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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 21.09.2017 žádost stavebníků: 

 

MĚSTO NEPOMUK, IČ: 00256986, NÁMĚSTÍ AUG. NĚMEJCE 63, 335 01 NEPOMUK,  

 

a 

 

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, IČ: 72053119, ŠKROUPOVA 18,  

306 13 PLZEŇ,  

 

(dále „žadatelé“), o vydání stavebního povolení podle projektové dokumentace (PD) na stavbu:  

 

„SIL. III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ“, se všemi součástmi i příslušenstvím. 

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy silnice III/11748 — Zelenodolské ulice v 

průtahu městem Nepomuk, v úseku od náměstí A. Němejce až na konec obce Nepomuku ve směru na 

Klášter.  

 

Stavbu tvoří dva stavební objekty: 

 

SO 101 KOMUNIKACE 

SO 102 CHODNÍKY 

 

umístěné podle (PD) KN na pozemcích parc. č. 1733, 1545/1, 1562/1, 1543/2, 1556/6, 1556/2, 1556/1, 

1554/1, 1556/3, 1556/4, 1554/2, 1539/1 v k.ú. Nepomuk.  

 

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 
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právo může být prováděním stavby přímo dotčeno. Je-li těchto osob více než 30, identifikují se pouze 

označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. 

 

Sousední pozemky parc. č. st. 1126, st. 208/2, 1562/4, st. 210, 1739, st 213, st 214, st. 215, st 216/3, st. 

217, st 218, st 219/5, st 219/4, st. 220/1, st 220/2, st. 221, 147, 1563/8, 1556/7, st. 2, st. ½, 140/1, 

246/15, 246/2, 139/6, 139/3, st. 12, st. 13, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17/1, 1716, 1554/7, st. 20/1, st. 312, 

st. 21, st. 22, st. 23 v k.ú. Nepomuk.   

 

Stavba obsahuje dva SO, kdy účelem stavby je optimalizace a homogenizace šířkového uspořádání 

Zelenodolské ulice, vyřešení pohybu pěších, úprava křižovatek, včetně zajištění míst pro přecházení a 

výstavba parkovacích pruhů pro osobní automobily a autobusové zastávky. Nedílnou součástí stavby 

je řešení odvodnění vozovky, přidružených pruhů a dešťových svodů. 

 

SO 101 KOMUNIKACE   

Začátek úpravy km 0,005, konce úpravy v km 0,30158. Celková délka úpravy je 0,29658. Objekt řeší 

rekonstrukcí vozovky sil. III/11748 a stavbu zálivu autobusové zastávky. Nedílnou součástí objektu je 

i odvodnění vozovky a trvalé dopravní značení.   

 

SO 102 CHODNÍKY A PARKOVACÍ PRUHY 

Začátek úpravy km 0,005, konec úpravy v km 0,30158. Objekt řeší rekonstrukcí chodníků, stavbu 

parkovacích pruhů a odvodnění, včetně dešťových svodů. Šířkové uspořádání silnice III/11748: 

Jízdní pruh  2 * 2,75 m = 5,50 m  

Vodící a odvodňovací proužek  2 * 0,25 m = 0,50 m  

Parkovací pruh  1 * 2,25 m = 2,25 m  

Bezpečnostní odstup  2 * 0,50 m = 1,00 m  

Chodník  2 * 0,75 m = 1,50 m  

 

Příčné sklony   

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý, velikosti 2,5 %, příčný sklon parkovacích pruhů 2,5 % 

směrem k obrubníku. Příčný sklon chodníku jednostranný 2,0 %, ve směru do vozovky.  

 

Výškové vedení  

Výškové řešení nivelety vozovky vychází ze stávajícího výškového uspořádání nivelety silnice 

III/11748. Podélný profil nivelety byl max. přizpůsoben původní niveletě, byly případně vyrovnány 

deformace vozovky. Vzhledem k velkému převýšení mezi niveletou vozovky a okraji vozovky by bylo 

žádoucí snížení nivelety cca o 15 cm, což však není zejména v dolní části úpravy možné — nelze již 

výškově snížit poklopy vstupních šachet kanalizace. Z tohoto důvodu je mezi vozovkou a chodníkem 

navržen zdvojený obrubník v šířce bezpečnostního pruhu 0,50 m tak, aby zůstaly zachovány původní 

výšky chodníků.  

 

Křižovatky   

Napojení místní komunikace ulice Klášterecká bude řešeno „chodníkovým přejezdem“ přes snížený 

obrubník s převýšením 4 cm, stejně tak napojení místních komunikací na konci úpravy. 

Vjezd do obytné zóny ulice Myslivecká je řešen chodníkovým přejezdem přes snížený obrubník s 

převýšením 2 cm v souladu s TP 103. Vjezd do obytné zóny bude vybaven prvky zajišťujícími pohyb 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace a bude v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

 

Sjezdy 

Ve stávající zástavbě jsou navrženy v místech stávajících sjezdů, které byly v rámci akce zaměřeny a 

zdokumentovány. Obrubník v místě sjezdů bude snížen na hodnotu 4 cm a doplněn varovným pásem 

šířky 0,4 m.  

 

Autobusové zastávky  
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V km 0,125 — 0,160 bude upravena stávající autobusová zastávka v samostatném zálivu. Šířka 

zastávkového pruhu je navržena v hodnotě 3,00 m, délky vyřazovacích a zařazovacích pruhů byly 

upraveny do hodnot v souladu s platnou ČSN.   

Délka zastávkového pruhu je 13 m. Lomy obrubníků jsou zaobleny poloměry dle ČSN. 

 

Odvodnění  

Vozovka a přidružené pruhy jsou odvodněny do nových uličních vpustí nebo liniového odvodnění. 

Uliční vpusti budou napojeny na stávající kanalizaci. Mříže uličních vpustí jsou navrženy velikosti 

500/300 mm, třída dopravního zatížení D400. Dále bude provedena údržba a oprava dešťových svodů. 

V rámci stavby bude provedena údržba kanalizace — budou opraveny povrchy a dna vstupních šachet, 

včetně výměny poklopů a jejich výškové úpravy. Je řešeno samostatným objektem v rámci 

dokumentace pro provádění stavby. 

 

V rámci celé stavby jsou ještě zpracovány stavební objekty SO 301 ÚDRŽBA KANALIZACE a SO  

501 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU (zvýšení krytí). Tyto objekty nepodléhají režimu povolování a 

jsou vyhotoveny v rozsahu pro provádění stavby. Dále budou na základě objednávky investora  

provedeny stranově přeložky sdělovacích kabelů a založeny rezervní chráničky. 

 

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 21.09.2017 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-59024-1/ČJ-2017-031106-48 ze dne  

26.04. 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). 
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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           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu 

Nepomuk včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

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): 

- MĚSTO NEPOMUK, NÁMĚSTÍ AUG. NĚMEJCE 63, 335 01 NEPOMUK,  

- SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZĚNSKÉHO KRAJE, ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ 

 

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou): 

(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 

- Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec 

 

(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný)  

Sousední pozemky parc. č. st. 1126, st. 208/2, 1562/4, st. 210, 1739, st 213, st 214, st. 215, st 216/3, st. 

217, st 218, st 219/5, st 219/4, st. 220/1, st 220/2, st. 221, 147, 1563/8, 1556/7, st. 2, st. ½, 140/1, 

246/15, 246/2, 139/6, 139/3, st. 12, st. 13, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17/1, 1716, 1554/7, st. 20/1, st. 312, 

st. 21, st. 22, st. 23 v k.ú. Nepomuk. 

 

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 

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň 

 

Úřady pro vyvěšení vyhlášky: 

- Městský úřad Nepomuk 

 

Na vědomí: 

- vlastní k založení 


