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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 
 
 
 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
 

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

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

pozdějších předpisů (dále „zákon o pozemních komunikacích“) obdržel dne 28. 1. 2019 žádost 

stavebníka: 
 

Státní pozemkový úřad – Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň,                

IČ 01312774 se sídlem Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

(zastoupena vedoucí pobočky Ing. Janou Horovou), 

 

který zastupuje na základě plné moci společnost 

 

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s. r. o., IČ 263 88 791, se sídlem Útušice 66, 332 09 

Štěnovice 

jednající prostřednictvím jednatele Ing. Petra Budína 

 

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

 

„Stavby polní cesty VPC 3R v k. ú. Bezděkov u Kasejovic“ 
 

umístěnou na pozemcích parc. č. 1378, 1350, 1242, 1309 v k. ú. Řesanice (dále jen „stavba“). 
 

Stavba je rozdělena na 1 stavební objekt: 

SO 103 Polní cesta VPC 1R  

V rámci SO 103 je řešena stavební úprava polní cesty VPC 3R v kategorii P 4/30. Polní cesta je 

navržena jako propojovací účelová komunikace mezi HPC 1R a hrází Velkého Bezděkovského 

rybníka v obci Bezděkov na jejím východním okraji. Celková délka úprav na základě závěrů 

projednání v rámci zpracování dokumentace činí 635 m a je ukončena před hrází rybníka. Dále úpravy 

řeší návrh napojení se stávající polní cestou HPC 1R formou stykové křižovatky v začátku úprav. 

Součástí úprav je návrh sejmutí ornice, kácení mimolesní zeleně, hospodářských sjezdů, odvodnění a 

přechodného dopravního značení. Sjezdy jsou navrženy: 1x levostranný a 2x pravostranný. 

  

 

 

Stavba bude provedena podle projektové  dokumentace – „Stavby polních cest HPC 1R a HPC 3R 

v k. ú. Bezděkov u Kasejovic“ s datem 11/18, odpovědný projektant Ing. Karel Nedvěd ČKAIT 

0200110, za spol. D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s. r. o., IČ 263 88 791, se sídlem Útušice 66, 332 09 

Štěnovice 

 

Váš dopis zn. ze dne Naše zn./ č.j. Vyřizuje / tel./ e-mail V Nepomuku dne 
 MÚ/DOP/656/19 Ing. Marek Boublík 8. 2. 2019 
 DOP/1074/2019 - Bo 371519758  

  marek.boublik@urad-nepomuk.cz  
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Podáním žádosti bylo zahájeno stavební řízení. 
 

Městský úřad v Nepomuku, odbor dopravy, oznamuje podle § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu „(dále jen „stavební zákon“) 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. 7 zdejšího speciálního stavebního úřadu 

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

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

 

 

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

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

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

 

 
Otisk razítka 

 

Mgr. Jiří Bešta 

vedoucí odboru dopravy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Nepomuk a OÚ Hradiště 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. 
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Obdrží dle rozdělovníku: 

 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

(stavebník, vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný) 

- Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, IČ 01312774,  se sídlem 

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň zastoupen D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s. r. o., IČ 263 

88 791, se sídlem Útušice 66, 332 09 Štěnovice 

- Obec Hradiště, IČ 00256731, se sídlem Hradiště 62, 335 44 Hradiště 

- ČEZ Distribuce a. s., IČ 2479035, se sídlem Teplárenská 874/8, 405 02 Děčín 

- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 06084063,  se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 

 

 

 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2, 3 správního řádu – doručuje se veřejnou vyhláškou: 
(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný) 

Při doručování veřejnou vyhláškou jsou účastnící řízení identifikování označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí: 

Parc. č. 1357, 1326, 1220, 1204, 1202, 1210, 1369, 1352, 1343, 1335, 1323, 1305, 1295, 1284, 

1266, 1252 v k. ú. Bezděkov u Kasejovic 

 

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 

- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP (orgán ZPF),  Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk 

- vlastní k založení 


