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Městský úřad Týnec nad Sázavou

K Náklí 4()4,Ż57 41Týnec nad Sázavou

oDBoR v,ŕsľłvgy
ČÍslo ĺpoNłcÍ:
spĺsovÁ zułČxł
VvŘĺzUJp,:
TELEFON:
E-MA]L:

TnS-201811447-5
Yýst'1447 /Ż01 8/Ct

Miloslav Ctiboľ
31',7 101.932
ctibor@mestotynec.cz

DAT(]M Ż1.06.2018

vYRoZUvĺĚľÍ
o NÁHRADNÍM DoRUčBľÍ nozrĺoDNUTÍ

Městský úřad Týnec nad Sázavou, ođbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. ĺ písm.
d) zákona č,.183/2006 Sb., o úzenrnín plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (cĺále jen "stavební zákon''), vydal dne Ż1.06.Ż018 pod čj. TnS-2018/1447-4 _ rozhodnutí o
prodloužení platnosti stavebního povolení ve věci stavby:

Dopľavní terminál Týnec nad Sázavou
na pozemku parc. č. 3069/14,3069128,3069lŻ9,3827/4,384715,386211v katastľálním rĺzemí Týnec

nad Sázavou.

Stavební iízení je vedeno na základě žádosti, kterou dne 1 8.04.20ĺ 8 podalo:
Město Týnec nad Sázavou, IČo 00232904, K Náklí č.p. 404,257 41 Týnec nad Sázavou

Dědicové po zemřelém p. Maľcelu Janečkovĺ, jakožto spoluvlastníkovi sousedních pozemků paľc. č.
306917, 3069116, a 3069/ll v katastľální ,űzemí Týnec nad Sázavou, kteří jsou účastnfty vedeného
Yízení, jsou neznámí, a proto stavební úřad jim rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
doručuje náhľadním doručením. Náhradní doručení pľo tyto účastníky ÍÍzení je pľovedeno veřejnou
vyhláškou v souladu s ustanovením $ 25 odst. ĺ zákona č,. 50012004 Sb., správní řád, v platném znění.

(oti sk úředního ľazítka)

Miloslav Ctiboľ v. r.
vedoucí odboru qýstavby



Č.1. ľns-zo l 811441-5 stľ. 2

Toto oznámení nrusí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno ĺlne: ............ Sejnuto ĺlne

Razítko, poĺtpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámęľi

obdľží k vyvěšení na úřeclní desce:

Město Týnec nad Sázavou, K Náklí č.p. 404,257 4| Týnec nad Sázavou



Městský úřad Týnec naď Sázavou
K Náklí 404,Ż57 41Týnec nad Sázavou

oDBoR rnŕsľłvgy
ČÍsLo ĺeoľłcÍ:
splsovÁ zNłČxR

vyŘlZUJe:
TELEFON:
E.MAIL:

TnS-2018/1447-4
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Miloslav Ctiboľ
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ctiboľ @ mestoty1rec.cZ

DATUM Ż1.06.Ż018

ROZHODNUTI

Výľoková část:

Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm.
d) zákona č.18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon''), na podkladě žádosti o pľodlouŽení platnosti stavebního povolení,
kteľou dne l8.04.2018 podalo

Město Týnec nad Sázavou,IČo 00232904,K Náklí č.p.404, 257 41 Týnec nad Sázavou

(dále jen ''stavebník''), podle $ ĺ l5 odst.4 stavebního zákona

prodIužuje
o 2 ľoky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení spis.zn.
Yýst.2471lŻ016/CÍ. ze đne l 8.05.20ĺ 6 na stavbu

Dopľavní teľmĺnál Týnec nad Sázavou
(dále jen ''stavba'') na pozemku parc. č. 3069/14,3069128,3069/29,382714,3847/5,3847lt3'386211'v

katastľálním území Týnec nađ Sázavou.

Účastníci Íízení,lla lrěž sc vztahuje ľozhodnutí spľávnílro oľgánu:

Město Týnec nad Sázavou, K Náklí č,.p' 404,25'1 4l Týnec nad Sázavou
Kľajská správa aűdržbasilnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,Zborovská č.p. 8l/l l,
150 00 Praha S-Smíchov
České dľáhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody ć.p. 1ŻŻŻ112. 1 10 00 Pľaha 1-Nové Město

odůvodnění:

Stavebnft oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne' kdy stavební
povolení nabylo právní moci, a protoźádá, o prođlouženíjeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povoleníje zdůvodňováno takto:
- Zajištění finančních prostředků
_ Neúspěšná výběrováĺízení na dodavatele stavby

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kteých bylo
stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti stanoviska dotčených orgánů,
stavební úřad žádosti vyhověl. Stavební úřad zvolil doručování veřejnou vyhláškou z důvodu seznámení
veřejnosti se stavebním zámětem a ľovněž vzhledem k tomu, že stavební povolení bylo rovněž
doručováno veřejnou vyhláškou. Spľávní orgán vyhodnotil' že je nutné doručovat prodloužení platnosti
rozhodnutí stejně jako doručoval rozhodnutí samotné.
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Stavební úřacl rozhod|, jak je uveĺleno ve výroku ľozlroĺlnutí, za pouźití ustanovení pľávních předpisů ve
výľoku uvedených.

Účastníci ŕÍzení - další dotčené osoby:

Správa żelęzniční dopravní cesty, státní oľganizace, ČEz Distribuce' a. s., Česká telekomunikační
infrastruktuľa a.s', RWE Distribuční sluŽby' S.r.o.' osvětlení Týnec, k.s., Miľoslav Maštalíř - MD
Elektronik, Vodovody a kanalízace Týnec s.ľ.o., ČD - Telematika a's.' Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje, územní odbor Benešov, dopravní inspektorát, METAZ Týnec a.s., Povodí Vltavy,
státní podnik, závod Dolní Vltava, Marcel Janeček (dědicové), Jiří Hofman, Ing. Irena Kučeľová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Úěastníci neuplatnili návľhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podklaclťlm rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladůrn ľozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Pľoti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznźlmení 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 każdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastnfta. odvoláním lze napadnout výľokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebojeho vedlejší ustalrovelrí. Odvoláníjen pľoti odůvodnění ľozhodnutíje nepřípustné.

(oti sk ríředníh o ruzítka)

Miloslav Ctibor v. r.
vedoucí odboru výstavby

Toto oznánrení musÍ být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne

Razítko, podpis oľgánu, kteľý potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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obdľží:
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí č.p.404,251 41 Týnec nad Sázavou

ĘPľáva źe\eznićní dopľavní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastľuktura a.s., IDDS : qa7 425t
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS:jnnyjs6
osvětlení Týnec, k.s., IDDS: f8mrm9m
Miľoslav Maštalíř - MD Elektľonik, Tyľšovo náměstí č,.p. 149,Ż57 26 Divišov
Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o., IDDS: y541zrj
CD - Telematika a.s.,IDDS: dgzdjrp
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, űzemní ođbor Benešov, dopravní inspektorát, IDDS:
zdrai5u
MET AZ Týnec a.s., IDDS: dztvivh
Povodí Vltavy, státní podnik, závod, Ęolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
Jiří Hofman, Voskovcova č.p. 1075143, Pľaha S-Hlubočepy, 15Ż 00 Praha 5Ż
Ing.Irena Kučeľová, Návazná č,.p.1Ż1213,Praha 6-Suchđo1, ló5 00 Praha6Ż0
Marcel Janeček, Počernická č.p. 513/56, Malešice' l08 00 Pľaha 108 (dědicům se doručuje veřejnou
vyhláškou)

ĺľajská správa aídrŽbasilnic Středočeského kľaje' příspěvková organizace,IDDS: a6ejgmx
Ceské dľáhy, a.s., IDDS: e52cdsf
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, IDDS: cb4bwan
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a ťlzemního plánování, IDDS: cb4bwan
Krajská hygienická stanice středočeského kraje se sídlem vPraze,územní pracoviště Benešov, IDDS
hhcaiSe
Hasičský záchranný sbor Střędočeského kľaje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73
Drážní úřad, Sekce stavební - oblast Praha, IDDS: Smjaatd




