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Spis.zn.: MUBlov 16959/2022  V Blovicích 01.12.2022   
Č.j.: MUBlov 18913/22/DO/Chot    
Vyřizuje: Ing. Marie Chottová    

 
  
Arcibiskupství pražské 
IČ: 004 45 100 
Hradčanské náměstí 56/16 
118 00 Praha 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM 

 

Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, jako silniční správní a speciální stavební úřad 
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o povolení změny stavby 
před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby, kterou dne 
26.10.2022 podalo 

Arcibiskupství pražské, IČ: 004 45 100, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16,118 00 Praha 
(dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání: 

Podle § 118 a § 115 stavebního zákona 

p o v o l u j e 

změnu stavby před jejím dokončením  

„Lesní cesta Malinová“ 
 
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 362/30 (lesní pozemek), 362/36 (lesní pozemek), 364 
(lesní pozemek), 365 (lesní pozemek), 366 (lesní pozemek), 369 (lesní pozemek) a 370 (lesní 
pozemek) v katastrálním území Míšov. 

Pro provedení stavby se stanovují tyto další podmínky: 

1. Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do 31.12.2023. 

2. Ostatní podmínky pravomocného stavebného povolení č. j. MUBlov 14658/19/DO/He ze 
dne 26.09.2019, zůstávají nadále v platnosti. 

 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
− Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 56/16, 118 00 Praha 
− Obec Míšov, Míšov 73, 335 63 Nové Mitrovice 
− Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, Hrad III. nádvoří 48/2, 119 00 Praha 

 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE 
Odbor stavební a dopravní 
Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 
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Odůvodnění 

Dne 26.10.2022 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením spočívající 
v prodloužení lhůty k dokončení výše uvedené stavby. Stavební úřad vydal na stavbu stavební 
povolení č. j. MUBlov 14658/19/DO/He ze dne 26.09.2019, kde provedl dne 10.09.2019 
kontrolní prohlídku na místě stavby. Stavební úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona 
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu byly poměry staveniště dobře 
známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě 
10 dnů ode dne doručení oznámení mohou účastníci uplatnit své námitky. Na základě 
oznámení Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.  
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v 
jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, 
jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy 
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební 
úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
− Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Plzeň-jih, DS: 5ixai69 
− Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní jako orgán územního plánování, 

Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice 
− Městský úřad Blovice, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice 
− Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Brdy, DS: ffydyjp 
− Povodí Vltavy, státní podnik s.p., závod Berounka, DS: gg4t8hf  
   
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
- Návrhy a námitky účastníků řízení nebyly vzneseny  

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 
 
 

otisk úředního razítka 

 
 
Zdeněk Váňa, v. r. 
vedoucí dopravního oddělení  
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Toto povolení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Blovice a 
Obecního úřadu Míšov. 
 
Vyvěšeno a zveřejněno způsobem  
Umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………….      Sejmuto dne: ……………………..  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis a razítko orgánu (oprávněné osoby), který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a jeho 
zveřejnění způsobem, umožňující dálkový přístup. 
Blovice 
 
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen bankovním převodem dne 24.11.2022 
(VS 7021695906) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží:     
účastníci řízení: 

− Arcibiskupství Pražské, DS: c72jaa3  
− Obec Míšov, DS: agqbh4i  
− Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, DS: mnnbt99 

veřejnost dle § 87 správního řádu:  
− zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Blovice  
− zveřejněním na úřední desce Obecního úřadu Míšov 

dotčené orgány státní správy: 
− Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Plzeň-jih, DS: 5ixai69 
− Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní jako orgán územního plánování, 

Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice 
− Městský úřad Blovice, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice 
− Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Brdy, DS: ffydyjp 

ostatní: 
− Povodí Vltavy, státní podnik s.p., závod Berounka, DS: gg4t8hf  
− vlastní k založení 
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