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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 (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (před platností zákona č.225/2017Sb.) (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 4.8.2017 podalo 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4, 

které zastupuje VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. Martin Zvolský, IČO 60193280, Podbabská 

1014/20, 160 00  Praha 6-Bubeneč 

(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 

"I/20 Nepomuk-stoupací pruhy" 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 174/4 (ostatní plocha), parc. č. 279/5 (ostatní plocha), parc. č. 

431/1 (orná půda), parc. č. 431/2 (ostatní plocha), parc. č. 627/1 (orná půda), parc. č. 1030 (orná půda), 

parc. č. 1065 (ostatní plocha), parc. č. 1069 (ostatní plocha), p. p. k. 211/d2, p. p. k. 214, p. p. k. 215, p. p. 

k. 216, p. p. k. 219, p. p. k. 221/d1, p. p. k. 398, p. p. k. 401, p. p. k. 403/d1, p. p. k. 430, p. p. k. 431, p. p. 

k. 432, p. p. k. 434, p. p. k. 435, p. p. k. 436, p. p. k. 437, p. p. k. 524, p. p. k. 530, p. p. k. 531, p. p. k. 

532, p. p. k. 533, p. p. k. 641, p. p. k. 1026, p. p. k. 1028 v katastrálním území Želvice, parc. č. 650 (trvalý 

travní porost), parc. č. 651 (orná půda), parc. č. 872/4 (orná půda), parc. č. 872/5 (orná půda), parc. č. 

1000/2 (ostatní plocha), parc. č. 1001/4 (ostatní plocha), parc. č. 1001/5 (ostatní plocha), parc. č. 1001/11 

(ostatní plocha), parc. č. 1001/12 (ostatní plocha), parc. č. 1001/13 (ostatní plocha), parc. č. 1001/19 

(ostatní plocha), parc. č. 1001/20 (ostatní plocha), parc. č. 1001/21 (ostatní plocha), parc. č. 1001/22 

(ostatní plocha), parc. č. 1001/23 (ostatní plocha), parc. č. 1001/38 (ostatní plocha), parc. č. 1001/40 

(ostatní plocha), parc. č. 1001/41 (ostatní plocha), parc. č. 1001/42 (ostatní plocha), parc. č. 1001/43 

(ostatní plocha), parc. č. 1001/44 (ostatní plocha), parc. č. 1001/49 (ostatní plocha), parc. č. 1001/51 

(ostatní plocha) v katastrálním území Mohelnice u Nepomuka. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

- SO 101 – Rozšíření stávající silnice I/20 o přídatný pruh ve stoupání 

- SO 510 – Přeložka VTL plynovodu   

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- SO 101 - Rozšíření silnice I/20 – rozšíření stávající vozovky ve stoupání o šířku jízdního pruhu 3,5m 

+ zpevněná 0,75 m a nezpevněná max. 1,5 m krajnice, včetně úpravy příkopu - zářezu a násypu. 

Délka úprav 1020 m (plná šířka) + rozšiřovací úsek délky 100 m a zužovací úsek délky 160 m 

- SO 510 – Přeložka VTL plynovodu – přeložka DN 100 / PN 40, o celkové délce 38,8 m, plynovod 

přeložky bude položen v souběhu se stávajícím plynovodem ve vzdálenosti cca 3,0 m 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- pozemek parc. č. 174/4,  279/5, 431/1, 431/2, 627/1, 1030, 1065, 1069, p. p. k. 211/d2, 214, 215, 

216, 219, 221/d1, 398, 401, 403/d1, 430, 431, 432,  434, 435, 436, 437, 524, 530, 531, 532, 533, 

641, 1026, 1028 v katastrálním území Želvice, parc. č. 650, 651, 872/4, 872/5, 1000/2, 1001/4, 

1001/5, 1001/11, 1001/12, 1001/13, 1001/19, 1001/20, 1001/21, 1001/22, 1001/23, 1001/38, 

1001/40, 1001/41, 1001/42, 1001/43, 1001/44, 1001/49, 1001/51 v katastrálním území Mohelnice u 

Nepomuka 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení části stavby (SO 510): 

1. Stavba bude umístěna (v rozsahu stavby SO510 i provedena) v souladu s grafickou přílohou 

předložené ověřené dokumentace, která obsahuje koordinační situaci navrhované stavby v měřítku 

1:1000 s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Stavba bude 

umístěna pozemku na parc. č. 174/4,  279/5, 431/1, 431/2, 627/1, 1030, 1065, 1069, p. p. k. 211/d2, 

214, 215, 216, 219, 221/d1, 398, 401, 403/d1, 430, 431, 432,  434, 435, 436, 437, 524, 530, 531, 532, 

533, 641, 1026, 1028 v katastrálním území Želvice, parc. č. 650, 651, 872/4, 872/5, 1000/2, 1001/4, 

1001/5, 1001/11, 1001/12, 1001/13, 1001/19, 1001/20, 1001/21, 1001/22, 1001/23, 1001/38, 

1001/40, 1001/41, 1001/42, 1001/43, 1001/44, 1001/49, 1001/51 v katastrálním území Mohelnice u 

Nepomuka v souladu s výše uvedenou situací. 

2. Stavba bude umístěna dle předložené ověřené dokumentace „I/20 Nepomuk – stoupací pruhy“ 

s datem 6/2015 vypracované Ing. Jiřím Ctiborem, zodp. projektant Ing. Petr Čech, ČKAIT 0007804 

za spol. VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 20, 16000 Praha 6; případné změny v umístění nesmí 

být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Žadatel splní podmínky závazného stanoviska MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí 

orgánu státní správy lesů č.j. VŽP/2168/2016-Va ze dne 14.7.2016:  

- Při realizaci stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí 

lesa (§ 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích). 

- Veškeré práce provádět s ohledem na okolní lesní porosty, aby nedošlo k jejich poškození. 

- Na lesních pozemcích nebude ukládán žádný stavební materiál, odpadový materiál ani výkopové 

zeminy. 

4. Žadatel splní podmínky závazného stanoviska MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí 

orgánu ochrany zemědělského půdního fondu č.j. VŽP/1775/2017-Va ze dne19.6.2017: 

- Na pozemcích parc. č. 650, 651, 872/4, 872/5 v katastrálním území Mohelnice u Nepomuka, parc. č. 

431/1, 627/1, p. p. k. 430, 431, 432,  434, 435, 436, 437, 524,525, 530, 531, 532, 533, 641, 1030 v 

katastrálním území Želvice bude kulturní vrstva půdy (ornice a podorniční vrstva) skryta z celkové 

plochy 891 m
2
 v tl. 0,17 m. Kubatura skryté ornice bude tedy činit cca 152 m

3
. Skrývka bude probíhat 

pouze v částech budoucího svahu, které zasahují do přilehlého pole. V ostatních místech se vzhledem 

ke stávajícímu skutečnému stavu pozemků, smísení humózních vrstev a výskytu vzrostlých stromů 

skrývka ornice provádět nebude. Skrytá ornice bude použita v celém objemu pro ohumusení 

vzniklých zelených ploch v rámci stavby. 

- Případné výkopové zeminy budou použity pro terénní úpravy v rámci stavby. 
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- O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, 

ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede žadatel protokol (pracovní deník), 

v němž se uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti 

využívání zeminy. 

- Za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nebude stanoven odvod finančních prostředků. 

Dle podkladů přiložených k žádosti se jedná o odnětí pozemků pro stavbu silnice včetně jejího 

příslušenství, za které se poplatky za odnětí půdy nepředepisují [ § 11a odst. 1, písm. b) zákona č. 

334/1992Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu].  

- Žadatel je povinen správnímu orgánu, který vydal souhlas s odnětím  

a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo 

rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti a 

b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 

15 dnů před jejím zahájením. 

5. Žadatel splní podmínky stanoviska Povodí Vltavy, s.p. zn. 34121/2016/342/Ron ze dne 23.6.2016: 

- Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán. 

- Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby. 

6. Žadatel splní podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. (dnes GridServices, s.r.o.) zn. 

5001178073 ze dne 10.9.2015: 

- V dalším stupni PD je nutné doložit/doplnit: 

o Statické posouzení chráničky 

o Schéma a popis propoje 

- Před schválením dalšího stupně PD (DPS) nutno zajistit: 

o Vyplněnou a podepsanou žádost o přeložku 

o Uzavřenou smlouvu o zajištění přeložky PZ 

7. Žadatel splní podmínku vyjádření Státního pozemkového úřadu zn. SPU219431/2016 ze dne 

15.6.2016: 

- Investor stavby uzavře s SPÚ, před vydáním stavebního povolení, smlouvu o právu provést stavbu a 

nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu požádá o převod zastavěného pozemku.  

8. Před vydáním stavebního povolení je nutné povolení orgánu ochrany přírody (tj. OÚ Mohelnice, OÚ 

Mileč), ve věci kácení stromů rostoucích mimo les. 

9. K provedení stavby SO 101 Rozšíření stávající silnice I/20 žadatel požádá, po nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí, spolu s příslušným projektem a doklady o vydání stavebního povolení příslušný 

speciální stavební úřad - tj. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství. 

10. Část stavby - SO 510 Přeložka VTL plynovodu je stavba uvedená v § 103 odst. 1 písm. e) bodu 6. 

stavebního zákona, a proto nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.  

11. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení části stavby - SO 510 Přeložka VTL plynovodu. 

12. Část stavby bude provedena stavebním podnikatelem, kterého žadatel oznámí 14 dní před zahájením 

stavby - SO 510 Přeložka VTL plynovodu písemně stavebnímu úřadu. 

13. Dokončenou část stavby - SO 510 Přeložka VTL plynovodu lze, v souladu s ustanovení § 119 odst. 1 

stavebního zákona, užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. 

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a 

měření předepsané zvláštními právními předpisy a současně opatří závazná stanoviska dotčených 

orgánů. 

 

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“): 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4 

 

Odůvodnění: 

Dne 4.8.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože stavební úřad zjistil, že 

došlo k úmrtí účastníků řízení (vlastníků dotčených pozemků), bylo řízení přerušeno usnesením ze dne 
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25.9.2017 pod č.j. VŽP/ 3379/2017-SuA. Dále bylo zjištěno, že nebylo předloženo stanovisko 

Ministerstva dopravy, které bylo doplněno dne 23.3.2018. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 

orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání na den 30.4.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

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

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

stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

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 parc. č. 174/4, 279/5, 431/1, 431/2, 

627/1, 1030, 1065, 1069, p. p. k. 211/d2, 214, 215, 216, 219, 221/d1, 398, 401, 403/d1, 430, 431, 432, 

434, 435, 436, 437, 524, 530, 531, 532, 533, 641, 1026, 1028 v katastrálním území Želvice, parc. č. 650, 

651, 872/4, 872/5, 1000/2, 1001/4, 1001/5, 1001/11, 1001/12, 1001/13, 1001/19, 1001/20, 1001/21, 

1001/22, 1001/23, 1001/38, 1001/40, 1001/41, 1001/42, 1001/43, 1001/44, 1001/49, 1001/51 v 

katastrálním území Mohelnice u Nepomuka po posouzení, zda mohou být územním rozhodnutím jejich 

práva (vlastnická a jiné práva) přímo dotčena a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. 

Stavební úřad si řádně zjistil vlastnická práva k dotčeným a sousedním nemovitostem výpisem z 

evidence katastru nemovitostí. Jelikož stavební úřad zjistil, že došlo k úmrtí účastníků řízení (vlastníků 

dotčených pozemků), a to pana Josefa Balíka, nar. 29.8.1890, zemř. 7.8.1970 a nejsou tak známi vlastníci 

(dědici) pozemku p.p.k. 524 v k.ú. Želvice, dále pak pana Josefa Balíka, nar. 28.5.1913, zemř. 31.12.1969 

a paní Marie Balíkové, nar. 4.7.1913, zemř. 7.6.1976 a nejsou tak známi vlastníci (dědici) pozemku p.p.k. 

437 v k.ú. Želvice, dále pana Václava Vodičku, nar. 13.5.1930, Sadová 276, 262 72 Březnice a nejsou tak 

známi vlastníci (dědici) pozemku parc.č. 1001/11 v k.ú. Mohelnice u Nepomuka. Tímto vzniklo řízení 

o předběžné otázce (dědické řízení). Proto stavební úřad řízení přerušil č.j. VŽP/3379/2017 - SuA ze dne 

25.9.2017 a požádal o sdělení notáře případného okruhu dědiců po zemřelých. Dne 4.10.2017 sdělením 

pod. zn. 12D291/2017, 12D305/2017, 12D307/2017 od notářky JUDr. Jitky Skoblové, dne 19.10.2017 

sdělením zn. 25D944/2008, Nd228/2017 od notářky Mgr. Marie Trčkové a dne 15.11.2017 sdělením 

zn.25D137/2015 od Okresního soudu v Příbrami byl určen okruh dědiců po výše uvedených zemřelých.   

Stavební úřad má za to, že udělal vše pro to, aby zjistil skutečný a právní stav.  

Vlastnictví a jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím 

přímo dotčena  

Na uvedený záměr stavební úřad již vydal vyjádření ze dne 2.1.2017 pod č.j. VŽP/14/2017-Sa a vyjádření 

ze dne 2.7.2015 pod č.j.: VŽP/2008/2015-Vět, ve kterých sdělil, že umístění stavby dopravní 

infrastruktury je v souladu s Územním plánem obce Mohelnice, jelikož se jedná o stavbu pro veřejnou 

dopravní infrastrukturu a proto jí lze v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona umístit i v nezastavěném 

území, a to současně i v k.ú. Želvice, část obce Mileč, která územní plán zpracován nemá. Tudíž záměr je 

v souladu s cíli a úkoly územního plánování.  

Dle § 170 odst. 1 stavebního zákona: Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb 

nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li 

vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o mimo jiné veřejně prospěšnou stavbu 

dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání 

pro stanovený účel. 

Jako veřejně prospěšná stavba je předmětný záměr uveden pouze v Územním plánu Mohelnice. 

Dle § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění jsou dálnice, silnice a 

místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související veřejně prospěšné. Za 

související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty souběžná 

se silnicí nebo místní komunikací I. třídy. 

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění jednoznačně definuje veřejně 

prospěšné stavby (tj. veřejná prospěšnost vychází u uvedených kategorií komunikací přímo ze zákona), za 

kterou lze tak považovat i uvedenou stavbu, a že uvedená stavba je v souladu s cíli a úkoly územního 

plánování. Tudíž v tomto případě lze předpokládat, že se jedná o stavbu, pro kterou lze dotčený pozemek 
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vyvlastnit. V tomto případě tak pro vydání územního rozhodnutí dle § 86 odst. 3 stavebního zákona 

nebyly vyžadovány souhlasy vlastníků dotčených pozemků, případně smlouvy o právu provést stavbu. 

Předmětem územního rozhodnutí oproti projektové dokumentaci je pouze rozšíření stávající silnice I/20 o 

přídatný pruh ve stoupání a přeložka VTL plynovodu. V projektové dokumentaci jsou řešeny také 

stavební úpravy stávající silnice I/20, které se nachází navíc také v k.ú. Třebčice a nejsou předmětem 

tohoto územního rozhodnutí.  

Stanoviska sdělili: 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí – vyjádření č.j. ŽP/3645/15 ze dne 

10.4.2015; rozhodnutí č.j. ŽP/8922/15 ze dne 16.9.2015 

- Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí – vyjádření č.j. VŽP/1916/2015-Vět ze 

dne 22.6.2015; vyjádření č.j. VŽP/14/2017-Sa ze dne 2.1.2017; koordinované stanovisko č.j. 

VŽP/376/2016-SeJ (podmínky splněny); závazné stanovisko č.j. VŽP/2168/2016-Va ze dne 

14.7.2016; závazné stanovisko č.j. VŽP/2478/2016-HoL ze dne 11.7.2016 (podmínky byly zahrnuty 

do podmínky č. 5 uvedené ve II. výroku tohoto rozhodnutí); závazné stanovisko č.j.VŽP/1775/2017-

Va ze dne19.6.2017 

- Ministerstvo dopravy – závazné stanovisko zn. 109/2018-910-IPK/3 ze dne 13.3.2018 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje - stanovisko č.j. KHSPL/2164/21/2016 ze dne 3.2.2016 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - stanovisko č.j. HSPM-529-2/2016 ÚPP ze dne 19.2.2016 

- Obec Mileč – stanovisko č.j. 27/2016 ze dne 11.2.2016; vyjádření č.j. 201/2015 ze dne 16.10.2015 

- Obec Třebčice – vyjádření č.j. OP16010192 ze dne 26.2.2016; vyjádření č.j. 7/2015 ze dne 

22.10.2015 

- Obec Mohelnice – stanovisko zn. VPÚ-I/20-1/2016 ze dne 26.2.2016; VPÚ-I/20-2/2016 ze dne 

26.3.2016 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření zn. 6398/15-33200/20/Kř ze dne 11.11.2015 (připomínka 

splněna) 

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie PK - stanovisko č.j. KRPP-181764-1/ČJ-2015-0300DP ze dne 

8.12.2015 (podmínka splněna); vyjádření č.j. KRPP-446-86/ČJ-2015-0300IT ze dne 20.10.2015 

- Povodí Vltavy, s.p., - stanovisko zn. 34121/2016/342/Ron ze dne 23.6.2016; sdělení zn. 

55818/2015/342/Ron ze dne 26.10.2015 

- ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení zn. 0100787574 ze dne 10.8.2017; vyjádření zn.1094322446 ze dne 

4.9.2017 

- RWE Distribuční služby, s.r.o. (dnes GridServices, s.r.o.) stanovisko zn. 5001178073 ze dne 

10.9.2015 

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. – vyjádření zn. 2694/15/SUSPK-PJ ze dne 13.10.2015 

- Státní pozemkový úřad - vyjádření zn. ZS15100142 ze dne 13.10.2015; vyjádření zn. 

SPU219431/2016 ze dne 15.6.2016 

- Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. – vyjádření zn. 384/2015 ze dne 15.10.2015 

- Telco Pro Services, a.s. – sdělení zn.0200635379 ze dne 10.8.2017 

- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření zn. 170810-131352286 ze dne 10.8.2017 

- ČEPS, a.s. – vyjádření zn.0000016961 ze dne 10.8.2017 

- SITEL, spol. s r.o. - vyjádření zn. 1111703935 ze dne 10.8.2017 

- Optiline a.s.-  vyjádření zn. 1411701647 ze dne 10.8.2017 

- Telia Carrier Czech Republic a.s., vyjádření zn. 1311702158 ze dne 10.8.2017 

- Dial Telecom, a.s. – vyjádření zn.CR513749 ze dne 10.8.2017 

- České radiokomunikace a.s. - vyjádření zn. UPTS/OS/175949/2017 ze dne 15.8.2017 

- T-Mobile Czech Republic a.s - vyjádření zn. E27949/17 ze dne 10.8.2017 

- UPS Česká Republika, s.r.o. – vyjádření zn.E015137/17 ze dne 10.8.2017 

- Řízení letového provozu ČR, s.p. – vyjádření zn. DRSL/9661/2017 ze dne 18.8.2017; vyjádření zn. 

DRSL/11640/15 ze dne 4.11.2015 

- SUPTel a.s. – vyjádření č. 21700322 ze dne 15.9.2017 
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- Air Telecom, a.s. – vyjádření zn. 111412123 ze dne 29.8.2017 

- Tür Telekom International CZ s.r.o. – vyjádření ze dne 12.9.2017 

- MO-SEM Praha – stanovisko č.j. ÚP-497/10-770-2016 ze dne 26.9.2016 

- SŽDC, s.o., - vyjádření zn. 18084/2015-SŽDC-OŘ PLZ-OPS-508/M ze dne 13.10.2015 

- ČD – Telematika a.s. - vyjádření ze dne 30.10.2015 

- ČEPRO, a.s. – vyjádření zn. 10785/15 ze dne 13.10.2015 

- MERO ČR, a.s. – vyjádření č.j. 2015/10/7969 ze dne 13.10.2015 

- NET4GAS, s.r.o. – vyjádření zn. 7316/15/OVP/N ze dne 13.10.2015; vyjádření zn. 2504/15/BRA/N 

ze dne 13.10.2015 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření č.j. 715190/16 ze dne 22.9.2016 

- itself s.r.o. – vyjádření č. 15/003610 ze dne 6.11.2017 

- Souhlasy s umístěním stavby 

- JUDr. Jitka Skoblová – sdělení zn. 12D291/2017, 12D305/2017, 12D307/2017 ze dne 4.10.2017 

- Mgr. Marie Trčková – sdělení zn. 25D944/2008, Nd228/2017 ze dne 19.10.2017 

- Okresní soud v Příbrami – sdělení zn.25D137/2015 ze dne 15.11.2017  

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 ve výroku tohoto rozhodnutí přesně nespecifikoval umístění stavby, která je předmětem, 

včetně jednotlivých částí stavby. Umístění je zřejmé z koordinační situace (měřítko 1:1000), a tímto 

stavební úřad uložil podmínku č. 1 uvedenou ve výroku č. II. tohoto rozhodnutí, dle které musí být 

umístění dodrženo. (Nelze specifikovat umístění všech částí stavby vzdálenostmi od všech hranic 

pozemků).   

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: 

Jan Baka, Iveta Baková, Vladislav Klimeš, Vlasta Klimešová, Obec Mileč, Obec Mohelnice, Agroplyn 

Mileč-Maňovice s.r.o., Jitka Čapková, Stanislav Havel, Petr Kalabza, Hana Tožičková, Růžena 

Michálková, Jiří Michálek, Josef Vaník, Státní pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Karel Šperl, Ivan Vodička, Farma Písek s.r.o., Václav Zeman, Danuše Hulcová, Jan Sejček, 

Vladislav Němeček, Václav Němeček, Petr Vodička, Václav Vodička, vlastníci spoluvlastnického podílu 

(1/2) pozemku p.p.k. 437 v kat.ú. Želvice, kteří vstoupili do práv po zemřelém: Josef Balík (nar.28.5.1913) 

vlastníci pozemku p.p.k. 524 v kat.ú. Želvice, kteří vstoupili do práv po zemřelém: Josef Balík 

(nar.29.8.1890), Vladimír Balík, Tomáš Balík, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, 

GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s. a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním 

pozemkům: parc. č. 398, 401, 408, p. p. k. 211/d1, 212, 221/d2, 222, 403/d2, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 

417, 418, 426, 427, 428, 429, 525, 526, 527, 640  v katastrálním území Želvice, parc. č.634/1, 634/2, 647, 

871, 872/2, 1001/50 v katastrálním území Mohelnice u Nepomuka 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila žádné připomínky 
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Obec Mohelnice ve svém vyjádření  zn. VPÚ-I/20-2/2016 ze dne 26.3.2016 požaduje že pozemky 

v jejich vlastnictví dotčené stavbou nebudou vykoupeny, ale bude provedena jejich výměna. Totéž 

požadují ve svém souhlasu p. Danuše Hulcová a p. Václav Zeman. P. Hana Tožičková požaduje ve 

svém souhlasu přiměřenou cenu za odkup dotčených pozemků. Stavební úřad sděluje, že není 

oprávněn toto řešit v územním řízení, jelikož se jedná o majetkoprávní vztah. 

- Obec Mohelnice ve svém vyjádření  zn. VPÚ-I/20-1/2016 ze dne 26.2.2016 požaduje vysoké 

dodržování ekologické bezpečnosti na stavbě, z důvodu, že se ve vzdálenosti cca 400m od stavby 

nachází obecní studna. Stavební úřad sděluje, že dle § 24a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů je stanovena pro propustné prostředí 

(jako nejhorší možnou variantu) nejmenší možná vzdálenost studny od veřejné pozemní komunikace 

30m, tzn. toto stavba splňuje. 

 

Dle přechodného ustanovení č. 10 uvedeného v čl. II zákona č. 225/2017 Sb. správní řízení, která nebyla 

pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle 

dosavadních právních předpisů 

 

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 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, OÚ Mileč a OÚ Mohelnice 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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Poplatek: 

Správní poplatek podle § 8 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů a položky č. 17  je osvobozen. 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky): 

VPÚ DECO PRAHA a.s., IDDS: pyigyki 

 sídlo: Podbabská č.p. 1014/20, 160 00  Praha 6-Bubeneč 

 zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4 

Obec Mileč, IDDS: 2sgau52 

 sídlo: Mileč č.p. 23, 335 01  Nepomuk 1 

Obec Mohelnice, IDDS: bjrau6v 

 sídlo: Mohelnice č.p. 22, 335 01  Nepomuk 1 

 

účastníci řízení – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k dotčeným pozemkům (veřejná 

vyhláška): 

Jan Baka, Vrčeň č.p. 127, 335 41  Vrčeň 

Iveta Baková, Vrčeň č.p. 127, 335 41  Vrčeň 

Vladislav Klimeš, Mohelnice č.p. 14, 335 01  Nepomuk 1 

Vlasta Klimešová, Mohelnice č.p. 14, 335 01  Nepomuk 1 

Agroplyn Mileč-Maňovice s.r.o., IDDS: 8wpjxkt 

 sídlo: Maňovice č.p. 21, Mileč, 335 01  Nepomuk 1 

Jitka Čapková, Budovatelská č.p. 188, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 

Stanislav Havel, Lesní č.p. 493, 335 01  Nepomuk 1 

Petr Kalabza, Rožmitálská č.p. 327, Dvorec, 335 03  Nepomuk 3 

Hana Tožičková, Přecechtělova č.p. 2230/4, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

Růžena Michálková, Záhoří č.p. 2, Mileč, 335 01  Nepomuk 1 

Jiří Michálek, Záhoří č.p. 2, Mileč, 335 01  Nepomuk 1 

Josef Vaník, Želvice č.p. 12, Mileč, 335 01  Nepomuk 1 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 

 sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

Karel Šperl, Werichova č.p. 947/1, Hlubočepy, 152 00  Praha 52 

Ivan Vodička, Bezděkovec č.p. 10, Mileč, 335 01  Nepomuk 1 

Farma Písek s.r.o., IDDS: hbehic3 

 sídlo: Antala Staška č.p. 1859/34, 140 00  Praha 4-Krč 

Václav Zeman, Zelená č.p. 243, Bradlec, 293 06  Kosmonosy 

Danuše Hulcová, Mohelnice č.p. 13, 335 01  Nepomuk 1 

Jan Sejček, Želvice č.p. 38, Mileč, 335 01  Nepomuk 1 

Vladislav Němeček, SNP č.p. 567, 383 01  Prachatice II 

Václav Němeček, Vrabinská č.p. 646, 333 01  Stod 

Petr Vodička, Sadová č.p. 276, 262 72  Březnice 

Václav Vodička, Vstiš č.p. 56, 334 41  Dobřany 

vlastníci spoluvlastnického podílu (1/2) pozemku p.p.k. 437 v kat.ú. Želvice, kteří vstoupili do práv po 

zemřelém: Josef Balík (nar.28.5.1913) 

vlastníci pozemku p.p.k. 524 v kat.ú. Želvice, kteří vstoupili do práv po zemřelém: Josef Balík 

(nar.29.8.1890) 

Vladimír Balík, Počapská č.p. 249, 262 72  Březnice 

Tomáš Balík, Tylova č.p. 335, 388 01  Blatná 

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

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

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

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

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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Účastníci řízení – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (veřejná 

vyhláška): 

parc. č. 398, 401, 408, p. p. k. 211/d1, 212, 221/d2, 222, 403/d2, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 417, 418, 

426, 427, 428, 429, 525, 526, 527, 640  v katastrálním území Želvice, parc. č.634/1, 634/2, 647, 871, 

872/2, 1001/50 v katastrálním území Mohelnice u Nepomuka 

 

dotčené správní úřady: 

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 

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

Nepomuk 1 

Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69 

 sídlo: Anglické Nábřeží č.p. 7, 306 09  Plzeň 

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 

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

  


