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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 

stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 

umístění stavby"), kterou dne 13.3.2017 podal 

Město Nepomuk, IČO 00256986,  zastoupení starostou Ing. Jiřím Švecem, náměstí Augustina 

Němejce 63, 335 01  Nepomuk 1, 

které zastupuje D PROJEKT PLZEŇ  Nedvěd s.r.o.,   IČO  26388791,  jednatel  Ing.  Petr  Budín, 

Útušice 66, 332 09  Štěnovice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"Nepomuk - Dvorec, ÚPRAVA KŘIŽOVATKY SILNICE II/191 A MK U TRATI" 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 50 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 133/26 (ostatní plocha), 

parc. č. 133/47 (ostatní plocha), parc. č. 133/49 (ostatní plocha), parc. č. 545/1 (ostatní plocha), parc. č. 

554/5 (ostatní plocha), parc. č. 554/6 (ostatní plocha), parc. č. 554/7 (ostatní plocha), parc. č. 612 (ostatní 

plocha v katastrálním území Dvorec. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- jedná se o úpravu křižovatkového napojení MK U Trati na II/191 (Rožmitálská ul.) na úhel napojení 

75° a doplnění chodníků pro pěší. Cílem a úkolem je úprava nevyhovujícího úhlu křižovatkového 

napojení a návrh míst pro přecházení u doplněných chodníků z důvodu zvýšení bezpečnosti všech 

účastníků provozu. Zřízení chodníků, vjezdů a terénních úprav.  

Umístění stavby na pozemku: 

- st. p. 50, parc. č. 133/26, 133/47, 133/49, 545/1, 554/5, 554/6, 554/7, 612 v k.ú.  Dvorec 

Určení prostorového řešení stavby: 

- stavba je umístěna tak, že umožňuje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.  
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- Chodníky pro pěší v šířkách 2,0 resp. 2,25 m. celkem délky 150 m, o ploše 241 m

2
. 

- 5 vjezdů je řešeno v šířce 5,5 m, 7,1 m, 3,5 m, 3,3 m a 15,65 m. 

- U silnice II/191 bude dodržena její šířka a to 7,0 m a místní komunikace o šířce 6,5 m bude ke 

křižovatce rozšířena s ohledem na napojení a doplnění chodníků pro pěší s návrhem míst pro 

přecházení u doplněných chodníků z důvodu zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavba ani její část nepřesahuje na sousední pozemek. Umístěním stavby není znemožněna zástavba 

sousedního pozemku. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy současného 

stavu území v měřítku 1 : 500 – situační výkresy (C.2., C.3. a C.5.), ve kterých je detailně rozkresleno 

napojení místní komunikace na silnici II/191 včetně úhlů napojení i na ostatní plochy i komunikace se 

zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na 

okolí.  

2. Stavba bude umístěna pouze na výše uvedených pozemcích a nebude přesahovat na sousední 

pozemky. Bude provedeno dle dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Batík, odpovědný projektant 

Ing. Karel Nedvěd ( ČKAIT – 0200110) firma D Projekt Plzeň, Nedvěd s.r.o., Útušice č.p. 66, 332 09 

Štěnovice. 

3. Žadatel splní podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 

zastoupené Oblastním ředitelstvím Plzeň k územnímu řízení pro stavbu ze dne 14.3.2017 pod zn.: 

11117/2017-SŽDC-OŘ PLZ-OPS—159/Kov: 

Na základě předložených vyjádření je nutno dodržet a respektovat následující podmínky a upozornění 

SŽDC, s.o.: 

1. Z hlediska výhledových záměrů SŽDC, s.o. upozorňujeme, že se zpracovává studie      

proveditelnosti Modernizace trati České Budějovice - Plzeň. V současnosti není známo technické 

řešení připravované stavby. V souvislosti s možnou budoucí úpravou železničního přejezdu může 

dojít k okrajovému zásahu do předložené stavby. 

2. Navržené řešení v blízkosti přejezdu z hlediska komunikací pro pěší nepovažujeme za bezpečné. 

Do doby rekonstrukce železničního přejezdu, který bude součástí stavby SŽDC, s.o., Modernizace 

trati České Budějovice - Plzeň, a který zajistí konečné plně bezpečné řešení, požadujeme nejpozději v 

dalším stupni (DSP) provést následující úpravy: 

.  Na PK II/191 - Rožmitálská nepokračovat levým chodníkem (ve směru Vrčeň) za chodníkovým 

přejezdem šířky 15,65.  

-  Pravý chodník (vychází z MK U Trati) stavebně ukončit před chodníkovým přejezdem š. 3,5 m 

(sjezd k drážnímu objektu). 

3. V zájmovém území má Správa budov a bytového hospodářství OŘ Plzeň ve své správě vodovodní, 

kanalizační a plynovou přípojku k objektu stavědla č. 2 v žst. Nepomuk. V příloze je situace s 

orientační polohou sítí, které je nutno před započetím zemních prací vytýčit na místě. Kontakt na 

SBBH: p. Braunfuchs, tel.: 972 525 383, 602 668 279. 

4. V zájmovém území se nachází podzemní a nadzemní rozvodné sítě a zařízení ve správě SŽDC, 

s.o., OŘ Plzeň, a to Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (viz vyjádření s orientačním zákresem 

kabelových tras v příloze). 

5. Upozorňujeme, že stavba musí řešit i úpravy zabezpečovacího zařízení na přejezdu: 

.  umístění výstražníků, 

.  viditelnost výstražníků 

.  rozhledové poměry 

.  dopravní značení v místě přejezdu 

.  upozorňujeme, že stavbou nesmí být omezena viditelnost výstražníků, rozhledových poměrů    a 

dopravního značení přejezdového zabezpečovacího zařízení dle ČSN 736380/změna 1. 

.  v případě osazování svislých dopravních značek či stožárů je nutné tyto umístit tak, aby nedošlo k 

narušení viditelnosti výstražníků světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení dle ČSN 736380. 

6. V zájmovém území se nachází podzemní, nadzemní vedení a zařízení v majetku SŽDC, s.o. - 

TÚDC a ve správě ČD- Telematika a.s. Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č.j. 

10308/2017-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne 2.3.2017 a č.j. 2273/2017-O ze dne 21.2.2017, která jsou 
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přílohou tohoto souhrnného stanoviska. 

7. Dokumentace stavby musí zahrnovat výkres příčného řeru v místě křížení s železniční tratí ve 

vztahu k traťové koleji. Na předkládaném výkresu příčného řezu musí být uvedeny kóty ve vztahu ke 

kolejišti. 

8. vzhledem k tomu,že stavbou bude dotčen pozemek v majetku České republiky, s právem 

hospodaření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace p.č. 133/47 k.ú. Dvorec, je nezbytné 

uzavřít příslušnou nájemní smlouvu pro trvalý zábor  a následně pozemek pod stavbou prodat. Žádost 

o uzavření nájemní smlouvy zašle žadatel samostatně na Majetkové oddělení, kontaktní osoba - 

Zdeněk František, č. tel. 972 524 069. 

9. Upozorňujeme, že železniční trať je  elektrizována jednofázovou trakční proudovou soustavou o 

napětí/=25 kV 50 Hz/. Při provádění prací v těsné blízkosti železniční tratě je nutno dodržet veškerá 

opatření vyplývající z ustanovení ČSN 34 1500 Předpisy pro elektrická trakční zařízení a TNŽ 34 

3109 Práce na elektrických zařízeních a vedení Mechanizmy ani jejich pohyblivé části se nesmí 

přiblížit k trakčnímu vedení na vzdálenost menší než dva metry. 

10. O Souhrnné stanovisko Českých drah, a.s. a uzavření příslušných majetkoprávních smluv 

požádejte České dráhy, a.s., Regionální správu majetku, Purkyňova 22, 301 00 Plzeň (paní Štychová 

Pavla, č.tel. 972 522 759, e-mail: Stychova@rsm.cd.cz. 

11. Vzhledem k předloženým dokladům platí toto souhrnné stanovisko výhradně pro stavební objekty 

a provozní soubory, které řeší předložená dokumentace a to pouze pro územní řízení. 

 Všechny případné změny musí být opětovně projednány. 

 Upozornění pro žadatele: 

        V rámci stavebního řízení je nutno požádat SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Plzeň o vydání 

souhrnného stanoviska ke stavebnímu řízení. K žádosti o souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení 

přiložte 1 x projekt stavby. Upozorňujeme, že ke stavebnímu řízení bude nutné rovněž žádat o 

souhlas Drážní úřad. Kontakt: Drážní úřad, sekce stavební, Oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 

Plzeň (č. tel. 972524098). Bez tohoto souhlasu nesmí být vydáno stavební povolení ani stavba v 

ochranném pásmu a na dráze zahájena. K žádosti přiložte 2 x projektovou dokumentaci stavby.  

4. Žadatel splní stanovisko Ministerstva obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany 

územních zájmů Praha - závazné souhlasné stanovisko dne 6.3.2017 č.j. 92939/2017-8201-OÚZ-

PHA, které je podmíněno plným respektováním podmínky: 

Při úplné uzavírce požaduje SEM Praha tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské 

dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, kontaktní osoba: 

Kateřina Obermajerová, tel.: 973 251 519, fax: 973 252 073, ruvdhk@seznam. cz, min. 3 týdny 

předem k provedení zvláštního opatření. 

5. K provedení stavby komunikace žadatel požádá, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, spolu s 

příslušným projektem a doklady o vydání stavebního povolení speciální stavební úřad, tj. MěÚ 

Nepomuk - odbor dopravy. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. 

správního  řádu v platném znění (dále jen „správní řád“): 

 Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01  Nepomuk 1 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 13.3.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože 

mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 

stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 

a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s 

účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 

stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
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Stavební úřad stanovil jako účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona příslušnou 

obec a žadatele. Dále v souladu s § 85 odst. 2 stavebního zákona byly vymezeny další osoby, které by 

mohly být rozhodnutím ve svých právech přímo dotčeny a tímto stavební úřad stanovil okruh účastníků 

řízení dle vlastnických práv a jiných věcných práv k dotčeným pozemkům a k stavbám, není-li sám 

žadatel a dále k sousedním pozemkům a stavbám přímo hraničící s pozemkem st. p. 50, parc. č. 133/26, 

133/47, 545/1, 554/5, 554/6, 554/7 v katastrálním území Dvorec po posouzení, zda mohou být územním 

rozhodnutím jejich práva (vlastnická a jiné práva) přímo dotčena a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní 

právní předpis.  

Navrhovaný záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, kterou je platný 

Územní plán města Nepomuk s nabytím účinnosti 22.5.2004. Stavba se nachází v zastavitelném území 

s funkčním využitím „plochy komunikace a železnice“. V těchto územích je možno umísťovat stavby 

dopravní a technické infrastruktury. Navržená stavba je v souladu s platným územním plánem města 

Nepomuk, záměr je v souladu s ÚPD. 

 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP vydal dne 24.2.2017 č.j. VŽP/502/2017-KrM 

koordinované stanovisko bez podmínek 

- Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydal dne 23.2.2017 č.j. DOP/3046/2017-JoP 

závazné stanovisko k dokumentaci 

- Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy dne 23.3.2017 vydal rozhodnutí pod č.j. DOP/4052/2017-

LoP 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství závazné stanovisko dne 

9.3.2017 č.j. DSH/1691/17 

závazné stanovisko s podmínkami, které jsou již hotové 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 24.2.2017 č.j. 

KHSPL/3826/21/2017 

souhlasné závazné stanovisko bez podmínek 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 15.2.2017 č.j. HSPM-720-2/2017 

ÚPP 

souhlasné závazné stanovisko bez připomínek 

- Drážní úřad, sekce stavební závazné stanovisko dne 10.2.2017 č.j. ML-SOL0151/17-2/Vd 

souhlasné stanovisko s podmínkami 

- ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Plzeň vyjádření dne 21.2.2017 č.j. 2273/2017-O 

vyjádření k technickému řešení + podmínky v příloze 

vyjádření ze dne 16.12.2016 č.j.: 1201614175/16 

dojde ke styku se sítí elektronických komunikací 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň stanovisko dne 

10.6.2016 č.j. 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT 

všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 22.2.2017 č.j. 1091604366 

vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí s podmínkami 

sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 22.11.2016 pod zn.: 0100661490 

- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 23.2.2017 č.j. 5001453928 

v zájmovém prostoru dojde k dotyku + podmínky 

stanovisko ze dne 22.11.2016 značka: 5001414257 - toto stanovisko slouží pouze jako informace 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. stanovisko dne 22.2.2017 č.j. POS-PD-100-17 

dojde ke střetu 

požadují respektovat uvedené podmínky i podmínky ve vyjádření ze dne 22.11.2016, č.j. 761753/16 

- KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s. vyjádření dne 16.2.2017 č.j. 60/2017 

souhlas při respektování podmínek.  

vytýčení sítí provozovaných Kav Starý Plzenec, a.s. 
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- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů Praha závazné 

stanovisko dne 6.3.2017 č.j. 92939/2017-8201-OÚZ-PHA 

závazné souhlasné stanovisko 

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace námitka dne 10.2.2017 č.j. 

364/17/SUSPK-PJ 

Vyjádření k územnímu řízení s podmínkami 

Stanovisko k úpravě připojení na silnici II/191 v rámci stavby  

ze dne 14.2.2017 pod zn.: 362/17/SUSPK-PJ s podmínkami  

- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 22.11.2016 č.j. 9335/16/OVP/N 

výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 

nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telokomunikačního 

vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 

- vyjádření k síti ve vlastnictví BRAWA, a.s., 

nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu ve vlastnictví BRAWA, a.s. 

- UPC Česká republika, s.r.o., oddělení dokumentace vyjádření dne 22.11.2016 č.j. E022321/16 

v prostoru stavby se nenacházejí žádná VVKS 

- České Radiokomunikace a.s. vyjádření dne 25.11.2016 č.j. UPTS/OS/159251/2016 

ve vyznačeném území nedojde ke styku 

Stavební úřad k zabezpečení splnění požadavků k ochraně veřejného zdraví, života, zdraví a práv 

osob a k ochraně životního prostředí stanovil podmínky ve výroku uvedených a současně zajistil 

vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními 

předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 

ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 správního řádu: 

 Pavel Pondělík, Jan Pondělík, Jindra Štěpánková, František Sedláček, Jan Rojík, Gabriela Rojíková, 

Libuše Boudová, Pavel Petráček, Miroslav Třeštík, Jana Třeštíková, Václav Bouda, Marie Boudová, 

Petr Šůs, Václav Šroubek, Anna Šroubková, Alena Václavková, Josef Braun, Václav Rubick, Jana 

Rubicková, Anna Chladová, Pavel Pondělík, Jan Pondělík, Jindra Štěpánková, 

 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Nebyly uplatněny 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

Nebyly uplatněny 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 

orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 

vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, 

jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis 

písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou 

přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí 



Č.j. VŽP/1289/2017 - Mu str. 6 

 
také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 

nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

 Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 

umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

[otisk úředního razítka] 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

  

 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Nepomuk a zveřejněn způsobem 

umožňující dálkový přístup po dobu 15  dnů. 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .......................................... 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne………………..  a sejmuto dne…………… 

 

 

 

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 

nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky): 

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., IDDS: kcsvr25 

 sídlo: Útušice č.p. 66, 332 09  Štěnovice 

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 

 

účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) 

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Plzeň, IDDS: e52cdsf 

 sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Plzeň, IDDS: dgzdjrp 

 sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm 

 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
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 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IDDS: kfbeqhh 

 sídlo: Sedlec č.p. 195, 332 02  Starý Plzenec 

 

 

účastníci řízení - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 64/2, 205, 523, parc. č. 133/43, 163/2, 165/4, 173, 554/4, 572/2 v katastrálním území Dvorec 

účastníci řízení - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Nepomuk, Dvorec č.p. 307 

 

dotčené správní úřady (dodejky): 

Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p 

 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 

 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 

 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů Praha, IDDS: 

hjyaavk 

 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd 

 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00  Praha 1 

  

 

 


