
 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 
Odbor výstavby a životního prostředí 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz 

OVŽP/ 19935/15-2739/13/No                       V Rychnově nad Kněžnou dne 14. července 2015 
Vyhotovila: Nováková Lidmila 
Oddělení silničního úřadu a úřad územního plánování 
Tel. 494509654, 773759157 
Mail: lidmila.novakova@rychnov-city.cz 
 

 

O Z N Á M E N Í 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PLATNOSTI STAVEBNÍHO 

POVOLENÍ A PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY 
 

 
     Žadatel (stavebník), Státní pozemkový úřad, Pozemkový úřad pro Královehradecký kraj, pobočka 
Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou, IČO 01312774, podal dne 
13.7.2015 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o prodloužení lhůty platnosti stavebního 
povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby  č. j. OVŽP/13384/13-2739/13/No  „Polní cesta C 
1/1, C9 včetně odvodnění MP12“ na parc.č. 3182 v k.ú. Synkov a parc.č. 3242 v k.ú. Slemeno  
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. 
 

-  Platnost stavebního povolení (nabytí právní moci) končí 2.8.2015. Návrh na prodloužení 
lhůty platnosti stavebního povolení je do 31.12.2017. Uvedeným důvodem je finanční 
zajištění akce. 
 

- Lhůta k dokončení stavby ve stavebním povolení je 10/2015. Návrh na nový termín dokončení 
stavby je 31. 12. 2017. 

 
     Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební 
úřad příslušný  dle ustanovení  §40 odst.4 písm.a) zákona 13/1997 Sb O pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů a ustanovení §15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu 
s ustanovením § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 115, odst 4 a §118 stavebního zákona, 
zahájení řízení o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení a o prodloužení lhůty 
k dokončení stavby. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště, žádost neobsahuje změny 
v projektové dokumentaci a žádost poskytuje dostatečný podklad pro její řádné posouzení, nebude 
konáno ústní jednání ani místní šetření. 
      
                                            
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení k odboru výstavby a životního prostředí 
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, jinak k nim nebude přihlédnuto. 
K námitkám účastníků řízení , které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při stavebním 
řízení se dle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.  
 
     Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 
správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní 
orgán ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze 
k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění 
námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž 



 

 

stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112 odst. 1 stavebního 
zákona. 
 
     Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího silničního úřadu ve lhůtě shora 
uvedené (Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, dveře č. 143, 
úřední dny: PO,ST  8:00 – 17:00, ostatní dny dle telefonické dohody). 
 
 
 
                                                                               Lidmila Nováková v.r. 
                                                                   samostatná odborná referentka odboru 
                                                                     výstavby a životního prostředí 
                                                                        MěÚ Rychnov nad Kněžnou 
 
otisk úředního razítka 

 

 

 
Toto oznámení o zahájení řízení, včetně grafické přílohy, musí být vyvěšeno na úřední desce  a 
elektronické úřední desce po dobu 15-dnů 
 
 
 
 
................................................................                       ................................................................ 
Datum vyvěšení                                                              Datum sejmutí 
 
 
Razítko a podpis oprávněné osoby 
 
 
 
 
 
 
Doručeno: 
Účastníci řízení dle §27 odst.1,2 správního řádu: 
Státní pozemkový úřad, pobočka Rychnov n.Kn., Jiráskova 1320, Rychnov n.Kn  
Vlastníci sousedních pozemků– veřejnou vyhláškou 
Město Rychnov n.Kn. – úřední deska 
Obec Synkov - Slemeno – úřední deska  
Česká telekom.infrastuktura a.s., Olšanská 2681, Praha 3(Telefonica O2 CR a.s.)- DS 
ČEZ Distribuce a.s., Děčín 874/8 - DS 
AQUA Servis a.s. Rychnov n. Kn. – DS 
 
Vlastníci sousedních pozemků– veřejnou vyhláškou 
 
Na vědomí: 
Obecní úřad Synkov Slemeno 
KŘ Policie KHK, OŘ-DI Rychnov n. Kn. 
Městský úřad – OVŽP odd. ŽP,  
MěÚ Rychnov n.Kn. -OŠKMT  
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