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MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK 
Odbor dopravy 

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj 

 
Tel: 371519711  Fax: 371519755  IČO: 00256986 

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz 
 

 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

OZNÁMENÍ  

 ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 
 

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy jako silniční správní orgán a speciální stavební úřad příslušný 

podle § 40 odst. 4 písm. a), § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) obdržel 

dne 01.04.2017 žádost stavebníka: 

 

Obec Měcholupy, IČ: 00265233, se sídlem Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy, zastoupeného 

Projekční kanceláří Ing. Škubalové, IČ: 13890450, se sídlem U Bachmače 29, provozovna 

Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň (dále i „žadatel“), o vydání stavebního povolení podle projektové 

dokumentace (PD) na stavbu:  

 

„I/20 Měcholupy - průtah“, se všemi součástmi i příslušenstvím. Předmětem projektové 

dokumentace je úprava ploch zeleně související s opravou chodníků, vjezdů, rozjezdů a parkovacích 

stání podél silnice I/20 v celé délce průtahu obcí Měcholupy. Stavbu tvoří jeden stavební objekt: 

 

SO 801 Sadovnické úpravy 

 

umístěný podle (PD) KN na pozemcích parc. č.  984/1, 984/2, v k.ú. Měcholupy u Blovic.  

 

Dalšími účastníky řízení jsou podle § 109 stavebního zákona níže uvedení vlastníci staveb a pozemků 

a ti, kdož mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, dále vlastníci 

sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo 

dotčeno a ti, kdož mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu a toto 

právo může být prováděním stavby přímo dotčeno. 

Sousední pozemky parc. č. 19, 31, st. č. 18, parc. č.1/2, st. č. 57/1, parc. č. 1/4, 57/2, st. č. 56, parc. č. 

1/6, 1/7, 1/24, 1/17, st. č. 77/1, st. č. 115, parc. č. 2/2, 2/1, st. č. 53, 75, parc. č. 974/11, 988/1, 319/22, 

319/1, 319/21, st. č. 78, 79, 80, parc. č. 319/7, 320/1, st. č. 82, 83, parc. č. 320/23, 320/24, 319/19, st. 

č. 112, parc. č. 319/18, 319/13, st. č. 97/1, parc. č. 1160, 1159, 995/1 v k.ú. Měcholupy u Blovic.   

 

Stavba obsahuje jeden soubor SO, kdy účelem stavby jsou vegetační úpravy související s opravou 

chodníků, vjezdů, rozjezdů a parkovacích stání podél silnice I/20 v celé délce průtahu obcí 

Měcholupy. Součástí stavebního objektu je založení trávníku na všech vegetačních plochách, celková 

plocha trávníku je 425 m
2
.  Začátek úpravy je v km - 0,02540 staničení úpravy, km 0,000 staničení 

úpravy se nachází u dopravní značky konec obce ve směru jízdy na Plzeň. Konec úpravy je v km 

0,343 staničení úpravy u dopravní značky konec obce / směr jízdy na Nepomuk a začátek obce (směr 
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jízdy na Plzeň).  Jedná se úpravu jednotlivých ploch zeleně vymezených silničními obrubami a 

sadovými obrubníky.  Plochy budou doplněny zeminou s urovnáním a ohumusováním v tl. 100 mm a 

osety travním semenem. Součástí objektu je rozvojová péče o plochu zeleně. 

 

Stavba, resp. každá její část uváděná do provozu-užívání, musí být samostatně schopná bezpečného 

užívání k určenému účelu bez závad v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, 

platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. ČSN 736110, ČSN 736110 změna Z1, vyhl. č. 

398/2009 Sb.,  zákonem o PK, vyhl. č. 104/1997 Sb., a č. 294/2015 Sb., včetně nezbytných úprav 

stavbou vyvolaných, resp. narušených ploch nebo staveb po celém úseku stavby (staveniště). 

 

Dnem 21.06.2017 bylo zahájeno stavební řízení. 

K žádosti byl doložen souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor služby 

dopravní policie, s projektovou dokumentací č.j. KRPP-24529-1/ČJ-2017-0300DP ze dne 17.02. 2017, 

ve smyslu ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, v platném znění, ve stupni ke 

stavebnímu povolení. 

 

Městský úřad v Nepomuku, odbor dopravy, oznamuje podle §112 odst. 1 stavebního zákona zahájení 

stavebního řízení ve smyslu § 115 stavebního zákona všem známým účastníkům a dotčeným orgánům. 

V souladu s ustanovením §112 odst. 2 stavebního zákona, zdejší speciální stavební úřad upouští od 

ústního jednání a od ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost 

poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 

provádění. 

Podle § 114 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatnit své odůvodněné námitky proti 

projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, 

pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu 

nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, a to nejpozději do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení.  Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány.  

K později uplatněným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

K námitkám, které překračují uvedený rozsah, 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 o 

asanaci území, se nepřihlíží.  

 

Úkony jménem právnické osoby činí oprávněná nebo pověřená osoba podle zákona. Za právnickou 

osobu může v téže věci současně činit úkoly jen jedna osoba. Každý, kdo činí úkoly, musí prokázat 

své oprávnění podle § 30 odst. 5 správního řádu.  

 

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. 6 zdejšího speciálního stavebního úřadu 

v úředních hodinách ve dnech pondělí, středa (7.00-11.30, 12.00-18.00), nebo po telefonické domluvě 

na výše uvedeném čísle (návštěva vždy s prokázáním totožnosti a právních zájmů ve věci). 

Podle § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení k zastoupení zvolit zmocněnce. Zmocnění se 

prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. 

Uplatňuje-li více účastníků shodný zájem, zvolí si společného zmocněnce.  

 

 

 

 

 

 Mgr. Jiří Bešta 

   vedoucí odboru dopravy 

 

  Otisk razítka           
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Vyvěšeno dne: ……………………………….        Sejmuto dne: …………………………….. 
 

(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení; vyvěšení dokumentu na úřední desce včetně 

dálkového přístupu minimálně po dobu 15 dnů; následně dokument zaslat potvrzený zpět zdejšímu OD) 

 

 

 

Obdrží dle rozdělovníku: 

 

Účastníci řízení (do vlastních rukou): 

Projekční kancelář Ing. Škubalové, provozovna Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň, zastupující obec 

Měcholupy, Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy 

 

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou): 

 

(stavebník, vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný) 

Obec Měcholupy, Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 

 

(vlastníci technické infrastruktury, zařízení) 

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy 

 

(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný)  

Fenclová Ivana, Měcholupy 44, 335 51 Měcholupy (parc. č. 19, 31) 

Strejc Václav, Měcholupy 45, 335 51 Měcholupy (st. č. 18, parc. č.1/2) 

Buriánková Hana, Olšany 94, 341 01 Olšany (st. č. 57/1, parc. č. 1/4) 

Kučera Jiří, Chválenice 155, 332 05 Chválenice (st. č. 57/1, parc. č. 1/4) 

Obec Měcholupy, Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy (parc. č. 57/2, 1/24, 1/17, 974/11, 988/1, 319/22, 

319/1, 319/21, 320/1, 320/23. 320/24, 995/1) 

Novák Martin, Myslív 132, 341 01 Myslív (st. č. 56, parc. č. 1/6) 

Růžička Milan, Měcholupy 59, 335 51 Měcholupy (parc. č. 1/7) 

Růžičková Simona, Měcholupy 59, 335 51 Měcholupy (parc. č. 1/7) 

Západočeské konzumní družstvo Plzeň, Poděbradova 1389/31, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň (st. č. 

77/1) 

Herejk Milan, Měcholupy 32, 335 51 Měcholupy (st. č. 115, parc. č. 2/2) 

Herejková Marcela, Měcholupy 32, 335 51 Měcholupy (st. č. 115, parc. č. 2/2) 

Chvojka Jaromír, Měcholupy 68, 335 51 Měcholupy (parc. č. 2/1, st. č. 53) 

Chvojková Miluška, Měcholupy 68, 335 51 Měcholupy (parc. č. 2/1, st. č. 53) 

Urbánek Vratislav, Měcholupy 53, 335 51 Měcholupy (st. č. 75) 

Urbánek Radomír, Herálecká I 957/8, Krč, 140 00 Praha 4 (st. č. 78) 

Decarli Vladimír, Měcholupy 72, 335 51 Měcholupy (st. č. 79) 

Juchová Eva, Na Vinici III. 447, 335 01 Nepomuk (st. č. 79) 

Frcal Tomáš, Měcholupy 74, 335 51 Měcholupy (st. č. 80, parc. č. 319/7) 

Hataj Luboš, Měcholupy 78, 335 51 Měcholupy (st. č. 82) 

Bayer Martin, Měcholupy 59, 335 51 Měcholupy (st. č. 83) 

Holá Václava, Měcholupy 99, 335 51 Měcholupy (parc. č., 319/19, st. č. 112) 

Skálová Eva, Měcholupy 99, 335 51 Měcholupy (parc. č., 319/19, st. č. 112) 

Fajtšáková Iva, Měcholupy 100, 335 51 Měcholupy (parc. č. 319/18) 
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Šrámek Zdeněk, U Bachmače 1639/4, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň (parc. č. 319/13, 1160, st. č. 

97/1) 

Šrámková Anna, U Bachmače 1639/4, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň (parc. č. 1160) 

Baumruková Hana, U Bachmače 1639/4, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň (parc. č. 1159) 

 

 

 

Dotčené orgány: 

- Policie ČR, KŘ Policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, DI  

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň 

- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk 

 

Úřady pro vyvěšení vyhlášky: 

- Městský úřad Nepomuk 

- Obecní úřad Měcholupy 

 

                

Na vědomí: 

- vlastní k založení 


