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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 

 

 

 
 

 

R O Z H O D N U T Í 

S T A V E B N Í    P O V O L E N Í 

 
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 

písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o PK“) podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení projednal a posoudil 

žádost o stavební povolení a předloženou projektovou dokumentaci na stavbu, kterou dne 28. 3. 2018 

podal stavebník: 

MĚSTO NEPOMUK, IČ: 00256986, NÁMĚSTÍ AUG. NĚMEJCE 63, 335 01 NEPOMUK,  

 

a podle § 115 stavebního zákona a podle  § 18c vyhlášky 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, se souhlasem místně příslušného úřadu 

s pravomocí stavebního úřadu po přezkoumání předložené žádosti a projektové dokumentace 

z hlediska ustanovení § 109 - § 114 stavebního zákona vydává 

stavební povolení 

na stavbu „„DVOREC, chodník v ulici Blatenská“ 
 

umístěné na pozemcích parc. č. 554/1, 554/3, 554/9, 554/10, 109/49 v k. ú. Dvorec. 

 
Stavba je členěna na tyto objekty: 

SO 001 – Bourací a přípravné práce – vybourání stávajících častí komunikace a městského 

mobiliáře pro provedení rozsahu stavby 

SO 100 – Větev „A“, III/19114, S 6,5/50 f. kat.: C, má 3 směrové oblouky a délku 368/94 

 

Jedná se stavbu chodníku v Blatenské ulici ve Dvorci po levé straně silnice III/19114 směrem ke 

křižovatce s ulicí Tojická a to od křižovatky s ul. Železniční. Šířkově má vozovka základní šířku 2 x 

3,00 m, chodník má základní šířku 1,5 m, příčný sklon chodníku je jednostranný v rozmezí                        

1,0 – 2,0 %, podélný sklon dle podélných profilů v přílohách dokumentace stavebního povolení. 

 

 

 

 

Váš dopis zn. ze dne Naše zn./ č.j. Vyřizuje / tel./ e-mail V Nepomuku dne 
 MÚ/DOP/727/18 Ing. Marek Boublík 6. 6. 2018 
 DOP/1875/2018 - Bo 371519758  

  marek.boublik@urad-nepomuk.cz  

mailto:podatelna@urad-nepomuk.cz
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Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
 

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované 

projekční kanceláří Inženýrská kancelář a projektová kancelář pro stavby dopravní, inženýrské a 

pozemní, IČ 6262921, se sídlem Luční 517, 332 09 Štěnovice, datum 12/2017, číslo zakázky 

01017, vedoucí projektant Zbyněk Bartoň, ČKAIT 0201341. 

2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 

stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.  

3. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové plochy (včetně případného dočasného 

záboru pozemků) stavby subjektem k tomu oprávněným. 

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. 

Název a sídlo stavebního podnikatele, včetně fotokopie dokladů o jeho odborné způsobilosti a 

termín zahájení stavby, sdělí stavebník písemně zdejšímu odboru ještě před zahájením stavebních 

prací. 

5. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky týkající se bezpečnosti práce technických 

zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu 

zdraví osob na staveništi.  

6. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta. 

7. Stavebník upozorní stavebního podnikatele (zhotovitele) na řádné vedení stavebního deníku. 

8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna informační 

tabule s uvedením názvu stavby, jména projektanta, zhotovitele stavby, včetně štítku „Stavba 

povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje zůstaly čitelné, a musí 

být ponechán na místě až do vydání kolaudačního souhlasu. 

9. Výkopový materiál a veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat 

zákonným a doložitelným způsobem na zařízeních k tomu určených. Evidence likvidace odpadů 

ze stavby bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

10. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o 

technických požadavcích na výrobky. 

11. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani 

nesmí docházet k poškozování nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na sousedních 

nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení. 

12. Budou splněny podmínky společnosti: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková 

organizace, IČ 72053119, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň, vyplývající ze Stanoviska 

k úpravám připojení na silnici č. III/19114 „Dvorec – chodník v ulici Blatenská“,                                 

č. j. 451/18/SÚSPK – K ze dne 14. 2. 2018 

13. Budou splněny podmínky společnosti: Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s., IČ 61778079, 

se sídlem Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec vyplývající z Vyjádření k PD Dvorec – chodník 

v ul. Blatenská, značka 57/2018, ze dne 14. 2. 2018: 

- vytýčení spravovaného podzemního vedení 

 

14. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín, vyplývající z Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci 

„Dvorec, chodník v ulici Blatenská“ v souladu se zákonem 458/2000 Sb., v platném znění a 

příslušnými technickými normami, zn. 10965950010 ze dne 1. 3. 2018. 

 

15. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín, vyplývající z Udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení 

distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb., v platném znění a příslušnými 

technickými normami, zn. 1096950067 ze dne 1. 3. 2018. 

 

16. Budou splněny podmínky GridServices, s. r. o., IČ 27935311, se sídlem Brno - Zábrdovice, 

Plynárenská 499/1, 602 00 Brno vyplývající z vyjádření „Dvorec – chodník v ul. Blatenská, č. j. 

5001664960 ze dne 22. 2. 2018. 

https://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/brno-zabrdovice-plynarenska-psc-602-00
https://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/brno-zabrdovice-plynarenska-psc-602-00
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17. Budou splněny podmínky TESAS MEDIC, spol. s r. o., se sídlem U Daliborky 520, 335 01 

Nepomuk, servisní organizace SKY Trade s. r. o., IČ 01664123, se sídlem Husova 274, 335 01 

Nepomuk vyplývající z Vyjádření k existenci podzemního zařízení Dvorec – Chodník ulice 

Blatenská ze dne 19. 7. 2017 

18. Budou splněny podmínky společnosti CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a. a., IČ 

04084063, se sídlem Olšanská 2690/17, Praha 6 vyplývající z DSP: „Dvorec – chodník v ul. 

Blatenská“, značka 661098/17 ze dne 11. 7. 2017. 

19. Po dobu výstavby bude zabezpečen přístup na přilehlé pozemky nacházející se v blízkosti 

staveniště. 

20. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního 

odborného dozoru.        

21. Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel. Případné znečištění 

komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně odstraněno stavebníkem na náklad 

stavby.  

22. Stavba (chodník, upravovaná komunikace a zpevněné plochy) bude odvodněna stávajícím 

způsobem. Srážkové vody budou podélným a příčným sklonem odvedeny do stávajících a nově 

navržených uličních vpustí a rovněž do přilehlé zeleně k běžnému vsakování. 

23. Veškeré znaky inženýrských sítí, včetně poklopů kanalizačních šachet a uličních vpustí budou 

upraveny do úrovně nivelety nových komunikací nebo zelených pásů. 

24. Dokončenou stavbu lze, v souladu s ustanovení § 115 odst. 1 a § 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. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se řídí ust. § 12 vyhlášky         

č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního 

řádu. K žádosti se připojí: 

 

- doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením se 

zdůvodněním případných odchylek od stavebního povolení 

- dokumentaci skutečného provedení stavby 

- zápis o předání a převzetí stavby 

- doklady a zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, výsledky laboratorních 

zkoušek 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky stavby. 

 

25. Stavba bude dokončena do 3 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

 

- Město Nepomuk, IČ: 00256986, nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk  

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, IČ 72053119, Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

 

O d ů v o d n ě n í 

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy obdržel dne 28. 3. 2018 žádost MĚSTA NEPOMUK, 

IČ: 00256986, NÁMĚSTÍ AUG. NĚMEJCE 63, 335 01 NEPOMUK (dále jen „žadatel“), o vydání 

stavebního povolení na stavbu „Dvorec – chodník v ulici Blatenská“ tvořenou  stavebními objekty 

„SO 001 – Bourací a přípravné práce“, SO 100. Žádost byla podložena dokumentací vypracovanou 

projekční kanceláří Inženýrská kancelář a projektová kancelář pro stavby dopravní, inženýrské a 

pozemní, IČ 6262921, se sídlem Luční 517, 332 09 Štěnovice, datum 12/2017, číslo zakázky 01017, 

vedoucí projektant Zbyněk Bartoň, ČKAIT 0201341. 

 



4 

 

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2. Stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 

ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečně 

podklady pro posouzení pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto 

oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 

uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že 

jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštní předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné 

požadavky na výstavbu. Zdejší speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení 

stavby. 

Ve stavebním řízení bylo dále zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná, 

smlouvou založená práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na 

nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona.  

 

Stavební úřad stanovil jako účastníka stavebního řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního 

zákona stavebníka. Dále v souladu s § 109 odst. 1 písm. b) – g) 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 k dotčeným pozemkům a k stavbám, není-li sám 

stavebník a dále k sousedním pozemkům a stavbám přímo hraničící s pozemky parc. č. 554/1, 554/3, 

554/9, 554/10, 109/49 v k. ú. Dvorec. 

 

Výše uvedenou stavbou mohou být dotčeny vlastníci níže uvedených pozemků:  

st. p. 67, 84, 90, 103, 117, 129, 130, 148, 163, 176, 178, 200, 201, 228, 287, 339, parc. č. 90/10, 92/3, 

94/1, 94/3, 94/8, 98/16, 109/44, 122/9, 122/10, 122/11, 122/18, 122/19, 126/1, 127/2, 127/3, 130/1, 

133/46, 545/10, 545/11, 545/12, 545/13, 545/16, 554/6, 554/8 v katastrálním území Dvorec 

 

a dále vlastníci níže uvedených staveb: 

Nepomuk, Dvorec č.p. 220, č.p. 89, č.p. 94, č.p. 344, č.p. 120, č.p. 136, č.p. 133, č.p. 147, č.p. 152, 

č.p. 190, č.p. 172, č.p. 196, č.p. 192, č.p. 204, č.p. 214 a č.p. 251. 

 

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

rozhodnutím přímo dotčena.  
 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. 

Stavba je též v souladu s vydaným územním rozhodnutí o umístění stavby sp. zn. 

MÚ/VŽP/2839/17, č. j. VŽP/3822/2017 – Mu ze dne 30. 10. 2017, nabylo právní moci                                

dne 10. 11. 2017. 

V rámci stavby dojde k realizaci nové pěší komunikace v obci Dvorec, ul. Blatenská. Stavba je 

řešena za účelem zajištění bezpečného pohybu chodců a nově vzniklou stavbou nedojde k navýšení 

dopravy. 

 

Stanoviska a vyjádření sdělili 

1. Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, č. j. MÚ/VŽP/433/18, 

VŽP/627/2018 – SiJ ze dne 23. 2. 2018 – souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení dopravní 

stavby „Dvorec, chodník v ulici Blatenská 

2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, se sídlem 

Koterovská 162, 326 00 Plzeň, vyplývající ze Stanoviska k úpravám připojení na silnici č. 

III/19115 a III/19114 „Dvorec – chodník v ulici Blatenská“, č. j. 451/18/SÚSPK – K ze dne                 

14. 2. 2018. 
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3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, se sídlem 

Koterovská 162, 326 00 Plzeň, vyplývající ze Stanoviska k úpravám připojení na silnici č. 

III/19115 a III/19114 „Dvorec – chodník v ulici Blatenská“, č. j. 984/18/SÚSPK – K ze dne                 

17. 4. 2018. 

4. Smlouva o právu provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka uzavřenou mezi Správou a 

údržbou silnic Plzeňského kraje a Městem Nepomuk dne 22. 2. 2018 

5. Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje uzavřená mezi Správou 

a údržbou silnic Plzeňského kraje a Městem Nepomuk dne 29. 8. 2017 

6. Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, č. j. MÚ/VŽP/153/17, 

VŽP/3207/2017 – KrM ze dne 8. 9. 2017 – Koordinované stanovisko 

7. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň – venkov, Anglické 

nábřeží 7, 306 09 Plzeň, č. j. KRPP-26966-2/ČJ-2018-031106-47 ze dne 15. 2. 2018 – stanovisko 

dotčeného orgánu 

8. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 

– souhlasné závazné stanovisko č. j. HSPM-3878-6/2017 ÚPP ze dne 14. 2. 2018 

9. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IČ 7088995, se sídlem Denisovo nábřeží 14,                

301 00 Plzeň, č. j. 8337/2018/342/Kai ze dne 12. 2. 2018 – stanovisko správce povodí 

10. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IČ 71009299, se sídlem                 

Skrétova 15, 301 00 Plzeň – Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na 

akci „Dvorec – chodník v ul. Blatenská“ 

11. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s., IČ 61778079, se sídlem Sedlec 195, 332 02 Starý 

Plzenec – Vyjádření k PD Dvorec – chodník v ul. Blatenská 

12. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Vyjádření 

k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „Dvorec, chodník v ulici Blatenská“ 

v souladu se zákonem 458/2000 Sb., v platném znění a příslušnými technickými normami, zn. 

1096950010 ze dne 1. 3. 2018. 

13. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Udělení souhlasu se 

stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 

458/2000 Sb., v platném znění a příslušnými technickými normami, zn. 1096950067 ze dne           

1. 3. 2018. 

14. GridServices, s. r. o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice 

„Dvorec, chodník v ulici Tojická“, č. j. 5001664960 ze dne 22. 2. 2018. 

15. TESAS MEDIC, spol. s r. o., se sídlem U Daliborky 520, 335 01 Nepomuk, servisní organizace 

SKY Trade s. r. o., IČ 01664123, se sídlem Husova 274, 335 01 Nepomuk - Vyjádření k existenci 

podzemního zařízení ze dne 19. 7. 2017 

16. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s., IČ 61778079, se sídlem Sedlec 195, 332 02 Starý 

Plzenec – Existence sítí – chodník v ul. Blatenská ze dne 24. 7. 2017 

17. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Sdělení o existenci 

energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Dvorec, chodník v ulici 

Blatenská ze dne 5. 2. 2018 

 

Speciální 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 právních předpisů ve 

výroku uvedených. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Dalšími účastníky řízení byly osoby podle § 27 odst. 2 správního řádu (majitelé sousedních 

nemovitostí, pozemků a technické infrastruktury): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům : 

st. p. 67, 84, 90, 103, 117, 129, 130, 148, 163, 176, 178, 200, 201, 228, 287, 339, parc. č. 90/10, 

92/3, 94/1, 94/3, 94/8, 98/16, 109/44, 122/9, 122/10, 122/11, 122/18, 122/19, 126/1, 127/2, 

127/3, 130/1, 133/46, 545/10, 545/11, 545/12, 545/13, 545/16, 554/6, 554/8 v katastrálním 

území Dvorec 

https://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/brno-zabrdovice-plynarenska-psc-602-00
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Nepomuk, Dvorec č.p. 220, č.p. 89, č.p. 94, č.p. 344, č.p. 120, č.p. 136, č.p. 133, č.p. 147, č.p. 

152, č.p. 190, č.p. 172, č.p. 196, č.p. 192, č.p. 204, č.p. 214 a č.p. 251 

 
SKY Trade s.r.o., IDDS: dmeukn6 

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

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

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům pro rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům pro rozhodnutí nevyjádřili. 

 
 

P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení u zdejšího 

Městského úřadu; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání bude 

postoupeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje k rozhodnutí.  

 

Odvolání má odkladný účinek. 

 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 74 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 

nebude stavba zahájena (§ 115 odst. 4 stavebního zákona). 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

Mgr. Jiří Bešta 

vedoucí odboru dopravy 

 

 

Poplatek 

Žadatel město Nepomuk, IČ 00256986, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, je podle            

§ 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od 

správního poplatku osvobozen. 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky): 

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

 v zastoupení: Miroslav Hajšman, IČ 62629212, Luční 517, 332 09 Štěnovice 

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

 sídlo: Koterovská 162, 326 00  Plzeň  

 

účastníci (veřejnou vyhláškou): 

SKY Trade s.r.o., IDDS: dmeukn6 

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

 

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

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

 

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

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

 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

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

 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

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

  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (veřejnou vyhláškou): 

st. p. 67, 84, 90, 103, 117, 129, 130, 148, 163, 176, 178, 200, 201, 228, 287, 339, parc. č. 90/10, 92/3, 

94/1, 94/3, 94/8, 98/16, 109/44, 122/9, 122/10, 122/11, 122/18, 122/19, 126/1, 127/2, 127/3, 130/1, 

133/46, 545/10, 545/11, 545/12, 545/13, 545/16, 554/6, 554/8 v katastrálním území Dvorec 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám (veřejnou vyhláškou): 

Nepomuk, Dvorec č.p. 220, č.p. 89, č.p. 94, č.p. 344, č.p. 120, č.p. 136, č.p. 133, č.p. 147, č.p. 152, 

č.p. 190, č.p. 172, č.p. 196, č.p. 192, č.p. 204, č.p. 214 a č.p. 251 

 

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

 

Policie ČR, Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69 

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

 

Krajský úřad Plzeňského kraje, IDDS: zzjbr3p 

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

 

 


