MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel:
312 821 111
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312 821 199
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení silniční správní úřad
ČÍSLO JEDNACÍ

MUBN/ 47788/2019/VÝST

SPIS. ZNAČKA:

VÝST/105850/2018/JIB

VYŘIZUJE:

Ing. Beatrix Jiráňová - oprávněná úřední osoba

TELEFON:

312 821 244

E-MAIL:

jiranova@benesov-city.cz

DATUM:

25.04.2019

Č. SPR. R.:

239/2019

Středočeský kraj, IČO 708 91 095, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha,
který zastupuje Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 485 88 733, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad (dále jen
„speciální stavební úřad“), jako speciální stavební 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 podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108
až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 29.08.2018 podal
Středočeský kraj, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

stavební povolení
na stavbu:

II/114, most Živohošť – Neveklov
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 575/37, 675/1, 784/1, 786, 1987, 1995/3, 1996/5, 1996/6,
2011, 2012/2, 2058, 2059/1, 2060/2 v katastrálním území Bělice, parc. č. 2001/1, 2060/1, 2061
v katastrálním území Blažim nad Vltavou, parc. č. 967 v katastrálním území Jablonná nad Vltavou,
parc. č. 1286/1 v katastrálním území Neveklov, parc. č. 564, 2852/2, 2853/1, 2858/1, 2861/1, 2861/2,
2861/5, 2871, 2872/3, 2934, 3043/1, 3051 v katastrálním území Stranný.
Stránka 1 z 8
www.benesov-city.cz
IČO: 00 231 401
ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800

Č.j. MUBN/ 47788/2019/VÝST

str. 2

Stavba obsahuje:
Jedná se o opravu silnice č. II/114 v délce 7,930 km. Objekt je rozdělen na úseky celkové opravy
(SO 101.1) a na úseky stavebných úprav (SO 101.2).
Náplní vybraných částí úseku objektu je rekonstrukce silnice v celé šíři stávající koruny – cca 7,0 – 9,0 m,
pročištění podélného systému odvodnění a doplnění zádržného systému. V trase rekonstruované silnice
se nachází dvanáct úrovňových křižovatek plus sjezdy na pozemky a polní cesty, případně obytné zóny
v intravilánech obcí. Začátek úseku ZÚ v km 0,0 byl upřesněn při místním šetření a odpovídá provoznímu
staničení silnice č. II/114 v km 47,504. Je situován za konec mostu ev. č. 114-027 u Živohošti přes
Slapskou přehradu. Most není součástí této akce. Konec úseku KÚ je ve staničení 9,5 km před
křižovatkou se silnicí č. II/105 před Neveklovem. Křižovatka není součástí této akce. Podrobnosti
v projektové dokumentaci zpracované Ing. Martinem Danielem, ČKAIT 0010679.
II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, zpracované
Ing. Martinem Danielem, ČKAIT 0010679; příp. změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy podle rozhodnutí o umístění stavby orgánem nebo
organizací k tomu oprávněnou.
3. Stavebník zajistí vytýčení veškerých nadzemních a podzemních vedení a zabezpečí jejich ochranu
podle požadavků vlastníků nebo uživatelů sítí a příslušných technických norem, zejména ČSN
73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Při provádění stavby je třeba dodržovat
předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu
zdraví a života osob na staveništi.
4. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobnosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě
po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární
bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
5. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel (osoba oprávněná k provádění
stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů),
který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při provádění
stavby musí být zhotovitelem veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje
týkající se provádění stavby.
6. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název
a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Stavebník oznámí našemu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- odstranění vrstev vozovky
- závěrečná kontrolní prohlídka
8. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR pod sp. zn. 103486/20181150-OÚZ-PHA ze dne 04.09.2018.
9. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, pod č.j. KHSSC 39717/2018 ze dne 29.10.2018.
10. Budou splněny podmínky souhrnného vyjádření Odboru životního prostředí Městského úřadu
Benešov pod č.j. MUBN/115509/2018/OOPLH ze dne 27.09.2018, závazného stanoviska pod
č.j. MUBN/133303/2018/OOPLH ze dne 07.11.2018 a sdělení pod č.j. MUBN/43536/2019/OOPLH
ze dne 11.04.2019
11. Budou splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., pod č.j. 710924/18
ze dne 03.09.2018.
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12. Budou splněny podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,
Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, pod č.j. KRPS-226345-1/ČJ-2018-010106 ze dne
16.08.2018.
13. Budou splněny podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. pod zn. 1102888988 ze dne 01.03.2019, pod
zn. 1098457033 ze dne 30.05.2018 a souhlasu pod zn. 001099597996 ze dne 13.08.2018.
14. Budou splněny podmínky vyjádření Povodí Vltavy s.p. pod zn. 18636/2019-242/Ma ze dne
25.03.2019.
15. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
16. Stavebník požádá před započetím stavebních prací o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích, příp. povolení uzavírky a zvláštního užívání komunikace, dle zvláštních
právních předpisů. Dopravní opatření bude povoleno na dobu nezbytně nutnou pro provedení
stavby.
17. Dopravní stavba může být užívaná ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě
kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby před vydáním kolaudačního souhlasu byly provedeny
a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a opatří závazná stanoviska dotčených
orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. V souladu s § 121 a § 122
stavebního zákona stavebník předloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci
skutečného provedení stavby (pokud došlo při jejím provádění k nepodstatným odchylkám),
dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (geodetické zaměření) a geometrický
plán.
18. Umístění nového trvalého dopravního značení/zařízení, včetně případného posunu stávajícího
značení, bude stanoveno samostatně podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů. Stanovení místní úpravy provozu bude předloženo
k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, resp. povolení předčasného užívání stavby nebo
jejího zkušebního provozu. Nebude-li dopravní značení osazeno dle stanovení, nelze vydat
kolaudační souhlas na stavbu. Žádost o stanovení místní úpravy provozu se doporučuje podat
minimálně 2 měsíce před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (předčasného užívání
nebo zkušebního provozu stavby) na stavbu, z důvodu správních lhůt pro vydání stanovení.
Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v posledním
platném znění (dále jen „správní řád“) a podle § 109 písm. a) stavebního zákona, na něž se vztahuje
rozhodnutí správního orgánu:
Středočeský kraj, IČO 708 91 095, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha

Odůvodnění
Dne 29.08.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavebník předložil souhlasy vlastníků dotčených
pozemků. Městský úřad Neveklov – stavební úřad vydal své stanovisko dne 23.11.2018 pod
č.j. 02211/2018/SÚ.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník dne 29.08.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 07.03.2019.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání
na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala
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dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil,
že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního
rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které
by bránily povolení stavby.
Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník
povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem
(lze doporučit minimálně 3 týdny před započetím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České
republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba
doporučit oznámení písemně.
Stavební objekty dopravního značení budou řešeny podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 12
odst. 1 písm. d) zákona o pozemních komunikacích je svislé a vodorovné dopravní značení součástí
pozemní komunikace, dle § 13 písm. a) zákona o pozemních komunikacích jsou přenosné dopravní
značky a dopravní zařízení příslušenstvím pozemní komunikace; jejich stanovení (povolení) formou
místní a přechodné úpravy provozu podléhá zvláštnímu právnímu předpisu, nikoli řízení podle
stavebního zákona. Jelikož se v případě místní úpravy provozu jedná o součásti pozemní komunikace,
je pro kolaudaci nezbytné řádné provedení značení dle stanovení.
Stanoviska sdělili:
Ministerstva obrany ČR, MěÚ Neveklov – stavební úřad, MěÚ Benešov - Odbor životního prostředí,
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát,
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, město Neveklov, obec Stranný, GridServices a.s., Povodí Vltavy s.p., Lesy ČR
s.p., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., VHS Benešov s.r.o., Krajská správa a údržba silnic SK p.o.,
ČEZ Distribuce, a. s.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad dále zapracoval do podmínek rozhodnutí podmínky písemných vyjádření
vlastníků a správců dotčené dopravní a technické infrastruktury, k ochraně této infrastruktury v případě
přímého dotčení nebo činnosti v ochranných pásmech.
Vlastnické právo, resp. právo stavby, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů. Stavební povolení tedy nenahrazuje věcné právo k realizaci stavby, řešené
v oblasti soukromého práva. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva
veřejného.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a podle § 109 písm. a), c), d) stavebního
zákona:
Město Neveklov, Obec Stranný, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2, 3 správního řádu a podle § 109 písm. b), e) stavebního
zákona:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 420, parc. č. 575/3, 575/17, 575/20, 575/22, 575/23, 575/25, 575/28, 575/29, 575/31,
575/39, 644, 646, 648, 652, 653, 670/3, 673/1, 673/4, 673/6, 674/1, 675/5, 675/8, 678, 679/2, 777,
779/1, 779/2, 780/1, 781, 782/3, 784/2, 787, 788, 792/1, 796, 805, 806, 824/5, 824/7, 824/8,
824/10, 824/11, 839, 841, 1993, 1994/3 v katastrálním území Bělice,
st. p. 107, 124, 137, parc. č. 844, 845, 846, 856, 857/1, 857/2, 859, 860, 864, 866, 874, 882, 895,
1100/1, 1100/26, 1484/1, 1484/2, 1493, 1495/1, 1519/1, 1519/2, 1520/1, 1523/1, 1523/2, 1524/1,
1524/2, 1525, 1529/1, 1529/2, 1530/1, 1530/2, 1530/3, 1530/4, 1530/5, 1530/6, 1530/7, 1534/1,
1596/3, 1596/4, 1630/2, 1631/1, 1631/2, 1632/2, 1633/2, 1636/2, 1642/2, 1645/2, 1652, 1654/1,
1655, 1659/1, 1659/5, 1659/7, 1659/8, 1659/13, 1659/26, 1659/29, 1659/30, 1723, 1724, 1737/3,
1745/1, 1745/2, 1754, 1756, 1758, 1759/3, 1759/4, 1759/5, 1760/1, 1760/2, 1761/1, 1761/2,
1762/1, 1762/2, 1763/1, 1763/2, 1785/1, 1786/1, 1786/2, 1787, 1794/1, 1794/2, 1795, 1801/6,
1801/9, 1952/1, 1952/3, 2013, 2053/2, 2053/3, 2053/4, 2053/5, 2060/3 v katastrálním území
Blažim nad Vltavou,
st. p. 90, 123, 124, 125, parc. č. 595/1, 600/30, 600/31, 600/38, 611, 618, 619, 622, 623, 624, 625/1,
625/2, 626, 628, 629/1, 629/2, 630, 632/1, 632/2, 633/1, 647/2, 647/3, 647/6, 647/7, 647/8, 647/9,
659/4, 659/5, 659/8, 661/1, 661/2, 662/1, 662/2, 665/1, 667/3, 689/1, 690/2, 690/3, 691, 694/1,
694/2, 695, 696, 697, 698, 704/2, 710/1, 710/2, 710/3, 710/5, 710/6, 710/8, 710/18, 710/20,
710/38, 710/43, 710/44, 729/1, 729/4, 947/1, 947/2, 948, 950/2, 950/3, 950/4, 951/1, 951/2, 968
v katastrálním území Jablonná nad Vltavou,
parc. č. 998/1, 998/2, 998/3, 998/5, 998/6, 998/7, 998/10, 998/13, 998/15, 998/17, 998/19,
998/20, 998/22, 998/24, 999/2, 999/3, 999/4, 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1001/5, 1001/6,
1006, 1011/5, 1011/6, 1013/1, 1019/6, 1019/12, 1019/17, 1020, 1286/3, 1287/1, 1287/3
v katastrálním území Neveklov,
st. p. 1/1, 2, 3, 86, 88/1, 89, 174/2, 181, 191, 201, 210/2, 210/3, 225, 253, parc. č. 69/4, 100, 101/2,
109/1, 112/1, 115/2, 115/3, 116/1, 138, 139/1, 139/2, 142/2, 142/6, 142/11, 142/22, 142/57,
204/26, 204/32, 204/36, 218, 234, 235/1, 235/5, 236/2, 236/3, 240/2, 242/1, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 264, 265, 270, 272/4, 272/24, 272/28, 272/29, 272/30, 272/42, 272/60, 272/61,
272/68, 272/108, 274, 278/2, 280, 281/1, 282/1, 283/1, 283/2, 283/3, 286, 288, 298/1, 298/2,
298/3, 547, 549, 550/1, 550/6, 550/7, 550/8, 550/19, 550/21, 550/22, 550/51, 550/54, 559, 560/1,
560/2, 562, 567/1, 567/2, 567/3, 1682/3, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1729, 1730/1, 1730/2,
1731, 1739/1, 1739/3, 1747/3, 1747/6, 1747/29, 1755/1, 1755/2, 1760/1, 1762/1, 1763, 1779,
1785/3, 1789/2, 1789/3, 1789/4, 1799, 1853/1, 2830/1, 2848, 2849, 2858/2, 2860, 2861/3, 2861/4,
2861/6, 2861/7, 2872/1, 2884/2, 2930, 2931, 2933, 3043/2, 3043/3, 3043/4, 3043/5 v katastrálním
území Stranný
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Neveklov, Bělice č.p. 13, Neveklov, Blažim č.p. 36, Neveklov, Nebřich č.e. 2, Neveklov, Jablonná
č.e. 8, Stranný č.p. 1, č.p. 32, č.p. 2, č.e. 5 a č.p. 36, Stranný, Břevnice č.p. 5, č.p. 4, č.p. 6, č.p. 8
a č.p. 11
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
1. Město Neveklov, Nám. J. Heřmana 80, 257 56 Neveklov, ve svém sdělení pod zn. 01101/2018/R
ze dne 26.07.2018 požaduje, aby pozemky, které jsou vedeny jako orná půda a trvalý travní porost
je nutné řešit se zemědělskou společností Neveklov a. s., se sídlem ve Stranném, neboť tyto pozemky
využívají ke své činnosti.
Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení podle § 27 odst. 1, 2 a 3 správního řádu a podle
§ 109 stavebního zákona, kdy účastníci řízení jsou pouze vlastníci dotčených pozemků. Nájemci pozemků
nejsou účastníky řízení, návrh byl proto zamítnutý.
2. Obec Stranný, Stranný 39, 257 56 Neveklov požaduje ve svém vyjádření pod č.j. 200/18 ze dne
10.09.2018 rozšíření zatáčky a osazení svodidel u domu čp. 32 na začátku obce ve směru od mostu
Živohošť z důvodu větší bezpečnosti a předcházení nebezpečným situacím při stále větším provozu
zejména při odvozu kamene z lomu Bělice.
Speciální stavební úřad zajistil k uvedenému požadavku vyjádření Ing. Martina Daniela, ČKAIT 0010679,
zpracovatele projektové dokumentace k požadavku obce Stranný na rozšíření zatáčky a osazení svodidel
v rámci projektu s názvem: „II/114, most Živohošť — Neveklov”:
„Rozšíření zatáčky silnice 11/114 v obci Stranný u čp. 32 na vnitřní straně směrového oblouku by vyvolalo
demolici čp. 32. Rozšíření zatáčky vně směrového oblouku by znamenalo zásah do cizích pozemků jak
v samotném směrovém oblouku, tak v přímých přilehlých úsecích trasy. Tyto úpravy by pravděpodobně
vyvolaly posun přilehlých příkopů a kácení dotčené mimolesní zeleně.
Výše uvedené možnosti jsou mimo zadání dokumentace, která je řešena ve stupni DSP a má zde
charakter oprav, ne optimalizace trasy. Rozšíření zatáčky by pravděpodobně vedlo k územnímu řízení.
Osazení svodidel mezi stávající zástavbu a jízdní pruh vyvolá posouzení z hlediska rozhledu pro zastavení
viz. ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic.
V příloze vyjádření, je výřez ze situace, kde je vykresleno rozhledové pole pro zastavení pro návrhovou
rychlost 50km/h. Délka rozhledu pro zastavení zde činí 40m, viz. tabulka 8 v ČSN 736101. Z výřezu je
zřejmé, že rozhledové pole pro zastavení vede v těsné blízkosti podél stávající zdi, tzn. stávající objekt
č.p. 32 není překážkou v rozhledu pro zastavení. Nově osazené svodidlo by v této poloze překážku pro
rozhled pro zastavení tvořilo, viz článek 8.2.1. ČSN 736101.
Stávající stav je v projektu řešen doplněním vodorovného dopravního značení resp. střední plnou dělící
čárou (V 1a). Plná dělící čára lépe navede vozidla do směrového oblouku. V stávajícím stavu si
pravděpodobně řidiči směrový oblouk nadjíždějí a tím může dojít k nebezpečným situacím při míjení
vozidel.
Pro zvýšení bezpečnosti je v projektu ponecháno stávající svislé dopravní značení, konkrétně ve směru
staničení výstražná značka A 1a-Zatáčka vpravo doplněná značkou IP5 — doporučená rychlost 30km/h.
V případě, že obec bude na požadavku trvat, bude nutné kontaktovat správce komunikace a tyto úpravy
řešit mimo rámec této akce.“
Uvedené vyjádření, včetně citované přílohy je založeno ve spisu. Návrhu obce Stranný na základě výše
uvedeného vyjádření nebylo vyhověno.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u správního orgánu,
který napadené rozhodnutí vydal.
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.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování § 152 a § 157 stavebního zákona. Při nedodržení
ustanovení těchto paragrafů se stavebník dopouští přestupku či správního deliktu dle § 178 nebo 180
stavebního zákona a může mu být uložena pokuta.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Změny stavby před
jejím dokončením musí být ve smyslu § 118 stavebního zákona povoleny speciálním stavebním úřadem.

Otisk úředního razítka
Ing. Beatrix Jiráňová v. r.
odborný referent

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den
po posledním dni vývěsní lhůty. Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Obdrží
zmocněnec stavebníka (dodejky)
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IDDS: qwcnts7
účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)
Město Neveklov, IDDS: mssbcgw
Obec Stranný, IDDS: zf2apdw
Lesy České Republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
účastníci řízení podle § 27 odst. 2, 3 správního řádu a podle § 144 odst. 6 správního řádu a § 112 odst. 1
stavebního zákona
- doručeno veřejnou vyhláškou
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, IDDS:
hhcai8e
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u
Městský úřad Neveklov, stavební úřad, IDDS: mssbcgw
K vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov
Městský úřad Neveklov, IDDS: mssbcgw
Obecní úřad Stranný, IDDS: zf2apdw

Městský úřad Neveklov a Obecní úřad Stranný se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na veřejné úřední
desce po dobu 15 dnů.
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