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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova 

1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

(dále jen "žadatel") podala dne 22.1.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

 

,,SIL. III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská – S0301 Přeložka STL plynovodu‘‘ 

 

na pozemku parc. č. 1539/1, 1543/2, 1554/1, 1556/1, 1556/2, 1556/3, 1556/4, 1556/6 v katastrálním 

území Nepomuk. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

 - STL plynovod včetně 17 ks STL přípojek 

 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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona 

zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná 

stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci 

řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního 

prostředí, úřední dny pondělí a středa od 7,00 - 18,00 hodin; v jiné dny po telefonické domluvě). 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1/1, 2, 12, 13, 14, 16, 20/1, 21, 210, 213, 215, 217, 218, 219/4, 220/2, 312, parc. č. 140/1, 

1562/1, 1716 v katastrálním území Nepomuk 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Nepomuk č.p. 240, č.p. 52, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 55, č.p. 57, č.p. 60, č.p. 61, č.p. 26, č.p. 28, č.p. 30, 

č.p. 32, č.p. 206, č.p. 276 a č.p. 285 

 

Poučení: 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 
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stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

[otisk úředního razítka] 

Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

  

 

 

  

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce 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. 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky): 

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

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

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

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

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

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

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

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

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

KTV Nepomuk s.r.o., IDDS: px66zne 

 sídlo: Husova č.p. 274, 335 01  Nepomuk 1 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Denisovo Nábřeží č.p. 14, 304 20  Plzeň 
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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 

 

 

Účastníci: osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám (veřejná 

vyhláška): 

st. p. 1/1, 2, 12, 13, 14, 16, 20/1, 21, 210, 213, 215, 217, 218, 219/4, 220/2, 312, parc. č. 140/1, 1562/1, 

1716, č.p. 240, č.p. 52, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 55, č.p. 57, č.p. 60, č.p. 61, č.p. 26, č.p. 28, č.p. 30, č.p. 32, 

č.p. 206, č.p. 276 a č.p. 285  v katastrálním území Nepomuk 

 

 


