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USNESENÍ
Výroková část:
Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů
prodlužuje
do 30.06.2021 lhůtu k provedení úkonu určenou usnesením č. j. TnS-2017/5838-29 ze dne 06.01.2020
účastníkovi, kterým je:
CERTUS společnost s ručením omezeným, IČO 49616072, Záběhlická č.p. 180/59, Praha 10-Záběhlice,
106 00 Praha 106,
kterého zastupuje RotaGroup s.r.o., Ing. Yvona Kaiserová, IČO 27967344, Radyňská č.p. 488/8,
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26,
současně stavební úřad prodlužuje i lhůtu přerušení územního řízení.
Odůvodnění:
Dne 22.12.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla
úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení,
byl žadatel dne 22.12.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne
04.05.2018. Následně 21.05.2018 stavební úřad oznámil zahájení řízení a dne 26.06.2018 vydal územní
rozhodnutí. Do tohoto územního rozhodnutí se odvolali účastníci řízení a nadřízený správní orgán
rozhodnutím ze dne 10.06.2019 pod sp. zn. SZ 119714/2018/KUSK ÚSŘ/Vo, které nabylo právní moci
dne 10.07.2019 územní rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání. Současně v závěru svého
rozhodnutí uvedl právní názor k pokračování řízení v novém projednání, kde výslovně uvedl co je třeba k
žádosti doplnit. Žádost byla doplněna dne 04.11.2019. Následně stavební úřad oznámil nové projednání
přípisem ze dne 27.11.2019 pod č.j. TnS-2017/5838-25. Dne 12.12.2019 bylo do datové schránky města
doručeno vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí ze dne 11.12.2019
pod sp. zn. SZ_154714/2019/KUSK ve kterém dotčený správní orgán požaduje přezkoumání podaného
návrhu z ohledem na současně platnou zákonnou úpravu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vzhledem k této skutečnosti stavební úřad vyzval žadatele k doplnění a rozhodl o přerušení územního
řízení do 30.08.2020.
Správní orgán tedy podle § 39 odst. 1 správního řádu usnesením určil účastníkovi přiměřenou lhůtu
k provedení úkonu, protože ji nestanoví zákon a je toho zapotřebí. Určením lhůty není ohrožen účel
řízení ani porušena rovnost účastníků. Účastník dne 22.07.2020 podal žádost o prodloužení lhůty
k provedení úkonu z důvodu zdlouhavého správního řízení ohledně posuzování vlivů na životní prostředí.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno a dne 03.09.2020 vydal krajský úřad rozhodnutí o závěru zjišťovacího
řízení pod sp. zn. SZ 096850/2020/KUSK/9. Vzhledem k tomu, že vydaný závěr zjišťovacího řízení byl
napaden odvoláním, požádal navrhovatel dne 19.12.2020 o znovuprodloužení lhůty k doplnění podkladů
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i s ohledem na probíhající pandemii Covid 19. Správní orgán podle § 39 odst. 2 správního řádu lhůtu
usnesením přiměřeně prodlužuje za podmínek stanovených v § 39 odst. 1 správního řádu.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům – účastníci řízení:
st. p. 355, parc. č. 2081/2, 2121/1, 2121/2, 2121/5, 2124, 2125, 2133, 2139, 2144/2, 2144/8, 2144/9,
2144/17, 2144/18, 2144/19, 2144/20, 2144/24, 2144/25, 2144/28, 2144/29, 2144/32, 2145, 2146/2,
2150/12, 2159, 2662/1, 2662/2, 2662/3, 2663, 2669/1, 2669/3, 2677/3, 3733, 3854, 3865/6 v
katastrálním území Chářovice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám – účastníci řízení:
Chářovice č.p. 66
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76
odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
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. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

(otisk úředního razítka)
Miloslav Ctibor v. r.
vedoucí odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci (dodejky) podle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm.a)
RotaGroup s.r.o., IDDS: 78hx792
Obec Chářovice, IDDS: pzxb5fi
AG AGROPRIM, s.r.o., IDDS: m9ajxuk
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GasNet s.r.o., IDDS: rdxzhzt
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
Roman Lutz, Jílovská č.p. 418, 257 41 Týnec nad Sázavou
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Účastníkům podle § 85 odst. 2 písm. b) a c) se doručuje veřejnou vyhláškou
K vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o vyvěšení:
Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
Obecní úřad Chářovice, Chářovice 38, 257 41 Týnec nad Sázavou

