 130 00 Praha 3,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT – 0007597.
2. Budou dodrženy ochranná pásma stávající technické infrastruktury.
3. Budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území ve
znění pozdějších předpisů.
III.
-

-

-

-

-

Stanoví podmínky pro provedení stavby
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval Ing. Stanislav Janoš a kolektiv, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT – 0007597
a Ing. Karel Košař autorizovaný inženýr pro elektrotechnická zařízení ČKAIT – 0002043,
fa. ONEGAST spol. s r.o., Koněvova 22, 130 00 Praha 3. Projektanti odpovídají za správnost,
celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Stavebník je povinen dbát právních
předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.
Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení §118
stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.
Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu
oprávněným.
Před zahájením zemních prací stavebník zajistí vytyčení sítí technické infrastruktury od všech správců
sítí v dotčeném území a bude je po celou dobu stavby ochraňovat tak, aby nedošlo k jejich případnému
poškození. Stavební činnost (včetně bezvýkopové technologie) v ochranném pásmu plynárenských a
energetických zařízení nesmí být zahájena před provedením tohoto vytyčení a bez souhlasu nebo
v rozporu s podmínkami správců sítí s činností v ochranném pásmu. Stavební činnost musí být
prováděna v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických
zařízení na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Všichni zaměstnanci určení k práci na stavbě musí být prokazatelně obeznámeni a poučeni o
bezpečnosti práce.
Při provádění stavby budou dodržena ustanovení § 24e) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území a část pátá - obecné technické požadavky na komunikaci vyhl. č.
104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a
příslušné technické normy, zejména ČSN 73 6114 - Vozovky pozemních komunikací, ČSN 73 3050 –
Zemní práce, ČSN 73 6121 – Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy, ČSN 73 6131 - Stavby
vozovek, Dlažby a dílce - Část 1 : Kryty z dlažeb.
Stavba bude dokončena nejpozději do 24 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Nové zelené plochy a stávající plochy narušené stavbou budou pokryty ornicí tloušťky 150 mm a osety.
Při provádění stavby je stavebník podle § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen zejména:
Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, jméno stavbyvedoucího (zodpovědné osoby).
Umístit na viditelném místě štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do doby dokončení
stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné.
Zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.

-

-

-

-

Kontrolní prohlídka stavby bude provedena 1/ kontrola po vytýčení stávajících inženýrských sítí a
funkčnosti přechodové úpravy provozu na pozemních komunikacích, úplného DIO, 2/ kontrola po
odstranění konstrukcí vozovky, zemních prací, 3/ kontrola provedení zemních prací pro nové
konstrukce vozovky a VO, 4/ kontrola pokládky nových konstrukčních vrstev komunikace, hutnění 5/
kontrola rovinatosti finálních povrchů, 6/ kontrola osazení dopravního značení 7/ závěrečná kontrolní
prohlídka a to v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí
stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.
Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí postihu finančními
sankcemi dle § 178 až 183 stavebního zákona.
Při provádění stavby musí být zajištěna očista vozidel vyjíždějící ze staveniště. Stavebník je odpovědný
za to, že nedojde ke znečištění přilehlých komunikací. V případě znečištění těchto komunikací je
stavebník povinen zajistit bezodkladně jejich očistu.
Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB (max. 60 dB), mohou být prováděny
pouze v denní době od 7,00 do 22,00 hodin.
Stavbou nebudou omezena práva vlastníků sousedních nemovitostí, je nutno zachovat přístup k těmto
nemovitostem. Před zahájením prací je nutno o zahájení stavby tyto vlastníky předem informovat.
Materiál a všechny součásti použité na stavbě musí odpovídat dovoleným namáháním. Zařízení na
staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná.
Odpady vzniklé při stavbě lze ukládat na vhodném místě na pozemku stavebníka. S těmito odpady
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy. V případě vzniku mezideponií budou
odpady zabezpečeny před jejich únikem do ovzduší a kanalizace.
Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Vlastník pozemku, na němž je stavba odpovídá za to, že povrchové vody ze stavby nebudou sváděny
na sousední pozemky.
Provedenou stavbu, nebo její část schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník podá písemně speciálnímu
stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí na
předepsaném formuláři, dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti
stavebnímu povolení) a závazná stanoviska dotčených orgánů.
Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky a připomínky dotčených správců sítí, správců
nemovitostí, dotčených orgánů:
CETIN a.s - vyjádření ze dne 12.7.2021, č.j.: 718115/21
Obec Stašov, úřad starosty - stanovisko ze dne 15.9.2021
KSÚS - vyjádření ze dne 7.5.2021, č.j.: 3684/21/KSÚS/KLT/PŘI
PČR DI Beroun – stanovisko ze dne 16.9.2021, čj. KRPS-170880-9/ČJ-2021-010206
Drážní úřad Plzeň – závazné stanovisko ze dne 29.9.2021, čj. DUCR-54933/21/MI
České dráhy n.d. – stanovisko ze dne 1.10.2021, čj. 2045/21, ze dne 15.11.21, čj. 2469/21
Správa železnic s.o. – stanovisko ze dne 23.12.2021 čj. S 15809/US-44602/2021-SŽ-OŘPHA-OPS
VAK Beroun, a.s, - vyjádření ze dne 9.8.2021, č.j.: O21070154048
GasNet s.r.o. stanovisko ze dne 16.11.2021, zn. 5002484964
ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření ze dne 20.9.2021 zn.: 001118399568
MěÚ Beroun, ŽP – závazné stanovisko ze dne 27.10.2021 č.j.: MBE/61841/2021/ŽP-SyH, vyjádření ze
dne 26.8.2021, č.j.: MBE/45920/2021/ŽP-RoK
MěÚ Beroun, Odbor ÚPRR - závazné stanovisko ze dne 13.7.2021 č.j.: MBE/40443/2021/ÚPRR-ZeH
Ústav archeologické památkové péče stč. Čech – vyjádření ze dne 6.5.2022, čj. 2436/2022
HZS Stč. kraje, odbor Beroun – závazné stanovisko ze dne 29.7.2021, čj. HSKL-5177-2/2021-BE

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) jsou obec Stašov, Stašov čp. 114, 267 51 Zdice, Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Berouně, Politických vězňů 455, 266 01 Beroun,
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Územní odbor Beroun, Pod studánkou 1258, 266 01 Beroun,
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Stč. kraje, Dopravní inspektorát Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun –
Město.

Odůvodnění
Dne 14.3.202 podal stavebník Obec Stašov v zastoupení ing. Jelenou Nekvasilovou, IČO 71536949 Brechtova
850, 149 00, Praha 4 žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem
doručení bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad dne 29.4.2022 pod č.j. MBE/29272/2022/DOPR-NeL oznámil zahájení stavebního
řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního
zákona upustil od místního šetření, neboť mu jsou dobře známi poměry na staveništi a stanovil lhůtu k uplatnění
námitek a připomínek účastníkům řízení a stanovisek dotčených správních orgánů.
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje městského úřadu Beroun dne 13.7.2021, č.j.:
MBE/40443/2021/ÚPRR-ZeH, ve svém závazném stanovisku shledal, že záměr je podle ustanovení § 96b
odst. 3 stavebního zákona přípustný.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 94k stavebního zákona, tj. stavebník a vlastníci
pozemků, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno.
•

Podle § 94k písm. a) stavebního zákona, kterým je Obec Stašov, Stašov čp. 114, 267 51 Zdice,

•

Podle § 94k písm. d) stavebního zákona, Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095
v zastoupení KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Skalníková Kristýna, Stašov čp. 82,
267 51 Zdice, Kratochvíl Pavel, Stašov čp. 67, 267 51 Zdice
ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno,
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, VAK Beroun, a.s, Mostníkovská 255/3, BerounZávodí, 266 01 Beroun,

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení (více než 30) dle ustanovení § 144
odst. 1 správního řádu a z tohoto důvodu zahájení řízení o vydání společného povolení v souladu s § 144
odst. 2 správního řádu oznamuje účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.
Účastníci řízení – další dotčené osoby: v katastrálním území obce Stašov - parc.89/1, 89/2, 89/3, 91/3, 96/2,
st. 61/1 se stavbou čp. 67, st. 61/2 se stavbou bez čp., 90/3, st. 108 se stavbou čp. 95, 90/2, 87, 410/1,
410/10, st. 62 se stavbou čp. 40, 87, st. 63 se stavbou čp. 26, 78/4, st. 95 se stavbou čp. 87, 77/1, st. 64 se
stavbou čp. 140, 468, 66/3, st. 211 se stavbou čp. 163, 66/2, 64/2, st. 67/2 se stavbou bez čp., 64/1, st. 68 se
stavbou čp. 7, st. 123 se stavbou čp. 113, 412/1, 39/1, 39/2, 368/6, st. 69 se stavbou čp. 9, 40, 41, st.76 se
stavbou čp. 66, 70,42, 34, 31/1, st. 75 se stavbou čp. 4, st. 74/1 se stavbou čp. 3, 93, 399/2, 472, 473, st. 99
se stavbou čp. 91, 368/27, 368/28, 298/16, 298/15, 191, 298/14, 29/13, st. 135 se stavbou čp. 135, 29/5, st.
134 se stavbou čp. 109, 29/4, st.159 se stavbou čp. 127, 29/10, st. 202 se stavbou čp. 155, 298/18, 298/10,
st. 185 se stavbou čp. 148, 298/11, st. 217 se stavbou bez čp., 298/9, st. 201 se stavbou čp. 154, 98/6, st.
112 se stavbou čp. 105, 29/25, st. 157 se stavbou čp. 132, st. 150 se stavbou čp. 131, 29/16, st. 161 se
stavbou čp. 136, 29/15, st. 174 se stavbou čp. 144, st. 178 se stavbou bez čp., 29/14, 368/4, 368/9, 30/1, st.
72 se stavbou čp. 73.
Speciální stavební úřad ve společném řízení posoudil předloženou žádost z hlediska uvedených v § 94o
stavebního zákona a zjistil, že jejím umístěním, uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Vzhledem k tomu, že v průběhu společného řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň prostudováním projektové
dokumentace zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany veřejného zájmu především na úseku
životního prostředí, ochrany života a zdraví osob.
Projektová dokumentace stavby je úplná a přehledná a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

K žádosti byly předloženy tyto doklady, souhlasy, vyjádření a stanoviska:
- CETIN a.s - vyjádření ze dne 12.7.2021, č.j.: 718115/21
- Obec Stašov, úřad starosty - stanovisko ze dne 15.9.2021
- KSÚS - vyjádření ze dne 7.5.2021, č.j.: 3684/21/KSÚS/KLT/PŘI
- PČR DI Beroun – stanovisko ze dne 16.9.2021, čj. KRPS-170880-9/ČJ-2021-010206
- Drážní úřad Plzeň – závazné stanovisko ze dne 29.9.2021, čj. DUCR-54933/21/MI
- České dráhy n.d. – stanovisko ze dne 1.10.2021, čj. 2045/21, ze dne 15.11.21, čj. 2469/21
- Správa železnic s.o. – stanovisko ze dne 23.12.2021 čj. S 15809/US-44602/2021-SŽ-OŘPHAOPS
- VAK Beroun, a.s, - vyjádření ze dne 9.8.2021, č.j.: O21070154048
- GasNet s.r.o. stanovisko ze dne 16.11.2021, zn. 5002484964
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření ze dne 20.9.2021 zn.: 001118399568
- MěÚ Beroun, ŽP – závazné stanovisko ze dne 27.10.2021 č.j.: MBE/61841/2021/ŽP-SyH,
vyjádření ze dne 26.8.2021, č.j.: MBE/45920/2021/ŽP-RoK
- MěÚ Beroun, Odbor ÚPRR - závazné stanovisko ze dne 13.7.2021 č.j.: MBE/40443/2021/ÚPRRZeH
- Ústav archeologické památkové péče stč. Čech – vyjádření ze dne 6.5.2022, čj. 2436/2022
- HZS Stč. kraje, Beroun – závazné stanovisko ze dne 29.7.2021, čj. HSKL-5177-2/2021-BE
- MěÚ Beroun, Odbor ÚPRR – stanovisko ze dne 20.6.2019 č.j.:MBE/42398/2019/ÚPRR-ZeH
- Souhlasy s provedením stavby
- Plná moc k zastupování
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Seznam dotčených pozemků
- 2 x projektová dokumentace vypracovaná Ing. Stanislavem Janošem a kolektivem,
autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 0007597 a Ing. Karlem Košařem
autorizovaným inženýrem pro elektrotechnická zařízení ČKAIT – 0002043,
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, vyloučil nesprávně předložené doklady, resp. předložené doklady, které
nejsou vyžadovány platnými zákony, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení
k napojení na ně. Stanoviska a požadavky zapracoval zpracovatel do projektové dokumentace popř. je
speciální stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Poučení
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se
podává u zdejšího speciálního stavebního úřadu 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. Odvolání bude postoupeno odboru dopravy Krajského úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, k rozhodnutí.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo právo odpovídající
věcnému břemeni k pozemku.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena
do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální
stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti
se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Ing. Albert Červenka
vedoucí odboru dopravy a správních agend
v.z. Ing. Monika Olexová v.r.
Za správnost vyhotovení : Iveta Brůnová
Ověřená dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun, Obecního
úřadu Stašov.
Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Beroun.
Toto rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne …………………………

Sejmuto dne ..……………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:
Stavebník:
• Obec Stašov, Stašov čp. 114, 267 51 Zdice v zastoupení ing. Jelenou Nekvasilovou, IČO 71536949
Brechtova 850, 149 00, Praha 4
Podle § 94k písm. d) stavebního zákona
• Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095
(DS: keebyyf)
• KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
(DS: a6ejgmx)
• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 IČO 24729035
(DS: v95uqfy)
• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, pobočka Beroun – Město,
Politických vězňů 455/15, 266 01 Beroun – Město
(DS: hhcai8e)
• GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno IČ: 279 35 311
(DS: hhcai8e)
• CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ 04084063
(DS: qa7425t)
• VAK Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3
(DS: 7vjgxyf)
• Kratochvíl Pavel, Stašov čp. 67, 267 51 Zdice
(doporučeně do vlastních rukou)
• Skalníková Kristýna, Stašov čp. 82, 267 51 Zdice
(doporučeně do vlastních rukou)

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 6 správního řádu:
Podle § 94k písm. e) stavebního zákona majitelé pozemků v k.ú. Stašov
• vlastníci pozemků a věcných břemen k nim parc.89/1, 89/2, 89/3, 91/3, 96/2, st. 61/1 se stavbou čp.
67, st. 61/2 se stavbou bez čp., 90/3, st. 108 se stavbou čp. 95, 90/2, 87, 410/1, 410/10, st. 62 se
stavbou čp. 40, 87, st. 63 se stavbou čp. 26, 78/4, st. 95 se stavbou čp. 87, 77/1, st. 64 se stavbou
čp. 140, 468, 66/3, st. 211 se stavbou čp. 163, 66/2, 64/2, st. 67/2 se stavbou bez čp., 64/1, st. 68 se
stavbou čp. 7, st. 123 se stavbou čp. 113, 412/1, 39/1, 39/2, 368/6, st. 69 se stavbou čp. 9, 40, 41,
st.76 se stavbou čp. 66, 70,42, 34, 31/1, st. 75 se stavbou čp. 4, st. 74/1 se stavbou čp. 3, 93, 399/2,
472, 473, st. 99 se stavbou čp. 91, 368/27, 368/28, 298/16, 298/15, 191, 298/14, 29/13, st. 135 se
stavbou čp. 135, 29/5, st. 134 se stavbou čp. 109, 29/4, st.159 se stavbou čp. 127, 29/10, st. 202 se
stavbou čp. 155, 298/18, 298/10, st. 185 se stavbou čp. 148, 298/11, st. 217 se stavbou bez čp.,
298/9, st. 201 se stavbou čp. 154, 98/6, st. 112 se stavbou čp. 105, 29/25, st. 157 se stavbou čp.
132, st. 150 se stavbou čp. 131, 29/16, st. 161 se stavbou čp. 136, 29/15, st. 174 se stavbou čp.
144, st. 178 se stavbou bez čp., 29/14, 368/4, 368/9, 30/1, st. 72 se stavbou čp. 73.
Dotčené orgány:
• MěÚ Beroun, odbor výstavby, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun – Centrum
• MěÚ Beroun, ÚPPR, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun – Centrum
• MěÚ Beroun, ŽP, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun – Centrum
• HZS Stč. kraje Beroun - Město, Pod Studánkou 1258/24, 266 01 Beroun – Město
• Policie ČR, dopravní inspektorát Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun – Město
• Ústav archeologické památkové péče stč. Čech, Nad Olšinami 3/448, Praha 10
•
•

(interní)
(interní)
(interní)
(DS: 92dhqcp)
(DS: 2dtai5u)
(DS:eaig3gd)

Ostatní:
Obec Stašov, Stašov čp. 114 1 x k vyvěšení
(doporučeně do vlastních rukou)
Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun
– Centrum - 1x k vyvěšení na úřední desku
(osobně na doručenku)

Spis: Spis správního úřadu

