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Oznámení
zahájení řízení o dodatečném povolení stavby
Obec Korno, IČ 00509671, se sídlem Korno 21, Liteň, 267 27, podala dne 22.2.2013 žádost o dodatečné
povolení stavby stavební úpravy komunikace na pozemcích parc. č. 149, 163/18 (odděl.č. z p.č. 163/6 dle
GP č.153-11/2013), 708/1 (odděl.č. z p.č. 708 dle GP č. 153-11/2013) a 720 v kat. území Korno. Uvedeným
dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení předmětné stavby.
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako speciální stavební úřad příslušný podle
§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon) a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), oznamuje v souladu s ust.
§ 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o podané žádosti podle § 129 odst. 2 stavebního zákona
o dodatečné povolení výše uvedené stavby a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na den
čtvrtek 5. března 2015 v 9,00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy
nejpozději při ústním jednání. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům
nebude přihlédnuto.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah
uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci
území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanc. odboru dopravy a správních agend
Městského úřadu Beroun (návštěvní dny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod.).
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Doručí se:
Účastníci řízení:
1. Obec Korno, Korno 21, 267 27
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21
3. Karel Trojan, Korno 50, 267 27
4. Jana Trojanová, Korno 50, 267 27
5. Eva Zlámalová, Korno 5, 267 27
6. Romana Vyskočilová, Talichova 767, Beroun-Město, 266 01
7. Lenka Čiperová, Korno 41, 267 27
8. Marie Josková, Husova 63, Beroun-Zavadilka, 266 01
9. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02
10. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 657 02
Dotčené orgány:
11. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Beroun, Pod Studánkou 1258, Beroun–Město, 266 01
12. Krajské ředitelství policie Stč. Kraje, územní odbor, DI Beroun, Tyršova 1635, Beroun-Město, 266 50
13. Městský úřad Beroun, odbor výstavby, Husovo náměstí 68, Beroun-Centrum, 266 43
14. Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 68, Beroun-Centrum, 266 43
15. Správa CHKO Český Kras, Karlštejn 85, 267 18
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