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E Ř E J N Á   VY H L Á Š K A

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM


Městský úřad Čáslav, odbor dopravy jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o 
pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal 
žádost o změnu stavby před jejím dokončením, 

Město Čáslav, Nám. Jana Žižky z    Čáslav, IČ: 00236021  místo města  
Mgr. Renatou Vaculíkovou(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

 Podle § 118 a §115 stavebního zákona 



změnu  „Nový chodník vul. Za Rybníkem vČáslavi“ a pozemcích: p.č.   

2080/3, 1754/3, 1721/1 a stp. č. 807/1 vkatastrálním území Čáslav

měna stavby spočívá odfrézování opravě čás navazujícího chodníku směrem k Čeplova vdélce 
 a odfrézování a oprava povrchu komunikace vdélc     bníkem vmístě napojení 
chodníku na tuto komunikaci.
odmínky stanovené ve olečném povolení ze dne   č.j. MěÚ/35296/2022/DO  

zůstávají nadále v

 Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

Změna stavby bude provedena předloženékoordinační situaceověřené vřízení o této změně, 
SILNICE ČÁSLAV ; jakékoli jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení stavebního úřadu.



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV



Stavebník:
Město Čáslav

Nám. Jana Žižky z

286 01  Čáslav



http://www.meucaslav.cz/
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Čáslav, Nám. Jana Žižky zČáslav, IČ: 00236021

Odůvodnění:

  podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Speciální stavební úřad 
olečnépovolení ze dneč.j.MěÚ/35296/2022/DO

Speciální stavební úřad ozná   zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního 
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy

a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od 
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad vprovedeném řízení přezkoumal přeloženou žádost, projednal ji vjakém 
se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů 
chráněných dotčenými orány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby 
splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad vprůběhu řízení neshledal důvody, které by 
bránily povolení stavby.

Vypořádání snávrhy a námitkami účastníků:

 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání svyjádřeními účastníků kpodkladům rozhodnutí:

 Účastníci se kpodkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

ání se podává spotřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá – li účastníkpotřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní 
orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle 
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního 
stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.



Jana Šulcová

oprávněná úřední osoba

  

     

 



rozhodnutíusí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.










ěšeno dne:&&&&&&  Sejmuto dne:&&&&&&&.











Obdrží:

− Město ČáslavNám. Jana Žižky zČáslav

− Městský úřad Čáslav, od. investic

− Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha 3)

− ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2 )

− GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  ) 

− Maleč, a.s. Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
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Ostatní účastníci řízení –doručení veřejnou vyhláškouvlastnickými nebo jinými věcnými právy 
sousedním pozemkům a stavbám



− p.č. 1721/3 vkat. území Čáslav

− stp.č. 807/2, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833,

kat. území Čáslav



otčené správní úřady



− Krajské ředitelství Policie Stř. kraje, ÚO, DI Kutná Hora, Na Náměti 421, 284 01 Kutná



 Městský úřad Čáslav,odbor životního prostředí, Nám.Jana Žižky zTrocnova 1, 286 01 Čáslav

 Městský úřad Čáslav, odbor školství, kultury a památkové péče, Nám. Jana Žižky z

01 Čáslav 
 Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Nám. Jana Žižky z

Čáslav



Ostatní:


− Městský úřad Čáslav, nám. Jana Žižky zTrocnova 1, 286 01 Čáslav

se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a 
zpětné zaslání potvrzeného oznámení
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