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Rozhodnutí  
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 pozemcích: parc.č. 3182 v k.ú. Synkov a parc.č. 3242 v k.ú. 
Slemeno 
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. 
 

-  Platnost stavebního povolení končí 2.8.2015. Povoluje se prodloužení lhůty platnosti 
stavebního povolení do 31.12.2017. Uvedeným důvodem je finanční zajištění akce. 

 
- Lhůta k dokončení stavby ve stavebním povolení byl 10/2015. Návrh na nový termín 

dokončení stavby je 31. 12. 2017. 
 
 
     Městský úřad Rychnov n.Kn., odbor výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební úřad, 
příslušný dle ustanovení §40 odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů a ustanovení § 15 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., O územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), podle § 115 odst. 4 stavebního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů rozhodl o podané žádosti o prodloužení doby platnosti 
stavebního povolení a lhůty k dokončení stavby takto: 
 
     Lhůta platnosti stavebního povolení č.j. OVŽP/13384/13-2739/13/No, vydaného dne 1.7.2013 
s nabytím právní moci dne 2.8.2013 a lhůta k dokončení stavby dle § 115 odst.4 a § 118 stavebního 
zákona 
 

se prodlužuje do 31. 12. 2017 
 
 

Podmínky: 
1) Při stavbě budou dodrženy všechny podmínky dané ve stavebním povolení č. 
OVŽP/13384/13-2739/13/No včetně podmínek vlastníků sítí nacházejících se v zájmovém 
území (vytýčení před zahájením prací, kontroly,...) 
 
 



 

 

Odůvodnění: 
     Stavebník podal speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o prodloužení lhůty platnosti stavebního 
povolení OVŽP/13384/13-2739/13/No s novým termínem 31. 12. 2017 z důvodu nedostatku 
finančních prostředků pro realizace stavby „Polní cesta C 1/1, C9, včetně odvodnění MP12“ na 
pozemcích: parc.č. 3182 v k.ú. Synkov a parc.č. 3242 v k.ú. Slemeno. 
    Zároveň stavebník zažádal o prodloužení lhůty k dokončení stavby s novým termínem 31.12.2017. 
Stavební úřad v provedeném řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a lhůty 
k dokončení stavby posoudil uvedené důvody jako opodstatněné a proto rozhodl na žádost žadatele 
platnost stavebního povolení a lhůty k dokončení stavby prodloužit do 31.12 2017. Dne 30.7.2015 
bylo doručeno účastníkům řízení oznámení o zahájení řízení o prodloužení lhůt s uvedenými termíny 
pro podání důkazů a námitek v řízení. V průběhu správního řízení v této věci nebyly podány žádné 
námitky ani připomínky. 
V řízení nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily prodloužení doby platnosti stavebního 
povolení. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. 
 
 

Poučení o opravném prostředku: 
     Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle §  81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 
dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním 
učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Lhůta 
pro případné odvolání se počítá ode dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž se den do běhu lhůty 
nezapočítává. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 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 řízení. Případné odvolání má podle § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. 
 
 
 
 
                                                                                Nováková Lidmila v.r. 
                                                                         samostatná odborná referentka 
                                                                  odboru výstavby a životního prostředí 
                                                                        Městského úřadu Rychnov n.Kn. 
 
 
otisk úředního razítka 

 
 
Toto Rozhodnutí o prodloužení lhůt stavebního povolení , 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  
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 
Město Rychnov n.Kn. – úřední deska 
Obec Synkov - Slemeno – úřední deska  
 
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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