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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/2895/17   V Nepomuku dne 18.12.2017 

Č.j.: DOP/6889/2017 - 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 „SIL. III/11748 

NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ“ tvořenou dvěma stavebními objekty „SO 101 

KOMUNIKACE“ a „SO 102 CHODNÍKY“, kterou dne 21.09.2017 podali stavebníci: 

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, 

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 „SIL. III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ“ tvořenou dvěma stavebními 

objekty „SO 101 KOMUNIKACE“ a „SO 102 CHODNÍKY“, se všemi součástmi a příslušenstvím, 

umístěnou podle podle (PD) KN na pozemcích parc. č. 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.. 

Popis stavby: 

Stavbu budou tvořit dva stavební objekty: 
SO 101 KOMUNIKACE 

SO 102 CHODNÍKY 

 

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 
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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  
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. 
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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. 
 

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 MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K LETIŠTI, 441/II, 339 01 KLATOVY, 

datum III/17, účel DSP, číslo zakázky 2316, ved. projektant Karel Macán, ČKAIT 0200234.  

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. 
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13. Vyjádření Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, č. j. MÚ/VŽP/153/17, 

VŽP/1776/2017 – KrM ze dne 26.05.2017, koordinované stanovisko: 
13.1. Investor požádá orgán památkové péče odboru vedení - kancelář starosty MěÚ 

Nepomuk o závazné stanovisko k realizaci záměru.   
13.2. Investor před zahájením řízení o stavbě získá souhlasná závazná stanoviska vlastníků 

(správců) pozemních komunikací a dotčených orgánů. Po vydání stavebního povolení požádá 

vybraný zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací při vstupu do komunikací 

místně příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání a uzavírky dle zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Silničním správním 

orgánem je v tomto případě dle § 40 odst. 4 písm. a) a § 40 odst. 5 písm. b) zákona o 

pozemních komunikacích ORP Nepomuk. Dále investor požádá silniční správní úřad o 

povolení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 odst. 1 

písm. c) zákona c: 361/2000 Sb., o provozu napozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhlášky č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích. 
14. 1. Vyjádření Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, č. j. 

MÚ/VŽP/1944/17, VŽP/1550/2017 – SiJ ze dne 15.05.2017 (navržená stavba „SIL. III/11748 

NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ“ je v souladu se záměry územního plánování a 

nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas dle § 79 odst. 6 stavebního zákona). 

15. Požárně bezpečnostní řešení stavby „SIL. III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ“ 

zpracované Zdeňkem Hájkem, ČKAIT 0200128, projektantem, požárním specialistou, Měchurova 

115/5, 339 01 Klatovy, IČO: 18705448, datum 04/2017: 

15.1. Stavba bude, jak stanoví PD, prováděná ve dvou etapách, za úplné uzavírky. Rozsah 

jednotlivých etap a časový harmonogram průběhu stavby zpracuje vybraný zhotovitel. 

Dotčená komunikace prochází již zastavěným územím. Vzhledem k nezbytným dopravním 

omezením spojeným s výstavbou, je stavbu jako celek zapotřebí organizovat tak, aby práce 

probíhaly bez jakýchkoliv prodlev, v co nejkratším možném čase, aby dopravní omezení byla 

co nejvíce eliminována. Práce je zapotřebí organizovat a koordinovat tak, aby co nejdříve byl 

umožněn pojezd (alespoň složkám integrovaného záchranného systému) po zhutněných 

podkladních vrstvách vozovky. Toto nutno mít na zřeteli např. i při vymezování ploch 

určených k ukládání materiálů, odstavování staveništní mechanizace apod. V tomto  smyslu 

je zapotřebí výstavbu plánovat a tyto požadavky promítnout do harmonogramu prací 

zpracovávaného zhotovitelem stavby. 

 

16. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, stanovisko zn. 

25734/2017/342/Kai, SP-2017/6270 ze dne 12.05.2017:  

16.1. Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo 

ke znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky 

budou zajištěny proti úkapům. Stavební materiál bude zajištěn proti odplavení. 

 

17. CETIN, Česká komunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, vyjádření č.j. 718766/16 ze dne 

27.09.2016: Všeobecné podmínky ochrany SEK; navazující stanovisko č.j. POS-PD-326-17 ze 

dne 21.04.2017 s konkretizací podmínek: 

1.1. Bude potřeba provést následující úpravy, vynucené překládky:  

1.1.1.  Na kótě 0,074 přiložit v trase stávajícího kabelu křížícího komunikací 2x PE110  

přesahující na obou stranách komunikací alespoň o 0,5 m a ideálně zasahující do 

volného terénu,   

1.1.2.  Mezi kótou 0,105 a 0,115 provést stranovou přeložku kabelů mimo plánovaný vjezd do 

Klášterecká ulice.   

1.1.3.  Mezí kótou 0,130 a 0,155 provést stranovou přeložku kabelů do chodníku mimo 

plánovanou autobusovou zastávku.   

1.1.4.  Mezi kótou 0,162 a 0,181 provést stranovou přeložku kabelů do chodníku mimo 

plánovaný parkovací pruh.   

1.2. Požadujeme, aby v dostatečném předstihu realizace stavby byla uzavřena smlouva o 

provedení vynucené překládky mezi investorem a naší společností a smlouvy o smlouvách 
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budoucích o zřízení věcných břemen. Uvedená vynucená překládka bude provedena na 

náklady stavebníka podle § 104 odst. 17 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. si jako majitel 

dotčeného telekomunikačního vedení a zařízení vyhrazuje právo na  zajištění realizace jeho 

překládky. K zajištění realizace překládky nás v předstihu alespoň 30 dnů kontaktujte. Josef 

Liška / 606642736.   

1.3. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak 

hloubkově a vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1,5 m po obou stranách 

vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně.   

1.4. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení 

uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybaveni a ČSN 33 4050 

Předpisy pro podzemní sdělovací vedení. 

1.5. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka 

naší společnosti není dovolena. V případě kolizní situace s podzemním komunikačním  

vedením společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s kontaktujte Daniel Benetka / 

724037981.  

1.6. Při respektování uvedených připomínek a všeobecných podmínek ochrany SEK uvedených 

ve  vyjádření o existenci SEK č.j. 718766/16 společnost Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s  souhlasí s realizaci stavby . 

 

18. ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci zn. 1092686758 ze dne 10.05.2017: 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. 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 

pracovníky ČEZ Distribuční služby. s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 

1.4. Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce  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. 

1.5. 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. 

1.6. 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. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především 

minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití 

mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110—1. V případě potřeby, nedodržení 

bezpečnostních podmínek (normy, předpisy), je žadatel povinen požádat provozovatele 
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zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapěťového stavu, případně o zajištění stálého dozoru 

při této činnosti kvalifikovaným pracovníkem provozovatele. Je proto nutné vyplnit formulář 

„Požadavek na vypnutí a zajištění elektrického zařízení DS“ a dodržet termín předání 

požadavku, který je uveden ve formuláři. 

1.7. 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. Realizací 

stavby proto nesmí být znemožněn neo podstatně znesnadněn přístup k tomuto zařízení 

distribuční soustavy. 

1.8. 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. 

1.9. 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. 

19. ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. zn. 

0100802779 ze dne 11.09.2017 s uvedením podmínek pro provádění činností v ochranných 

pásmech podzemních vedení a elektrických stanic, které je závazné dodržet – podmínky uvedeny 

ve vyjádření v PD a jsou pro stavebníky závazné 

 

20. GasNet, s.r.o.,jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený 

GridServices, s.r.o., stanovisko č.j. 5001628525 ze dne 12.12.2017: 

20.1. PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského 

zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ").  Stavba PZ bude realizována a dokončena v 

souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ni 

spojených č. 4000210045, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem  

SÚSPK. 

20.1.1. Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ: STL plynovod DN 80, l00/Ocel, STL 

plynovod d 63/PE Vlastník plynovodu: GasNet, sr.o.   

20.1.2. Nově budované PZ:  STL plynovod d ll0/PE: 277 m; STL plynovod d 90/PE: 10 m; 

STL plynovod d 63/PE: 8 m; Počet kusů přípojek: 17 ks 

20.2. V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet 

tyto podmínky:   

20.2.1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen 

"PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN—EN, TPG, TIN, 

Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky 

provozovatele distribuční soustavy naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/technicke-

dokumenty/  .   

20.2.2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací 

nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese 

https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihIaseni/ . Zhotovitel obdrží po registraci 

stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na 

všech dokladech souvisejících se stavbou.   

20.2.3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v 

rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti. 

20.2.4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných 

prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle 

směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy 

(Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). 

Geodetická směrnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/. 

Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná 

dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.   

20.2.5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem 

realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled GridServíces, s.r.o. Přejímku 

http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/
https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihIaseni/
http://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/
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samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, 

provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní 

správy síti.   

20.2.6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam 

dokladů je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technické—dokumenty/  

20.2.7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání 

souhlasu PDS s vpuštěním plynu.  

20.2.8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.   

20.2.9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je 

investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v 

platném zněni, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL 

přípojek) se tato povinnost nevztahuje.   

20.2.10. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z 

tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů.   

20.2.11. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost 

stavebníka za vzniklé škody.   

20.3. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební 

činnosti:   

20.3.1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považuji 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.).  

20.3.2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v 

tomto stanovisku. Nebudou-li 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 sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

20.3.3. 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.   

20.3.4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.   

20.3.5. Pracovníci provádějící stavební Činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito 

podmínkami.   

20.3.6. 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 bezpečnosti a spolehlivosti 

provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez 

použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.  

20.3.7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při 

přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.   

http://www.gasnet.cz/cs/technické—dokumenty/
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20.3.8. 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.   

20.3.9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 

zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie 

atd.) na telefon 1239.   

20.3.10. 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 l1 33 55). Při žádosti uvede 

žadatel naši 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 

provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a 

plynovodními přípojkami.  

20.3.11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu 

řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena 

výstražná fólie žluté barvy. vše v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 

04.   

20.3.12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny 

poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek   

20.3.13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních 

přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat 

stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.   

20.3.14. Případně zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. 

bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních 

přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).   

20.3.15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních 

přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).   

20.3.16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit 

případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v 

místě přejezdu plynárenského zařízení.   

 

21. KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý 

Plzenec, stanovisko zn. 160/2017 ze dne 09.05.2017: 

21.1. V rámci stavby budou upraveny vstupní kanalizační šachty včetně dešťového 

odlehčovače tak, jak bylo specifikováno při místním šetření dne 12.04.2017 

21.2. Vodovodní poklůpky nad armaturami budou upraveny do nové nivelity vozovky. 

22. KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý 

Plzenec, vyjádření zn. 310/2016 ze dne 10.10.2016:  

22.1. Při vlastní realizaci požadujeme před zahájením prací předat prováděcí firmě zařízení 

v naší správě a po dokončení si je převzít funkční zpět. 

 

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

staveniště. 

24. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního 

odborného dozoru.        

25.  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.  

http://www.gridservices.cz/
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26. 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.  

27. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

28. 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 21.09.2017 žádost MĚSTA NEPOMUK, 

IČ: 00256986, NÁMĚSTÍ AUG. NĚMEJCE 63, 335 01 NEPOMUK, a SPRÁVY A ÚDRŽBY 

SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, IČ: 72053119, ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ, (dále i 

„žadatelé“), o vydání stavebního povolení na stavbu „SIL. III/11748 NEPOMUK ULICE 

ZELENODOLSKÁ“ tvořenou dvěma stavebními objekty „SO 101 KOMUNIKACE“ a „SO 102 

CHODNÍKY“. Žádost byla podložena dokumentací vypracovanou projekční kanceláří MACÁN 

PROJEKCE DS s.r.o., K LETIŠTI, 441/II, 339 01 KLATOVY, datum III/17, účel DSP, číslo zakázky 

2316, ved. projektant Karel Macán, ČKAIT 0200234, a žádost je doplněna těmito podklady, 

rozhodnutími, souhlasy, vyjádřeními: 

1. Vyjádření Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, č. j. MÚ/VŽP/153/17, 

VŽP/1776/2017 – KrM ze dne 26.05.2017, koordinované stanovisko  

2. Vyjádření Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, č. j. MÚ/VŽP/1944/17, 

VŽP/1550/2017 – SiJ ze dne 15.05.2017 (navržená stavba „SIL. III/11748 NEPOMUK ULICE 

ZELENODOLSKÁ“ je v souladu se záměry územního plánování a nevyžaduje rozhodnutí o 

umístění stavby ani územní souhlas dle § 79 odst. 6 stavebního zákona. 

3. Souhlasné závazné stanovisko HZS Plzeňského kraje, krajské ředitelství zn. HSPM-2164-2/2017 

ÚPP ze dne 22.05.2017 

4. Požárně bezpečnostní řešení stavby „SIL. III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ“ 

zpracované Zdeňkem Hájkem, ČKAIT 0200128, projektantem, požárním specialistou, Měchurova 

115/5, 339 01 Klatovy, IČO: 18705448, datum 04/2017 

5. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, stanovisko zn. 

25734/2017/342/Kai, SP-2017/6270 ze dne 12.05.2017 

6. ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci zn. 1092686758 ze dne 10.05.2017: 

7. Souhlasné závazné stanovisko KHS Plzeňského kraje č.j. KHSPL/11154/21/2017 ze dne 

05.05.2017 

8. KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý 

Plzenec, stanovisko zn. 160/2017 ze dne 09.05.2017 

9. Stanovisko POLICIE ČR, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní 

policie č.j. KRPP-59024-1/ČJ-2017-031106-48 ze dne 26.04.2017 

10. CETIN, Česká komunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, vyjádření č.j. 718766/16 ze dne 

27.09.2016: Všeobecné podmínky ochrany SEK; navazující stanovisko č.j. POS-PD-326-17 ze 

dne 21.04.2017 s konkretizací podmínek 

11. Stanovisko ČSAD autobusy Plzeň, a.s., provoz Nepomuk 

12. InfoTel, spol. s.r.o., IČ: 46981071, vyjádření o existenci VVKS společnosti UPC ČR s.r.o., ze dne 

12.09.2017 
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13. GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Protokol o vytyčení plynárenského zařízení č. 107/17/Kt ze 

dne 27.09.2016 

14. 20. GasNet, s.r.o.,jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, 

zastoupený GridServices, s.r.o., stanovisko č.j. 5001628525 ze dne 12.12.2017 

15. GpŠ Šedivý spol. s r.o., Zaměření veřejného osvětlení, zak. č. 245/2016, stav k 6/2016 

16. Stanovisko RWE GasNet , s.r.o., zn. 5001384651 ze dne 27.09.2016 

17. KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý 

Plzenec, vyjádření zn. 310/2016 ze dne 10.10.2016 

18. Telco Pro Services, a.s., IČ: 29148276, sdělení zn. 0200648372 ze dne 11.09.2017 

19. ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci zn. 1092686758 ze dne 10.05.2017 

20. ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. zn. 

0100802779 ze dne 11.09.2017 s uvedením podmínek pro provádění činností v ochranných 

pásmech podzemních vedení a elektrických stanic 

21. T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření zn. E31869/17 ze dne 11.09.2017 

 

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) 

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

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

 

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 

- 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 

 

Vypořádání se s námitkami účastníků: 

V průběhu řízení nebyly účastníky vzneseny žádné námitky.  

 

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

 

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad opatřením ze dne 

27.09.2017 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. 

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, od žadatele SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PLZEŇSKÉHO 

KRAJE, IČ: 72053119, ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ ve výši 2.500,00 Kč (viz pozn. bod 2.). 

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

podle je podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, od poplatku osvobozen 

 

 

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) 
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Obdrží: 

 

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 
 


