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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 (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 12.4.2018 podala 

Obec Srby, IČO 00574236, Srby 75, 335 01 Nepomuk 1, zastoupená starostou Jaroslavem Viktorou 

(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 

"Srby, parc. č. 691/1, Dopravní a technická infrastruktura pro RD"  

místní komunikace vč. dešťové kanalizace a veřejného osvětlení 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 686/1 (trvalý travní porost), parc. č. 691/1 (orná půda), parc. č. 

691/2 (ostatní plocha), parc. č. 693/1 (ostatní plocha), parc. č. 892/1 (ostatní plocha) v katastrálním území 

Srby nad Úslavou. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- místní komunikace navržena v parametrech místní komunikace funkční skupiny D, podskupiny D1 – 

obytná zóna (dále jen „MK D1“), s napojením na účelovou komunikaci. Obytná zóna bude sloužit 

pro zpřístupnění a obsluhu území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Z1 Batov. Na východní 

straně území bude obytná zóna zpřístupňovat stávající sportovní hřiště na pozemku parc. č. 693/1 

v kat.ú. Srby nad Úslavou 

- úprava odvodnění zahrnující osazení nových uličních vpustí s přípojkami napojenými na nově 

navrženou dešťovou kanalizaci 

- na jihovýchodní straně území bude přesunuto drátěné oplocení a brána na pozemku parc. č. 693/1 

v kat. ú. Srby nad Úslavou 

- veřejné osvětlení včetně příslušných kabelových tras 

- navazující terénní úpravy 
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Určení prostorového řešení stavby: 

- SO 101 MK D1  

 Komunikace o celkové délce 238,36 m, o ploše vozovky vč. sjezdů 1423 m
2
, parkování 

141,5 m
2
 a zeleň 607 m

2
. 

 Směrový průběh MK D1 bude třemi přímými úseky (délky 80,9 m; 87,1 m; 27,2 m), mezi 

kterými budou vloženy pravostranné prosté kružnicové oblouky (o poloměru R=17,5 a 

13,5 m). V km 0,095 65 bude na osu komunikace napojeno levostranné obratiště dl. 

15,45 m. 

 Napojení k silnici III/11745 bude formou kolmého stykového napojení (pod úhlem 79,8°) 

přes přejezdovou obrubu.  

 Dopravní prostor bude od 3,5 m - 6,5 m (veřejné prostranství mezi hranicemi pozemků je 

9 m). Podélné sklony budou v rozsahu 0,7 % - 6,3 %. Příčný sklon bude jednostranný 

v hodnotě 2,0 %.  

 Parkovací stání: 8x podélné stání o dl. 5,5-6,0 m a šířce 2,4 m; 1x vyhrazené stání pro 

vozidla přepravující osoby těžce postižené o rozměrech 3,5 x 7,0 m. 

 Odvodnění: přípojky DN 150 o celkové délce 61 m, 10x uliční vpusť, 1x horská vpusť, 

podélná drenáž DN 160 s napojením do uličních vpustí. 

 Terénní úpravy doprovodných ploch rozprostřením orničních vrstev v tl. 10 cm vč. 

ohumusování a osetí travním semenem. 

  drátěné oplocení o výšce 1,8 m vč. brány o šířce 4 m 

- SO 301 Dešťová kanalizace 

 kanalizace dešťová DN 250 o délce 71 m vč. 3 šachet a DN 300 o délce 127 m vč. 5 šachet 

- SO 401 Veřejné osvětlení 

 veřejné osvětlení s délkou rozvodů 235 m a 7 ks svítidel (stožár o výšce 8 m) 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- pozemek parc. č. 686/1, parc. č. 691/1, parc. č. 691/2, parc. č. 693/1, parc. č. 892/1 v katastrálním 

území Srby nad Úslavou 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení části stavby (SO 401): 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou předložené ověřené projektové dokumentace -

"Srby, parc. č. 691/1, Dopravní a technická infrastruktura pro RD" MK vč. dešťové kanalizace a 

veřejného osvětlení“ s datem 12/2017, kterou vypracoval Jan Kazimour, vedoucí projektu Ing. Václav 

Mašek, zodp. projektant Ing . Karel Nedvěd (CKAIT 0200110) za spol. D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd 

s.r.o., Útušice 66, která obsahuje koordinační situační výkres v měřítku 1:500 se zakreslením 

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

vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou ověřenou projektovou dokumentací -"Srby, parc. č. 

691/1, Dopravní a technická infrastruktura pro RD" MK vč. dešťové kanalizace a veřejného 

osvětlení“ s datem 12/2017, kterou vypracoval Jan Kazimour, vedoucí projektu Ing. Václav Mašek, 

zodp. projektant Ing . Karel Nedvěd (CKAIT 0200110) za spol. D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., 

Útušice 66; případné změny v umístění nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 

úřadu. Komunikace vč. terénních úprav bude umístěna na pozemku parc. č. 686/1, parc. č. 691/1, 

parc. č. 691/2, parc. č. 693/1, parc. č. 892/1; odvodnění bude umístěno na pozemku parc. č. 691/1, 

parc. č. 691/2, parc. č. 693/1, parc. č. 892/1; oplocení bude umístěno na pozemku parc. č. 686/1, parc. 

č. 693/1; dešťová kanalizace bude umístěna na pozemku parc. č. 691/1, parc. č. 691/2, parc. č. 693/1, 

parc. č. 892/1; veřejné osvětlení bude umístěno na pozemku parc. č. 691/1, parc. č. 691/2, parc. č. 

693/1; vše v kat. ú. Srby nad Úslavou a to v souladu s výše uvedeným koordinačním situačním 

výkresem. 

3. Komunikace bude napojena na silnici III/11745 a bude navazovat na stávající účelovou komunikaci 

v jihovýchodní části území. 
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4. Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající rozvod přes pojistkovou skříň na stávajícím betonovém 

stožáru poblíž pozemku st. p. č. 134 v kat. ú. Srby nad Úslavou. 

5. Dešťová kanalizace bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci v severovýchodní části území. 

6. Žadatel splní podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Nepomuk, odboru životního 

prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, č. j. VŽP/296/2018-Va ze dne 20.2.2018: 

- Na základě projektové dokumentace provést před zahájením prací v terénu pevné vytýčení hranice 

odnětí půdy a zajistit její nepřekročení.  

- Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy 

na celé ploše odnímané zemědělské půdy. Ornice bude skryta ve vrstvě cca 0,23 m tj. cca 315 m
3
. 

- Ornice bude uložena na mezideponii na pozemku parc. č. 693/1, který je ve vlastnictví žadatele a 

bude použita při závěrečných terénních úpravách a ozelenění v rámci stavby (ve vrstvě 10 cm na 

ploše 607 m
2
 na pozemku parc. č. 691/1) a zbytek ornice bude použit pro ozelenění části pozemku 

parc. č. 693/1 (ve vrstvě 10 cm na ploše 2543 m
2
). 

7. Žadatel splní podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 5.3.2018 pod zn. 

POS-PD-264-18: 

- Před zahájením stavby musí být trasy kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově a vyznačeny na 

terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1 m po obou stranách vedení) musí být zemní práce 

prováděny pouze ručně. 

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

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

pro podzemní sdělovací vedení. 

- Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší 

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

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. kontaktujte Daniel Benetka/724037981. 

- Žadatel splní Všeobecné podmínky ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j. 666593/17 

ze dne 17.7.2017. 

8. Žadatel splní podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s. zn. 1096744803 ze dne 8.2.2018: 

- Budou dodrženy nejkratší vzdálenosti vodičů od křižovaných pozemních komunikací dle PNE 33 

3302 v platném znění. 

- Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, s.r.o., tel.: 800 850 860 

provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4kV. V 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.  

- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a 

předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52-6 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 60005 o 

prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Dle této ČSN je nutné dodržet i 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. 

- Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení 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 záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce, 

a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 

- Při zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu zemního kabelového vedení bude 

technickými prostředky zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože předmětného vedení.  

- Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce (skrývka současného povrchu, frézování apod.) 

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 Distribuce, a.s. 

předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před 

záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuce, a.s., ke kontrole uložení. O tomto bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

- Zemní a výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení NN budou probíhat 

takovým způsobem, aby nebyla narušena jejich stabilita. 
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- Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemnících prvků zařízení distribuční 

soustavy bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí 

takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.  

- V ochranném pásmu podzemního vedení NN a nadzemního vedení VN nebude trvale skladován 

žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak měněna současná výšková niveleta země. 

- 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, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o 

vypnutí předmětného vedení. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny 

v souladu s PNE 33 0000-6 a vyhláškou ČUBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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.  

9. Žadatel splní podmínky souhrnného stanoviska SŽDC s.o. ze dne 20.2.2018 pod č.j. 11972/2018-

SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-111: 

- bod č. 2: Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy oznámí stavebník písemně nebo elektronicky 

nejpozději 15 dnů před zahájením – SŽDC, s.o., OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň. 

- bod č. 5: Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy (provozování 

dráhy).  

- bod č. 6: Povrchové a dešťové vody nesmí být sváděny na pozemek dráhy. 

- bod č. 7: Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy. Stavebník musí 

nahradit případné škody, které na pozemku dráhy způsobil. 

- bod č. 8: Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí CPS (cizí právní subjekt) dodržovat zejména 

ustanovení § 11 vyhlášky MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 346/2000, kterou se mění vyhláška 

MD (Ministerstva dopravy) č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, o 

volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry (plus delta v oblouku) od 

osy krajní koleje (na širé trati 2,5 m). V tomto prostoru nesmí být prováděny žádné práce za provozu 

drážní dopravy, nesmí zde být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje 

apod. 

- bod č. 9: Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené 

žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem. Při provádění prací nesmí dojít 

k ohrožení stability drážního tělesa. Pokud dojde k takové situaci, je dodavatel povinen práce ihned 

zastavit a havárii neprodleně oznámit OŘ Plzeň. Prováděné zemní práce musí obecně odpovídat ČSN 

73 3050 Zemní práce. 

- bod č. 10: 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. 

- bod č. 11: Všechny případné změny stavby musí být předem projednány. 

10. Žadatel splní podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 29.1.2018 pod č.j. DUCR-

6083/18/Wm: 

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny 

této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 

- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
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- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně 

s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

- Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před možnými 

účinky elektrické trakce dráhy (25 kV/50 Hz). 

11. Žadatel je povinen zajistit, před zahájením prací, vytýčení všech podzemních inženýrských sítí jejich 

správci (způsobilou osobou), k jejichž křížení či souběhu dojde, a v místech křížení prokazatelně 

provést jejich „předání a převzetí“. 

12. K provedení stavby SO 101 MK D1 (vč. uličních vpustí a přípojek) a SO 301 Dešťová kanalizace 

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. 

13. Provedení stavby SO 401 Veřejné osvětlení nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, jelikož je to 

stavba uvedená v § 103 odst. 1 písm. e) bodu 8. stavebního zákona. 

14. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení části stavby tj. SO 401 Veřejné osvětlení. 

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

stavby SO 401 písemně stavebnímu úřadu. 

16. Dokončenou část stavby – tj. SO 401 Veřejné osvětlení, lze, v souladu s ustanovení § 119 odst. 1 

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

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

předepsané zvláštními právními předpisy, geodetickou část skutečného provedení stavby, dále zápisy 

o předání a převzetí stavby, doklady stanovené v podmínkách tohoto rozhodnutí, doklady o ověření 

požadovaných vlastností výrobků (§156 stavebního zákona) a současně opatří závazná stanoviska 

dotčených orgánů. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Srby, Srby 75, 335 01 Nepomuk 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 12.4.2018 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, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 

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

Jelikož je součástí stavby i stavba tj. SO 401 Veřejné osvětlení, která již nevyžaduje stavební povolení ani 

ohlášení, byly proto současně stanoveny i podmínky pro provedení této stavby. 

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. parc. č. 686/1, parc. č. 

691/1, parc. č. 691/2, parc. č. 693/1, parc. č. 892/1v katastrálním území Srby nad Úslavou po posouzení, 

zda mohou být územním rozhodnutím jejich práva (vlastnická a jiné práva) přímo dotčena a osoby, o 

kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.  

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

přímo dotčena. 

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 
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Stanoviska sdělili: 

- Policie ČR stanovisko č.j. KRPP-15605-2/ČJ-2018-031106-47 ze dne 26.1.2018 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje závazné stanovisko č.j. KHSPL/2031/21/2018 ze dne 

30.1.2018 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko č.j. HSPM-440-2/2018 ÚPP ze dne 

29.1.2018  

- Obecní úřad Srby rozhodnutí č.j. 59/2018 ze dne 5.4.2018 

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje stanovisko zn. 361/18/SÚSPK-K ze dne 6.2.2018 (podmínky 

byly zahrnuty do rozhodnutí č.j. DOP/479/2018-Bo ze dne 20.2.2018 silničního správního úřadu), 

vyjádření zn. 1393/18/SÚSPK-L ze dne 6.2.2018 a vyjádření zn. 1061/18/SÚSPK-L ze dne 

23.4.2018 

- Správa železniční dopravní cesty, s.o., souhrnné stanovisko zn. 11972/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-111 

ze dne 20.2.2018, vyjádření zn. 16295/2017-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-651/Kov ze dne 25.7.2017 

- Drážní úřad závazné stanovisko č.j. DUCR-6083/18/Wm ze dne 29.1.2018 

- Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, závazné stanovisko č.j. DOP/437/2018-LoP ze dne 9.2.2018 

a rozhodnutí č.j. DOP/479/2018-Bo ze dne 20.2.2018 

- Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, koordinované závazné stanovisko č.j. 

VŽP/454/2018-KrM ze dne 23.2.2018 (podmínka č. 1 zahrnuta do podmínky č. 6 uvedené ve výroku 

II. tohoto rozhodnutí, podmínka č. 2 a č. 3 již splněna), závazné stanovisko orgánu územního 

plánování č.j. VŽP/459/2018-Vět ze dne 12.2.2018 (část podmínky týkající se umístění stavby je  

zahrnuta v podmínce č. 1 uvedené ve výroku II. tohoto rozhodnutí) , závazné stanovisko orgánu 

odpadového hospodářství č.j. VŽP/454/2018-KrM ze dne 23.2.2018, závazné stanovisko 

vodoprávního úřadu č.j. VŽP/745/2018-HoL ze dne 7.3.2018 a závazné stanovisko orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu č.j. VŽP/296/2018-Va ze dne 20.2.2018 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. souhlas zn. POS-PD-264-18 ze dne 5.3.2018, vyjádření č.j. 

666593/17 ze dne 17.7.2017 

- ČEZ Distribuce a.s. vyjádření zn. 1096744803 ze dne 8.2.2018, sdělení zn. 0100775228 ze dne 

17.7.2017 

- Telco Pro Services, a.s., sdělení zn. 0200624823 ze dne 17.7.2017 

- GridServices, s.r.o., stanovisko zn. 5001550165 ze dne 17.7.2017 

- NET4GAS, s.r.o., vyjádření zn. 6052/17/OPV/N ze dne 17.7.2017 

- Dial Telecom, a.s., zn. CR507854 ze dne 17.7.2017 

- UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření č. E013640/17 ze dne 17.7.2017 

- Vodafone Czech Republic a.s. zn. 170717-10584977 ze dne 17.7.2017 

- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření zn. ER24728/17 ze dne 17.7.2017 

- České Radiokomunikace a.s., vyjádření zn. UPTS/OS/174266/2017 ze dne 20.7.2017 

- ČD – Telematika a.s. souhrnné stanovisko č.j. 1201711047 ze dne 28.7.2017 

- České dráhy, a.s., vyjádření č.j. 2169/2017-RSMPHA ze dne 4.8.2017 

Podmínky souhrnného stanoviska SŽDC s.o. ze dne 20.2.2018 pod č.j. 11972/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-

111: 

- bod č. 1, 3, 4, 5 (bez první věty) – podmínky jsou informativního charakteru 

- bod č. 2, 5 (první věta), 6, 7, 8, 9, 10, 11 – podmínky byly zahrnuty do podmínky č. 9 uvedené ve II. 

výroku tohoto rozhodnutí 

- bod č. 12 – podmínka splněna  

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad ve výroku tohoto rozhodnutí přesně specifikoval umístění stavby, která je předmětem, 

včetně jednotlivých částí stavby. Umístění je zřejmé z koordinačního situačního výkresu stavby v měřítku 

1:500, a tímto stavební úřad uložil podmínky č. 1 a 2 uvedené ve výroku č. II. tohoto rozhodnutí, dle 
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kterých 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 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů: 

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám: st. p. 31, parc. 

č. 541/2, 686/6, 691/14, 691/15, 691/16, 691/17, 691/18, 691/19, 691/20, 691/21, 691/22, 691/23, 

692, 693/2, 697/3 a č.p. 50 v katastrálním území Srby nad Úslavou 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

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, 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 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 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč, celkem 1300 Kč 

byl zaplacen dne 27.4.2018. 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky): 

Obec Srby, IDDS: 4q9a8i7 

 sídlo: Srby č.p. 75, 335 01  Nepomuk 1 

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

 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 

 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

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

 

 

Účastníci řízení (veřejná vyhláška): 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

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

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

 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 

 

 

Účastníci řízení - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na 

nich (veřejná vyhláška): 

st. p. 31, parc. č. 541/2, 686/6, 691/14, 691/15, 691/16, 691/17, 691/18, 691/19, 691/20, 691/21, 691/22, 

691/23, 692, 693/2, 697/3a  č.p. 50v katastrálním území Srby nad Úslavou 

 

dotčené správní úřady (dodejky): 

Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69 

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

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

Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán územního plánování, 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 

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd 

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

 


