STAVEBNÍ ÚŘAD VELKÉ PŘÍLEPY
Obecní úřad Velké Přílepy Pražská č.p.162 252 64 Velké Přílepy

Spis. zn.:
Čj.:
Archiv:
Vyřizuje:
e-mail:

tel.: 220 931 015

Výst.330.2-2555/2018-KU
OVP-4481/2018
Stat.-STL plyn
Ing. Dana Kuchařová

Dne: 16.7.2018

su.kucharova@velke-prilepy.cz

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Velké Přílepy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. e) 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 16.4.2018
podal
ALFA PRAHA s.r.o., IČO 25615467, Olivova č.p. 1398/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
(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.
Výst.332/4-249/09-Ku ze dne 5.6.2009 prodlouženo rozhodnutím č.j. OVP-4657/2013 ze d ne 5.11.2013
a rozhodnutím č.j. OVP-1756/2016, spis.zn. Výst.330-5795/2015-KU ze dne 18.3.2016 na stavbu
STL plynovodní řad a veřejné částí přípojek
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 49, 156/1, 157, 354 v katastrálním území Statenice.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ALFA PRAHA s.r.o., Olivova č.p. 1398/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Odůvodnění:
Stavebník oznámil 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.
Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:
Změna etapizace lokality Boušovský
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, stavební úřad žádosti vyhověl.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a
stavebního řádu 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.

Ing. Dana Kuchařová
vedoucí stavebního úřadu
otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Velké Přílepy a
obce …………….
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Obecního úřadu Velké Přílepy.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 2 ve výši 1000
Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
ALFA PRAHA s.r.o., IDDS: 73zzbbh
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, - Středočeský kraj, přísp.
org., IDDS: a6ejgmx
Obec Statenice, IDDS: ypeamab
účastníci (veřejná vyhláška)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 25/2, 29/2, 44, 113, 123, 214, 234, 423, 524, 612, 566, 670, 599, 872, 294, 97/1, 97/2, 97/3,
515, 1064, parc. č. 51, 57/2, 57/3, 59, 60, 61, 62, 64/7, 64/11, 64/13, 64/15, 153/2, 153/3, 153/4,
153/5, 153/9, 153/17, 153/18, 153/19, 153/33, 153/34, 153/43, 57/1, 52, 153/12, 153/46, 153/53,
153/38, 153/39, 153/6, 344, 64/14, 64/1, 153/1 v katastrálním území Statenice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Statenice č.p. 56, č.p. 257, č.p. 88, č.p. 97, č.p. 60, č.e. 13, č.p. 235, č.p. 237, č.p. 284, č.p. 229, č.p.
371, č.p. 329, č.p. 105, č.p. 70, č.p. 110, č.p. 227 a č.p. 219
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dotčené orgány
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z
Hasičský záchranný sbor, Středočeského kraje, odloučené pracoviště prevence, IDDS: dz4aa73
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, IDDS: u46bwy4

