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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

Sp.zn: MÚ/DOP/2321/17 V Nepomuku dne 26.07.2017
Č.j.: DOP/5468/2017 - LoP

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T Í

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako 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 PK“) podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení projednal a posoudil 
žádost o stavební povolení a předloženou projektovou dokumentaci na stavbu „I/20 Měcholupy -
průtah“ tvořenou jedním stavebním objektem „SO 801 Sadovnické úpravy“, kterou dne 01.04.2017
podal stavebník:

Obec Měcholupy, IČ: 00265233, se sídlem Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy zastoupený
Projekční kanceláří Ing. Škubalové, IČ: 13890450, se sídlem U Bachmače 29, provozovna 
Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň

a podle § 115 stavebního zákona, § 5 a 6 vyhlášky 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, se souhlasem místně příslušného úřadu 
s pravomocí stavebního úřadu po přezkoumání předložené žádosti a projektové dokumentace 
z hlediska ustanovení § 109-114 stavebního zákona vydává

stavební povolení

na stavbu „I/20 Měcholupy - průtah“ tvořenou jedním stavebním objektem „SO 801 Sadovnické 
úpravy“,, se všemi součástmi a příslušenstvím, umístěnou podle podle (PD) KN na pozemcích parc. 
č.  984/1, 984/2, v k.ú. Měcholupy u Blovic.

Popis stavby:

Stavba bude tvořit jeden stavební objekt:
SO 801 Sadovnické úpravy.

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 m2.  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.

Projektová dokumentace se všemi součástmi a příslušenstvím byla projednána s vlastníky 

dotčených pozemních komunikací, a dále, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích, s dotčeným orgánem Policie ČR, DI Plzeň – venkov.

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).

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované 

projekční kanceláří Ing. Daniely Škubalové, IČ: 13890450, se sídlem U Bachmače 29, provozovna 
Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň, datum 12/2016, číslo zakázky 1536. Provedení případných změn 
stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě 
povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové plochy (včetně případného dočasného 
záboru pozemků) stavby subjektem k tomu oprávněným.

3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. 
Název a sídlo stavebního podnikatele, včetně fotokopie dokladů o jeho odborné způsobilosti a 
termín zahájení stavby, sdělí stavebník písemně zdejšímu odboru ještě před zahájením stavebních 
prací.

4. Před zahájením stavebních prací je nutno ověřit stav všech podzemních a nadzemních vedení 
v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správci všech nadzemních i podzemních sítí, které 
mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem. Výkopy 
v ochranném pásmu sítí je nutno provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. Bez souhlasu 
vlastníka (správce) sítě nelze měnit výšku krytí dotčené sítě.

5. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce 
technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006, o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření 
pro ochranu zdraví osob na staveništi. 

6. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta.
7. Stavebník upozorní stavebního podnikatele (zhotovitele) na řádné vedení stavebního deníku.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna informační 

tabule s uvedením názvu stavby, jména projektanta, zhotovitele stavby, včetně štítku „Stavba 
povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje zůstaly čitelné, a musí 
být ponechán na místě až do vydání kolaudačního souhlasu.

9. Výkopový materiál a veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat 
zákonným a doložitelným způsobem na zařízeních k tomu určených. Evidence likvidace odpadů 
ze stavby bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

10. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o 
technických požadavcích na výrobky.

11. Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

12. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani 
nesmí docházet k poškozování nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na sousedních 
nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.

13. CETIN, Česká komunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, stanovisko č.j. 777431/16 ze dne 
13.12.2016: Všeobecné podmínky ochrany SEK; navazující vyjádření CETIN, Česká 
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komunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, stanovisko č.j. POS-PD-120-17 ze dne 
27.02.2017 s konkretizací podmínek:
1.1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohové tak 

hloubkové a vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj .1,5 m po obou stranách 
vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně

1.2. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení 
uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 
Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.

1.3. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka 
naší společnosti není dovolena.  

1.4. Při respektování uvedených připomínek a všeobecných podmínek ochrany SEK uvedených 
ve  vyjádření o existenci SEK č.j. 777431/16 společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s  souhlasí s realizaci stavby .

14. ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření zn. 1091549888 ze dne 15.02.2017:
1.1. Budou dodrženy nejkratší vzdálenosti vodičů od křižovaných pozemních komunikací 

dle PNE 33 3301, čl. 6.3.7., tab. 6.8. a PN E 33 3302, čt. 6.1.7., tab. 6.4.
1.2. Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o.. tel.: 800 

850 860 provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4kVV, místech
předpokládaného křížení zemního kabelového vedení bude zjištěna hloubka uložení 
předmětného vedení. Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se 
to týká se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace.

1.3. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými 
normami a předpisy. zejména s ČSN EN 50110—1. ČSN EN 50423—3. PNE 33 0000—6 a 
FNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-53—52 8 PNE 34 
1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického 
vybavení. Dle této ČSN je nutné dodržet minimální povolené krytí. V případě potřeby bude 
zemní kabelové vedení uloženo do nových chrániček a přebetonováno. Nová trasa bude 
provedena formou přeložky zařízení distribuční soustavy, o kterou je nutno požádat na 
příslušném formuláři.

1.4. Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedeni budou probíhat 
bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení 
v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným zahozem přizvat 
pracovniky ČEZ Distribuční služby. s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis 
do stavebního deníku.

1.5. Při zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu zemního kabelového vedení bude 
technickými prostředky zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože předmětného vedeni.

1.6. Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce (skrývka současného povrchu, frézování 
apod.) ve stávající trase zemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí 
sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ 
Distribuční služby, s.r.o. předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunuti a 
mechanickému poškozeni. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuční 
služby. s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

1.7. Zemní a výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení NN budou 
probíhat takovým způsobem, aby nebyla narušena jejich stabilita. U podpěrných bodů 
nadzemního vedení VN budou tyto práce probíhat v minimální vzdálenosti 5 m od jejich pat.

1.8. Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemnících prvků zařízení distribuční 
soustavy, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 840 850 880. 
Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší 
společností.

1.9. V ochranném pásmu podzemního vedení NN a nadzemního vedení VN nebude trvale 
skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak měněna současná výšková 
niveleta země.

1.10. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých 
částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle
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ČSN EN 50110—1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy. je 
žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení. Žadatel odpovídá za to, že všechny 
práce a činnosti budou prováděny v souladu s PNE 33 0000-63 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ 
č.50/1978 Sb.

1.11. Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 
458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena 
bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.

1.12. Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke 
vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ke 
stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoli denní i 
noční dobu.

1.13. Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky 
platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu zažádat o přeložku 
zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění.

1.14. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení 
souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při 
realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této 
žádosti vydány.

15. GasNet, s.r.o.,jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený 
GridServices, s.r.o., stanovisko č.j. 5001449557 ze dne 14.02.2017:

15.1. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNE VYTÝČENÍ PZ, viz.
odst.3 tohoto stanoviska - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.

15.2. Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 
6005, TPG 702 01,TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN 
související s uvedenou stavbou.

15.3. Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít 
ke změně stávajícího krytí STL plynovodů a plynovodních přípojek nebo jen v souladu s 
ČSN 73 6005.

15.4. Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
15.5. Obrubníky nesmí být umístěny souběžně na stávajících STL plynovodech.
15.6. Zemní práce v prostoru ochranného pásma STL plynovodů a plynovodních přípojek 

budou prováděny ručně.
15.7. Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu STL plynárenského zařízení 

prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umisťováno zařízení 
staveniště.

15.8. V ochranném pásmu STL plynovodů a plynovodních přípojek nebudou umísťovány 
žádné nadzemní stavby, obrysy přístřešků, stožárů VO, sloupů, informačních tabulí, 
opěrných zdí (patky, podezdívky, betonové základy apod.) musí být vzdáleny od obrysu 
stávajícího plynárenského zařízení min. 1 metr.

15.9. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby mezi obrysem potrubí plynovodu, 
přípojky a lícem betonových základů drobného stavebního prvku byla dodržena vzdálenost 
min. 1 metr.

15.10. V případě vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího 
STL plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy 
plynovodu, přípojky.

15.11. Při odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláně (skrývce zeminy) 
požadujeme chránit STL plynovody a plynovodní přípojky před mechanickým poškozením 
při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

15.12. Při odtěžení stávající konstrukce komunikace (skrývce zeminy) bude podstatně 
sníženo krytí STL plynovodů a plynovodních přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké 
mechanizace (zejména válců s 5 trny, zemních fréz, těžkých stavebních strojů pro hutnění 
atd.) přímo nad potrubím, není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké
stavební techniky. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a 
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opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí 
a mohlo by dojít k jeho odtržení.

15.13. Při realizaci stavby budou dále dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební 
činnosti:

15.13.1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti 
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i
bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by 
takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

15.13.2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek 
stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-lí tyto podmínky dodrženy, budou stavební 
činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za 
činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby 
(zejména trasy navrhovaných inženýrských síti) je nutné požádat o nové stanovisko k 
této změně.  

15.13.3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné 
určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede 
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo 
NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán 
protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je 
povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební  
činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
považujeme za zahájení stavební činnosti.

15.13.4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04. zákon 458/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou

15.13.5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámení s
polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a 
těmito podmínkami.  

15.13.6. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského
zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečností a 
spolehlivostí provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze 
ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

15.13.7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při 
přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškozeni

15.13.8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před 
zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato 
podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

15.13.9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození 
plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, 
výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

15.13.10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek 
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na 
www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při zadosti uvede 
žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené 
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a 
plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 
podmínky. je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení 
a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o 
nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo 
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provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a 
plynovodními přípojkami

15.13.11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu 
řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osázena 
výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN l2007-l-4, TPG 702 01, TPG 702 
04.

15.13.12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny 
poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

15.13.13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních 
přípojkách, vč. hlavních uzáverů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat 
stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činností.

15.13.14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. 
bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15.13.15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15.13.16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit 
případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v 
místě přejezdu plynárenského zařízení.

15.13.17. Platí pouze pro území vymezené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců 
ode dne jeho vydání.

15.13.18. V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále 
projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese 
www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy 
plynárenských zařízení“. případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

16. Po dobu výstavby bude zabezpečen přístup na přilehlé pozemky nacházející se v blízkosti
staveniště.

17. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního 
odborného dozoru.       

18. Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel. Případné znečištění 
komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně odstraněno stavebníkem na náklad 
stavby. 

19. Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s ust. § 122 stavebního zákona 
zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 
se řídí ust. §12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona ve věcech stavebního řádu.

20. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
21. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu 

předložena žádost na vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti budou doloženy zejména tyto 
podklady:

- doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením se 
zdůvodněním případných odchylek od stavebního povolení

- dokumentaci skutečného provedení stavby
- zápis o předání a převzetí stavby
- doklady a zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, výsledky laboratorních 

zkoušek
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky 

stavby.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy obdržel dne 01.04.2017 žádost Obce Měcholupy, IČ: 
00265233, se sídlem Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy zastoupené Projekční kanceláří Ing. 
Škubalové, IČ: 13890450, se sídlem U Bachmače 29, provozovna Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň
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(dále i „žadatel“), o vydání stavebního povolení na stavbu „I/20 Měcholupy - průtah“ tvořenou 
jedním stavebním objektem „SO 801 Sadovnické úpravy““. Žádost byla podložena dokumentací 
vypracovanou projekční kanceláří Ing. Daniely Škubalové, IČ: 13890450, se sídlem U Bachmače 29, 
provozovna Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň, a žádost je doplněna těmito podklady, rozhodnutími, 
souhlasy, vyjádřeními:

1. Vyjádření Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, č. j. MÚ/VŽP/1422/17, 
VŽP/849/2017 – SuA ze dne 10.03.2017 (navržené části stavby „I/20 Měcholupy – průtah“ jsou 
v souladu se záměry územního plánování)

2. CETIN, Česká komunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, stanovisko zn. POS-PD-120-17 ze 
dne 27.02.2017, stanovisko č.j. 777431/16 ze dne 13.12.2016: Všeobecné podmínky ochrany 
SEK, 

3. Obec Měcholupy, IČ: 00265233, Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy ze dne 18.08.2016
4. Souhlasné závazné stanovisko HZS Plzeňského kraje, krajské ředitelství zn. HSPM-4475-7/2016 

ÚPP ze dne 27.01.2017
5. Závazné stanovisko KHS Plzeňského kraje č.j. KHSPL/1921/21/2017 ze dnd 31.01.2017
6. ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření zn. 1091549888 ze dne 15.02.2017
7. Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (GasNet s.r.o.), č.j. 5001449557 

ze dne 14.02.2017
8. Stanovisko POLICIE ČR, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní 

policie č.j. KRPP-24529-1/ČJ-2017-0300DP ze dne 17.02.2017
9. Závazné stanovisko VAK SERVIS s.r.o. č.j. 036/2017 ze dne 03.03.2017
10. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha, vyjádření – souhlas  s 

umístěním stavby č.j. 1049/17-33200/20/Kř ze dne 24.02.2017

Ve stavebním řízení bylo dále zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná, 
smlouvou založená práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na 
nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. 
Jelikož se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, bylo zahájení stavebního řízení a toto 
rozhodnutí oznamováno veřejnou vyhláškou. Účastníci stavebního řízení byli stanoveni podle § 27 
správního řádu a § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Projekční kancelář Ing. Škubalové, provozovna Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň zastupující Obec 
Měcholupy, Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy

(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

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
(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)
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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)
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

Vypořádání se s námitkami účastníků:
V průběhu řízení nebyly účastníky vzneseny žádné námitky. 

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

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad opatřením ze dne 
21.06.2017 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení, a vzhledem 
k tomu, že žádost spolu s projektovou dokumentací poskytovala dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby a speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, upustil ve 
smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro 
námitky, důkazy či jiné návrhy účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů. V průběhu 
stanovené lhůty nebyly stavebnímu úřadu doručeny žádné námitky, připomínky, důkazy či jiné návrhy 
účastníků řízení. 

Speciální stavební úřad na základě výše uvedeného neshledal v průběhu řízení důvody, které 
by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení u zdejšího 
Městského úřadu; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání bude 
postoupeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje k rozhodnutí. 

Odvolání má odkladný účinek.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 74 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 
stavba zahájena (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

          Mgr. Jiří Bešta
   vedoucí odboru dopravy

otisk úředního razítka

Poplatek

Správní poplatek byl vybrán podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, v platném znění, ve výši 5.000,00 Kč (viz pozn. bod 2.).

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 
odboru dopravy)

Obdrží:
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)
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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)
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
- Obec Měcholupy

Na vědomí:
- vlastní k založení




