nnĚststcý ÚŘAD NovÁ RoL§, Chodovská236, 3622sNová Role
odbor správních agend, tel,3§3 17632a
sPlsovÁZNaČxa:
čísto JEDNAci:
vYfuzum:

NovÁnoLe nNr

15312021NR
15312021l}lR-s

Kohoutovállinka 320
?2"?.z0zt

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Mě§t§hý uřad Nová Role, odbor spravnícb agend jako stavební ťrřad příslušný podle § 13 odst. l písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o ťrzemnfun p!ánování a gtavebním iládu (stavební zrákon}, ve mění pozdějšíoh
předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě ádosti o prodlouženíplatnosti stavebnlbo povolení,
kterou dne 9.12.2020 podal

Jiří Zelenk& Andělstá llora
(dátejen "stavobník"), podle §

1

169,

3647l And§lská §ora

15 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

do 2 rolry ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí plmrost stavebniho povolení spis.zn.
1658l20l4N§lKF ze dne 27.|1.2ú|4 na stavbu

:

Výstavba bytovýth domů na stav. parc. č. §Wns

§psr E.isyý,{tům A1
§O 02 Bytoť dům A2

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1007/1,

Wa7n3 v katastálním územi Nová Role.

Účastríci ťtzaní,naněž se vztahuje rozhodnuti spnívniho orgrinu:
Jifi Zelenka" na* 27.7,1952, Andělská Hora 169, 364

7l

Andělská Hora

odůvodnění:
Stavebník oznámil stavebnímu ťrřadu,.že stavbu není mofué za,b{iit do
povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodlouženíjebo platnosti.

dvořlet ode dne, kdy stavebnl

Nezahfield stavby v době platrosti stavebniho povolení je zdůvodňováno takío:
- Nedostatek finančníchprosředků'
§tavební ťrřad posoudil důvody, pro tteré nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za lríerých bylo
stavební povoleni vydáno, zůstaly nezměněny, zsjmena zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena
platnost stanovisek dotěetých orgánů, stavební {rřad ádosti vyhověl.
§tavební úhd rozhodl, jak je uvedeno ve qíroku roáodnuť, za použitíustarrovení právnich předpisů ve
výroku uvedených.

Účastnici Hrr;ní -datšídotčenéosoby:

'

Město Nová Role, §práva železničnídopravní oes§r, státni organizace, §pn{va dopravni cesty
Karlovy Vary, Norobyq §.r.o., § T A R - nova, spol. s r.o., Povodí Ohře, §táttí podnik, Vodárrry a

č1. ts:lzoztlttR-s

sh,2

lanlljzalrmbP Vary, a.s., ČD- Telematika a,s.,ČEzDistribuce, a. s., GridServi§e§, s,r,o.,
Ceská telekomunikační infiastruktura a.s., GasNet Šložby,*.r,o.
Vypořádrfuú s uávrhy a nárrritkami účasfiríků:

-

Ueasmíci neuplatniti návrhy ani námiťry

vypoíídanís vyjádřeníni úča§eúkůk pdkladůn rozírodnutí:
- Účastníci se k podkladům roáodnutí nevyjádřili.

poučenírlčastnftů:

Proti tomuto rozhodnutí se lee odvolat do 15 dnů ode dne jeho ozru{mení kodbonr stavebního
uřadu
Krajského ťrřadu Karlovarského kraje, Zívodťrí353/8& láa zt Karlovy Vary podráním
uzdejšího
správního orgánu.

Odvolaní se Podává
poětem stejnopisů ta§ aby jeden stejnopis zůstal spn{vnímu orgánu a
1notrelnvm
abY kaŽdý ÚČasbík d:-Pt
jeden stejnopis. ŇqioCe-t rieasLn< poťebuý počet stejnopisů,
vyhoáví je
sPnávní orgán na nriklady ťrčastníka.Oávofinim lze napadnout'vjrokovďu
east rozhódnuti, jednotliv}
výrok nebo jeho vedlejŠÍustanoverrl. Odvoláníjen proti Úrivodněnirozhodnutí je
nepřipustné.

Janakohoutová

vedouci odboru správních agend

{'!ěSŤsk;; riřarl Fleivá
Řoly
í-li1l1jlli,,,r,,.:;
l^,
ií. ,' ,):j ]v,;'..,r
'"'
^,rI.

Poplatek:

!9rivli

PoPlatek Podle zákona ě. 634/2a04 Sb., o spravních poplatcích položky 18 odst" 2 ve výši 1000

Kč byl zaplacen dne27.t.2021,
Obdrží:

účastníciídodeikv)
Jiři Zelenka, Andělská Hora č.p, 169,364 71 Bochov
Město Nová Role, IDDS: y24bcev
ŽelezniČni doPravnÍ,cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty
Karlovy Vary, IDDS: uccchjm
§.nrala
Norobyt, s.r.o., IDD§: pgtqh48
§ T A R - nova, spol, s r.o., IDDS: 4dyy27
Ťroai Ohře, státní podnik, IDDS; 7ptt8gm
Y:dŤr a kanalizace Karlovy Vary,-a.s.,IDDS: kwtgxs4
CD - Telematika a.s., IDD§: dgzdjrp
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uq§
§ridServiges, §.r.0., IDDS: jnnyjs6
Ceská telekomunikačni iníiasřuktura a,s., IDD§: qal425t
GasNet Služby, s,r.o,, IDDS: jnnyjs6
dotčenésprávni uřady
Drážmi úřad, sekce stavební, IDDS: Smjaatd

Magis§át rněsta Karlovy Vary, odbor iivotního prosfiedí,IDDS: a89bwi8

čl.ts:leoztnrn-s,.

§tr.3

Ministerstvo zaravotnjc*j,, Č9*ný inspekton{t láanl
a ňídel,IDD§: pv8aaxd
zácbranný sbor Karlovarského kraje, IDD§, *kná7,
Iurič:§
Krajská hygienická stanice Kmlovarského lrraje se
sídlem v Karlových Varech, lDD§: t3jai32
Ivíagistrát městaKarlovy Yary, Úrad uzemnibó phánovráni
a stuu*roi úřad, IDDS: a89bwi8

-

astatní

!1zbariérové pros$edí,o.p.s.- KK§, IDD§: 5eeó2lt6
Ifuajské Hitel§tví policie Karlovarského krqie,
Dopravní inspektorát, IDD§: upshpSu

!rr|

Kmr§*vyVARY.

il,,lag:;irát rrrčsla l(ellcry \taly.

|,losk:ls!á

21

,3U

2a

Xar ovy Vary

úŘno úzruruir: pdtli:vÁuín stntrreHí úŘAo
\*iy
Ll Spolťr:1,ly ?_,3tj1 2a Kaliory

§pis.zn. : 1 5§§í/§Ú/ZolGeb
č.i,:setsúnl
Vyňzuje: Geberová Jana
Spisový znak: 280.13
§kartační znaÍ. NZ:a

Karlovy Vary, dne 25.1.2021

vEŘEJNÁ vyHt-Ášxn
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územníhoplánování a stavební úřad, jako silničnísprávníúřad a
speciální stavebni úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písrn, a) zákana č. 13t1997 §b., o
pozemních
Pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákQn
komuníkacích")a § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb,, o územnímplánování a stavebním
řádu {stavební zákon}, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "§tavební zákon"), na pcdkladě žádosti
o prodlouženíplatnosti stavebního povolení, kterou dne g.12.2020 podal

o

Jiří Zelenka, nar, 27.2.1952, Andělská Hora {59, 36471Andělská Hora
(dále jen "stavebník"}, podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

j

prodlužuje

o 2 ro{v ode dne nabyti právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení spis,zn.

9495/§U/14/Geb ze dne 25.8,2014 na stavbu

Nová Role - výstavba bytových domů na p.p.č. 1OO7l23
§o 08 KoMuNlKAcE A zPEvNĚNÉpt_ocHv
{dále jen "§tavba") na pozem§ích parc. ó. ffiaTl1,1aa7n3, 154413 v katastrálním územíNová Role.
Učastnícířízení, na něž se vztahuje rozhodnutísprávního orgánu:
Jiří Zelenka. nar.27.2.1952, Andělská Hora 169, 364 71 Andělská Hora

oďůvodnění:
§tavebník oznámil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možnézahájit do dvou let ode dne,
kdy stavební povolení nabylo právní rnoci, a prato žádá o prodloužení jeho platnosti.
Nezahájení stavby v době platností stavebního povoleníje zdůvodňováno takto:
nedostatekfinančníchprostředků,

_

§Peciálnístavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena, Protože předpoklady, za
ktených bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla
prodlouŽena platnost stanovisek dotčených orgánů, speciální stavební úřad žádosti vyhověí,
§peciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použitíustanoveni právních

předpisů ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení - dalšídotčenéosoby:
§soby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st, p. 245, 246, 247 , 248, 24g, 250, 251, 252111, parc, é. 247 , 248, 24g, 25a, 251 , 86711, 867/15,
86i116, 867118, 867119, 867í2Q, &67t21, 867í7.2, 8a7n3, 1aa7n2, 1007l13, 163016 V
katastrálním územíNová Role.
Osoby s vlastnickými nebo jinýrni věcnými právy k sousedním stavbám:
Nová Role č.p- 184 a č,p, 187.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastnícineuplatnili návrhy a námitky,

-

Vypořádání s vyjádřeními účastnikůk podkladům ro,zhodnutí
- Účastnícise kpodkladům rozhodnutínevyjádřili.

pouěení účastníků:
proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Stavební Úřad
Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech podáním u zdejŠÍhosprávního orgánu.
gdvoláni se podává s potřebnýrn poótem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zŮstal správnímu orgánu
a aby každý be"stnix dostaljeáen'stejnopis. i.tepodá_li úěastník potřebný poč9t stejnopisŮ,,vYhotovíje
jednotlivý
správní orgian na náklady úŮastníka. bcvoranim lze napadnout výrokovou Část rozhodnutÍ,
rozhodnutíj*
vyror nenňleno vedtejší ustanovení, odvoláníjen protiodůvodnění
"*e::_ustné.
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lng, Ladislav Vrbický
vedoucí Úřadu územníhoplánováni a stavebního
Magistrátu města Karlovy Vary

Toto oznámení musí být vyvěšénopo dobu 15 dnŮ.
Vyvěšeno dne:

.,..,.,,.

§ejmuto dne: .,,.,.,

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutíoznámení

Poplatek:
§právní pcplatek podle zákona č.634l2aa4 §b., o správních poplatcích, ve znění pozdějŠÍchzměn a
doplňků poiožky 18 odst. 2 ve výši 1.000,- Kč byl zaplacen dne 21 .12.?a2a.

č.j,: gstlsú/2t

str, 3

Obdrží:
Magistrát města Karlovy Vary

OW -

veřejná vyhláška

úřastníciřízed:
JiřiZelenka, Andělská Hora č.p. 169, 364 71 Bochov
účast4íciřízení podle § 27 odst. 2 v souladu s ustanovením § 144zákona č. 500/2004 Sb. a podle §
113 odst, 3} stavebního zákona - veřejnou vyhláškou
dotčenéorqánv:
Magistrát méeta Karlovy Vary, odbor životníhoprostředi, U SpoňtelnyZ,36a 01 Karlovy Vary
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, lDD§: xknaa7s
Policie Českérepubliky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravníinspektorát, lDD§:
upshpSu
Městský úřad Nová Role, odbor životníhopro§tředí a výstavby, jako sílniění správní Úřad, lDD§:
y24bcev
ilíinisterstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Českýinspektorát lázní a zřídel, lDD§:
pv8aaxd
Drážníúřad, sekce stavební, oblast Plzeň, lDD§: Smjaatd

ostatní - veřejnou vyhláškou
správa železničnído§ravnícesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ustí nad Labem Telematika
a-s.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.§,, Technický útvar
O2 Czech Republic a.s.
čEz oistrinuce, a. §.

Grid§erviě§,

Norobyt, s.r,o.

§.r,o,

§TAR-nova,spol.sr,o.
co:
-

vlastní 2x

- ala

l

tll

-4ý,t

Kan§ryvyVARY.

L'lagistái másla Feiiclry Vary. lvlmkavská 21

únan uzrlrilíHr

,

36i 20

Karo,,y Vary

plÁ,ovitvín stnvralí úŘm

U Spcirlelny 2,:J61 20 Kaťotly \hry

§pis,zn. : 1 5§§?§Ú/20/Pl

Karlovy Vary, dne 22,2,2a21

č1.: zosarsurzt

Vyfizuje: Plachá Ladislava, linka 2739
§pisový znak: 231.2
$kartačníznak: A/5

vnŘr.lrvÁ vyHLÁšxn
ROZHODNUTÍ

o prodloužení platnosti stavebního povolení pro vodni díla

íÝová Role,- vúetavba bvtových 4oínů-,VH čáqt

Výroková část:
Magistrát měsŤa Karlovy Vary, Úřad rjzemního plánováni a stavební úřad, jako stavební úřad
přislušný podle § 106 odst. 1 zákona ě. 25/in§a1 Sb., o vodách (vodní zákon}, ve znénípozdějších
předpisů {dále jen "vodní zákon"}, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.4 vodního
zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2CI06 §b., o úzenrnímplánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"}, ve správním řízeníposoudil žádost,
kterou drw 9322020 podal

Jiří Zelenka, naF. 2T,2.1g52,Andělská Hora í69, 364 7{ Andětská Hora
(dále jen "§tavebník"}, podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

a2

roky. ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnuti platnost stavebního povolení spis.zn.
19496l§Ú/l4t?l ze dne 15.10.za14, které se několikrát prodlužovalo, naposledy pod spis. zn.:
128§2/SÚl18 ze dne 28,11,2018 na stavbu:

Nová Role - výstavba bytových domů - VH část
{dále jen "§tavba") na pozemku parc. ě. 1007/1 , 1ga7ft3, 1008, 15l'4I3 v katastrálním územi Nová
Role,

Úěastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutísprávního orgánu: dle § 27 odst, 1 zákona č.
500/2004 Sb,
Jiři Zelenka, nar, 27.2.1g52,Andělská Hora 169, g§471 Andělská Hora
Město Nová Role, Chodovská 6, 362 25 Nová Role

odůvodnění:
§tavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možnézahájit do dvou let ode dne, kdy
stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodlouženijeho platnosti.

Stavebni úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení řízeníúčastníkůmřizení a dotčeným orgánům,
§tavební úřad podle ustanovení § 112 odst,2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústníhojednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné

TEl_iF3l{ / í'AX
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1b'i 111 t3b3 1]]

lD ]ATOVE SCtiRÁ|,{i(Y a89irť/i8
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BAlJKOVNi s1-0J[i{
Česká spniiteina, a,s, Kerinrry Vary
č, ú, 0800421389 / 08c0
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podklady pro po§ouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do
své námitky a dotčenéorgány svá stanoviska.

Nezahájeni stavby

v

finančnich prostředků.

27

3.2a21 mohou úóastníci řiZení uPlatnit

dgbě platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto: nedostatek

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena, Protože předpoklady, za kterých
bylo stavebni povolení vydánÓ, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resP-_ bYla
piodloužena plánost stanovisek správců techniekých zařizení a dotóených orgánŮ, stavební Úřad
žádostivyhověl.
$tavební povolení bylo vydáno pod spis.zn. 19496/SÚnqm ze dne 15la.2}14 ? j,9h9 platnost
prodloužena pod spis.zn. 11574§|Jtl6t?l dne 11.11.?016 a spis,zn.: 1286?lSUl18 ze dne
28.11.2018,

§tavebni úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použitíustanovení Právních PředPisŮ
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení dle § 27 odst, 2 zákona č, 50012004 §b.
Osoby s vlastnickými nebo jinýmivěcnými právy k sousedním pozemkům:

st, p. 238, 239, 244,246,247,24a,24g,25a, ?§1,252111,254, parc. Č. 1630/6 v
katastrálním územíNová Role

Osoby s vlastnickými nebo jinýmivěcnými právy k sousedním stavbám:
NÓvá Role č.p. oz, e.p. br, č.p. 17§, č,p. 184, č.p. 184, č.p. 184, č,p, 187, č.p, 187, č.p, 187 a
č.p.205

Vypořádánís návrhy a námitkami účastníků:
- Učastnici neuplatnili návrhy a námitky,
k podkladům rozhodnutí:
Vypořádání s vyjádřeními účastníků
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

-

poučeni účashíků:

proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho aznámenÍ ke Kra.lskému Úřadu
Karlovarského kraje v Karlových Varech podáním u zdejšíhosprávniho orgánu.
odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby ieden stejnopis zŮstal sPrávnímu orgánu
a aby každý iičastnix dostaljeden'stejnopis. Í{epodá-li úěas-tníkpolřebnýpo_č9t stejnopisŮ,,vYhotwíje
spráni orgiap na náklady úÉashíka,bovounim tze napadnout výrokoyou čá9t rozhodnutÍ, jednotlivý
výrox nenň,ieno vedlejšíustanovení, Odvoláníjen proti odůvodněni razhodnutí je nePřiPustné,
í

,:

"-..:.,.-]

lng. Ladislav Vrbický
vedoucí UřaCu územníhoplánováni a stavebního úřadu
Magistrátu města Karlovy Vary

č.1,: zoeslsúnt

str.3

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb,, o správ, poplatcích, ve znění pozdějších změn a
doplňků položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč bylzaplacen dne 1ž,.1.zaT.
Toto oznámeni musí být vyvěšeno po dobu 1§ dnů.
Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, kterli potvrzuje vyvěšení a sejmutioznámení,

Obdrži:
účastníciřízenído vlastních rukou
Jiří Zelenka, Stará Kysibelská 99, 360 09 Karlovy Vary
Město Nová Role, lDD§: yZ4bcev - se žádostío vyvěšenína úřednídesce
Účastnici řízení podle § 27 odst, 2 v souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500i2004 Sb. a podle §
veřeJnou vyhláškou - zveřejněním na úřední desce Magistrátu
113 odst.3 stavebního zákona
města Karlovy Vary po dobu 15 dnů:
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 238, 23g, 244, 246, 247, 248, 249, 25a, 251, 262í11, 254, parc. č. 163016 v katastrálním
územíNová Role
Osoby s vlastnickými nebo jinýmivěcnými právy k sousedním stavbám:
Nová Role č.p, 97, č,p. S7, č.p, 179, č.p. 184, ě.p. 184, č,p. 184, č.p. 187, é.p. 187, č.p.187 a č.p.
2o5

dotčenéorgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, se sídlem v Karlových Varech, lDD§: t3jai32
Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního'dohledu, Český inspektorát lázní a zřídel, lDD§:
pv8aaxd
Městský úřad Nová Role, odbor správních agend, lDD§: yZ4bcev
Drážníúřad, stavební sekce - oblast Plzeň, lDD§: 5mjaatd
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životniho prostředí, U Spořitelny 2; 361 20 Karlovy Vary
co:
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