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DATUM

1'Ż'oL'2021'

UsNEsENí
Výroková část:
Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby podle 5 39 odst' 2 zákona č. 500/2004 Sb', správní řád,
ve znění pozdějších předpisů

prodlužuje
do 30.05.2021 lhůtu k provedení úkonu určenou usnesením č. j, TnS-2017/5838-29 ze dne 06.0L'2020
účastníkovi, kterým je:

cERTUS společnost s ručenímomezeným, lčo ągstooz2, Záběhtická č'p. 180/59, Praha 10-Záběhlice,
106 00 Praha 106,

kterého zastupuje RotaGľoup s.r.o., tng. Yvona Kaiserová, lČo 27967344, Radyňská č.p' 488/8,

Východní Předměstí, 326 00 Plzeň26,

současně stavební úřad prodlužuje i lhůtu přerušení územníhořízení.

odůvodnění:
Dne 22.t2'201,7 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla
úplná a nebyla doložena všemĺpodklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení,

bylžadatel dne22.L2.2oI7vyzvánkdoplněnížádostiařízeníbylopřerušeno'Žádostbyladoplněnadne

04.05.2018. Následně zl.os.2oL8 stavební úřad oznámĺl zahájeníŕízenía dne 26'06.2018 vydal územní

rozhodnutí. Do tohoto územního rozhodnutí se odvolali účastníciřízenía nadřízený správní orgán
rozhodnutím ze dne 10,06'2019 pod sp' zn' SZ tt971"4/2ot8/Kusx ÚsŘ/vo, které nabylo právní mocĺ
dne 10.07'20L9 územnírozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání' Současně v závěru svého

rozhodnutí uvedl právní názor k pokračovánĺ řízení v novém projednání, kde výslovně uvedl co je třeba k
žádosti doplnit' Žádost byla doplněna dne 04.L]..20L9. Následně stavební úřad oznámil nové projednání
přípisem ze dne 27.LL.2o1'9 pod č'j. TnS-20L7/5838-25' DneL2.t2.2019 bylo do datové schránky města
doručeno vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životníhoprostředí ze dne LL.t2.2oI9
pod sp. zn' SZ_l5471"4/2aI9/KUSK ve kterém dotčený správní orgán požaduje přezkoumání podaného
návrhu z ohledem na současně platnou zákonnou úpravu zákona o posuzovánívlivů na životníprostředí.
Vzhledem k této skutečnosti stavební úřad vyzval žadatele k doplnění a rozhodl o přerušení územního
řízenído 30'08.2020'

Správní orgán tedy podle 5 39 odst' 1 správního řádu usnesením určĺlúčastníkovipřiměřenou lhůtu
k provedení úkonu, protože jĺ nestanoví zákon a je toho zapotřebí' Určenímlhůty není ohrožen účel
Účastníkdne 22.07.2020 podal žádost o prodloužení lhůty
řízeníani porušena rovnost účastníků'
k provedení úkonu z důvodu zdlouhavého správního řízeníohledně posuzovánívlivů na životníprostředí'
ZjĺšťovacířÍzení bylo ukončeno a dne 03'09.2020 vydal krajský úřad rozhodnutí o závěru zjišťovacího
řízenípod sp. zn. sz096850l2020/KUsK/9' Vzhledem ktomu, že vydaný závěr zjišťovacíhořízeníbyl
napaden odvoláním, požádal navrhovatel dne L9't2.2O20 o znovuprodloužení lhůty k doplnění podkladů

nĺĚsľsxÝĺlŘau
sÁzavou
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i s ohledem na probíhajícípandemii Covid 19' Správní orgán podle

5 39 odst. 2 správního řádu lhůtu
usnesením přiměřeně prodlužuje za podmínek stanovených v 5 39 odst. L správního řádu'

osoby

s

vlastnĺckýmĺnebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům _ účastníciřízení:

st. p' 355, parc. č. 2081"/2,2t2L/1', Ż121'/2,2727/5,2L24,2t25,2'J'33,2t39,2144/2, 21'44/8,2144/9,
2144/17, 2L44/L8, 2L44/r9, 2L44/20, 21.44/24, 2L44/25, 2144/28, 2L44/29, 2L44/32, 2L45, 2t46/2,

2r5A/L2, 2159, 2662/r, 2662/2, 2662/3, 2663, 2669/r, 2669/3, 267713, 3733, 3854, 3865/6 v
katastrálním územíChářovice
Osoby s vlastnĺckými nebo jinými věcnýmĺ právy k sousedním stavbám

-

účastníciřízení:

Chářovice č.p. 66
Poučeníúčastníků:
Protĺ tomuto usnesení se lze odvolat do ].5 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšíhosprávního orgánu. Podle 5 76
odst' 5 správního řádu odvolánínemá odkladný účinek.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopĺs zůstal správnímu orgánu a
aby každý Účastník dostal jeden stejnopĺs. Nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady rjčastníka.odvoláníjen proti odůvodnění usneseníje nepřípustné'

(otisk úředního razítka)

Miloslav Ctĺbor v.

r.

vedoucí odboru výstavby

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

..

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmutíoznámení

obdrží:
(dodejky) podle $ 85 odst. ]. a odst. 2 písm.a)
účastnící
RotaGroup s.r.o,, IDDS: 78hx792
obec Chářovice, lDDS: pzxbSfi
AG AGROPRIM, s.r.o., IDDS: m9ajxuk
ČEZ Distribuce, a. s., lDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační ĺnfrastru ktura a.s., l DDS: qa7 Ą25t
GasNet s,r.o., IDDS: rdxzhzt
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
Roman Lutz, Jílovská č.p. 418, 257 41' Týnec nad Sázavou

C.j.
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Účastníkůmpodle 5 85 odst. 2 písm' b) a c) se doručuje veřejnou vyhláškou
K vyvěšenína úřední desce a podání zprávy o vyvěšení:
Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 4o4,257 41 Týnec nad Sázavou
obecní úřad Chářovice, Chářovice 38,257 4J. Týnec nad Sázavou

