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ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a 
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen 
"společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, 
kterou dne 13.9.2019 podala 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, 
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, 
kterou na základě plné moci ze dne 1.4.2019 zastupuje  
Sweco Hydroprojekt a.s., akciová společnost, IČO 26475081, Táborská 940/31, 140 00 
Praha (dále jen "žadatel"), 

a na základě tohoto posouzení: 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

„Rekonstrukce komunikace II/605, okres RO a PS - ÚSEK č. 1“ 
(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách parc. č. 326/1 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Holoubkov, parc. č. 3914/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Mýto v Čechách. 

Stavbou je: 
- SO 101 silnice II/605 v úseku Exit D5 - Holoubkov. Úsek je rozdělen na tři dílčí úseky:  
- První úsek začíná u křižovatky se silnicí III/23210 poblíž města Mýto a Exitu D5 do 

staničení 0,544 km. Oprava vozovky pomocí odfrézování stávajícího asfaltového souvrství 
do hloubky 125 mm a pokládky dvou nových asfaltových vrstev v celkové tl. 145 mm.  

- V druhém úseku do staničení 1,344 km bude odfrézováno stávající asfaltové souvrství v tl. 
105 mm a pokládky dvou nových asfaltových vrstev v tl. 145 mm. 

- Ve třetím úseku do staničení 1,849 km bude odfrézováno stávající asfaltové souvrství v tl. 
95 mm a pokládky dvou nových asfaltových vrstev v tl. 115 mm. 

- Součástí stavby je obnova krajnic dosypáním asfaltovým recyklátem, pročištění stávajících 
příkopů a propustků, doplnění a výměna svodidel, vodorovné a svislé dopravní značení, 
obnova směrových sloupků. 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od 
hranic pozemku a sousedních staveb. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Sweco 

Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Táborská 31, 140 16 Praha 4; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu předem: 
• termín zahájení stavby, 
• název a sídlo zhotovitele, který bude stavbu provádět, 
• kontaktní osobu zhotovitele včetně telefonického spojení, 
• osobu, která bude vykonávat technický dozor na stavbě, včetně telefonického spojení. 

3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky 
stavby: 
- kontrola přechodného dopravního značení, 
- závěrečná kontrolní prohlídka. 

4. Budou splněny podmínky vlastníků/správců technické infrastruktury: 
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 16.10.2019, zn. 1105775326, 
- Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., ze dne 21.5.2019, zn. 187/19/P, 
- České Radiokomunikace a.s., ze dne 20.5.2019, zn. UPTS/OS/219639/2019, 
- GridServices, s.r.o., ze dne 19.9.2019, zn. 5001986495, 
- Město Rokycany, stanovisko ze dne 9.9.2019, zn. MeRo/1308/ORM/19, 
- Povodí Vltavy, s.p., stanovisko ze dne 3.9.2019, zn. PVL-44957/2019/340/Ron, 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 29.5.2019, zn. 635638/19. 

5. Před termínem předání staveniště stavebník zajistí obnovení či prodloužení platnosti 
stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, která by byla s 
prošlým datem platnosti. 

6. Budou splněny podmínky stanovisek dotčených orgánů státní správy: 
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko dne 18.9.2019, 

zn. MeRo/4925-1/OŽP/19: 
- stavbou (záměrem) nebudou nijak negativně ovlivňovány lesní pozemky v těsné 

blízkosti silnice II/605 v katastrálních územích Holoubkov, Svojkovice a Rokycany a 
ani lesní porosty na nich rostoucí, s výjimkou těch částí lesních pozemků, pro které 
by v souvislosti se stavbou bylo povoleno odnětí plnění funkce lesa. 

- při realizaci záměru „Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS“ nebudou k 
parkování mechanizace ani k jejímu pojíždění, otáčení nebo jiné manipulaci bez 
svolení vlastníka lesa využívány lesní pozemky v okolí stavby. 

- v okolních lesních porostech nebude skladován žádný stavební materiál ani žádný 
odpad vzniklý při realizaci výše popsané stavby. 

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, koordinované stanovisko dne 
3.9.2019 č.j. MeRo/3484-4/OŽP/19: 
- stavebník je povinen již od doby přípravy stavby ohlásit záměr provádět zemní práce 

Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel. 
257 014 300, 

- organizace pověřené provádět archeologické výzkumy a vlastník (správce, uživatel) 
jsou povinni uzavřít před samotným zahájením archeologického výzkumu dohodu o 
podmínkách realizace těchto výzkumů, 
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- investor (stavebník) je povinen umožnit dohled a provedení záchranného 

archeologického výzkumu odbornému pracovníkovi oprávněné organizace, 
- v případě archeologického nálezu je nezbytné dodržet ust. § 23 památkového zákona, 

a to zejména oznamovací povinnost (ve lhůtě nejpozději do druhého dne) a zajištění 
archeologického nálezu a naleziště proti pozměnění situace, poškození a odcizení, 

- po dokončení realizace stavby bude předložena průběžná evidence všech odpadů na 
základě zákona o odpadech. Čestné prohlášení není dokladem a nenahrazuje 
průběžnou evidenci odpadů a doklady o způsobu nakládání s odpady vzniklými při 
realizaci záměru. 

- Stavební a demoliční odpady (odpady uvedené pod kódy 17 01 01 02 – cihly, 17 01 
03 – tašky a keramické výrobky, 17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihle, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06 – zemina a 
kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, 17 05 06 – vytěžená hlušina a jalová hornina 
neuvedená pod číslem 17 05 05, 17 06 04 – izolační materiály neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03) budou přednostně recyklovány 

- Zemina a kamení nebo vytěžená jalová hornina a hlušina, která bude využita v rámci 
stavby, tak na základě § 2 odst. 3 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se tento zákon nevztahuje na 
nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým 
během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém 
přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. 

- Krajský úřad PK, OŽP, stanovisko ze dne 13.6.2019, čj. PK-ŽP/7919/19: 
- požadujeme oznámit zahájení stavební činnosti na rekonstrukci mostu ev.č. 605-046 7 

dní před zahájením prací na el. adresu: ochrana.prirody@plzensky-kraj.cz, 
- upozorňujeme, že je v zájmu investora, aby v případě, že bude před nebo v průběhu 

stavby zjištěn konflikt se zájmy na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů, byl 
schopen prokázat, že vyvinul veškeré úsilí, aby ke kolizi s chráněnými zájmy nedošlo. 

- v případě zásahu mimo rámec PD je nutný souhlas KÚPK, OŽP ve věci ZCHDŽ. 

7. O vydání povolení částečné nebo úplné uzavírky dotčených pozemních komunikacích a 
stanovení přechodného dopravního značení bude požádán příslušný silniční správní úřad 
zhotovitelem stavby v předstihu nejpozději 1 měsíc před požadovaným termínem částečné 
nebo úplné uzavírky. 

8. Pro vydání kolaudačního souhlasu opatří stavebník závazná stanoviska dotčených orgánů k 
užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a geometrický plán. 

9. Stavba bude dokončena do 30.11.2021. 

10. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 
nebude stavba zahájena.  

 

IV. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení 
Námitka obce Medový Újezd podaná dne 17.10.2019 se zamítá. 

 

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 

 

Odůvodnění: 
Dne 13.9.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné řízení. 
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Speciální stavební úřad oznámil dne 24.9.2019 zahájení společného řízení známým účastníkům 
řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního 
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v 
území a žádost poskytuje 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. Oznámení bylo doručeno 14.10.2019. 

Dne 17.10.2019, tedy ve lhůtě stanovené pro podání námitek nebo připomínek, obdržel speciální 
stavební úřad námitku obce Medový Újezd: 

Obecní úřad Medový Újezd obdržel dne 4.10.2019 pod čj. MeRo/9221/OD/19 Ant Oznámení o 
zahájení společného jednání v rámci stavby „Rekonstrukce komunikace II/605, okres RO a PS – 
úsek č. 1“. 
Na základě výše uvedeného sdělujeme následující připomínky: 
Vzhledem k ochraně zájmů obce a našich občanů žádáme tímto žadatele a Správu a údržbu 
silnici Plzeňského kraje ve spolupráci s Městským úřadem Rokycany, odborem dopravy, aby s 
naší obcí Medový Újezd jednal na pozici obecního úřadu tak, jako s jiným účastníkem řízení a 
dotčeným správním úřadem. Aby včas a řádně zasílal informace a poklady k výše uvedené stavbě 
a dále žádáme o včasné řešení objízdné trasy. 
Žádáme o zajištění bezpečnosti průchodu i pro pěší v naší obci po dobu budoucí uzavírky a 
vyznačení objízdné trasy pro všechna vozidla nad 3,5 tuny. Žádáme o dočasné stanovení nejvyšší 
povolené rychlosti v obci Medový Újezd po dobu uzavírek komunikace silnice II/605 z 50 km/hod 
na 30 km/hod a osazení komunikací v obci Medový Újezd dopravním značením upozorňujícím na 
pohyb chodců a dětí po komunikaci, k čemuž nedošlo při rekonstrukci II/605 Holoubkov v 
letošním roce, právě z důvodu pozdního projednání objížďky, kdy se objížďka začala projednávat 
na jednání 10.1.2019 na obecním úřadě v Holoubkově. 

Speciální stavební úřad námitku zamítl z následujících důvodů: 
1) Obec Medový Újezd byla účastníkem řízení jako vlastník pozemkové parcely parc. č. 440/4 

k.ú. Medový Újezd přímo dotčené stavbou v křižovatce silnic II/605 a III/11721. Dne 
2.10.2019 obdržel speciální stavební úřad sdělení stavebníka, že citovaná pozemková parcela 
nebude stavbou dotčena; obec Medový Újezd je tedy účastníkem řízení jen jako vlastník 
sousední nemovitosti. 

2) Součástí projektové dokumentace je návrh dopravně inženýrského opatření po dobu 
stavebních prací. Objízdná trasa pro nákladní automobily je obousměrně vedena po trase 
Mýto – Kařez – Lhota pod Radčem – Radnice – Břasy – Rokycany – Svojkovice – 
Holoubkov. Objízdná trasa pro osobní automobily je obousměrně vedena po trase Mýto – 
Těškov – Holoubkov. Objízdné trasy tedy nejsou vedeny obcí Medový Újezd. S tímto 
řešením se obec Medový Újezd mohla seznámit v rámci lhůty pro podání námitek a 
připomínek nahlédnutím do dokumentace u zdejšího speciálního stavebního úřadu. 

3) Dopravně inženýrské opatření je součástí dokumentace, která bude po jejím ověření 
speciálním stavebním úřadem předána stavebníkovi.  

4) O uzavírce a objížďce rozhoduje podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích 
příslušný silniční správní úřad na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. 
Příslušný silniční správní úřad žádost projedná mimo jiné s obcí, na jejímž zastavěném území 
má být povolena uzavírka nebo objížďka. Pokud tedy z vážných důvodů nebude možné vést 
objížďku po výše citovaných trasách, bude s obcí Medový Újezd případné vedení objížďky 
jejím zastavěným územím projednáno. 

5) Silnice III/11721 je majetkem Plzeňského kraje, správu vykonává Správa a údržba silnic p.o. 
Podle § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích je vlastník silnice, po níž má být 
vedena objížďka, povinen strpět bezúplatný provoz převedený na ni z uzavřené pozemní 
komunikace. Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu 
objížďky a náhrada případných následných škod se stanoví v podmínkách rozhodnutí o 
uzavírce a objížďce a uskuteční se na náklad žadatele o uzavírku a objížďku. 
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6) Z výše uvedeného tedy speciální stavební úřad dovozuje, že požadavek na osazení 

dopravního značení omezující rychlost projíždějících vozidel a upozornění na pohyb chodců 
a dětí je bezpředmětný. 

----------------------------------- 

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, 
veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy 
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 
výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení 
záměru. 

Stanoviska, vyjádření sdělili: 
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany 

závazné stanovisko dne 24.6.2019 č.j. KHSPL 13397/21/2019, 
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, závazné stanovisko 

dne 19.6.2019 č.j. HSPM-2518-2/2019 RO, 
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko dne 18.9.2019, zn. 

MeRo/4925-1/OŽP/19, 
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, koordinované stanovisko dne 3.9.2019 

č.j. MeRo/3484-4/OŽP/19, 
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko dne 18.7.2019 č.j. 

MeRo/3782-1/OŽP/19, 
- Městský úřad Rokycany, odbor stavební, závazné stanovisko dne 28.8.2019 č.j. 

MeRo/4653/OST/19 Pol, 
- Krajský úřad PK, OŽP, stanovisko ze dne 13.6.2019, čj. PK-ŽP/7919/19, 
- Mraknet s.r.o., stanovisko dne 20.5.2019, zn. 027/2019, 
- T-Mobile Czech Republic a.s., stanovisko ze dne 17.5.2019, zn. E19791/19, 
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 17.5.2009, zn. 190517-1133120912, 
- ČD-Telematika a.s., stanovisko ze dne 17.5.2019, čj. 1201908320, 
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas ze dne 16.10.2019, zn. 1105775326, 
- Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., vyjádření ze dne 21.5.2019, zn. 187/19/P, 
- Telco Pro Services, a.s., sdělení ze dne 17.5.2019, zn. 0200912204, 
- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení ze dne 17.5.2019, zn. 0700052792, 
- PilsFree, z.s. sdělení ze dne 13.2.2019, 
- InfoTel, spol. s r.o., vyjádření ze dne 17.5.2019, 
- ČEPRO, a.s., sdělení ze dne 10.6.2019, čj. 7778/19, 
- České Radiokomunikace a.s., vyjádření ze dne 20.5.2019, zn. UPTS/OS/219639/2019, 
- Energie AG Teplo Rokycany s.r.o., vyjádření ze dne 20.5.2019, 
- Vodárna Plzeň a.s., vyjádření ze dne 13.3.2019, čj. 2019/1070, 
- GridServices, s.r.o., stanovisko ze dne 19.9.2019, zn. 5001986495, 
- Obec Holoubkov, vyjádření ze dne 19.6.2019, čj. 343/2019, 
- Město Rokycany, stanovisko ze dne 9.9.2019, zn. MeRo/1308/ORM/19, 
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., stanovisko ze dne 24.7.2019, zn. 21060/2019-SŽDC-

OŘ PLZ-ÚT-524, 
- Povodí Vltavy, s.p., stanovisko ze dne 3.9.2019, zn. PVL-44957/2019/340/Ron, 
- Lesy ČR, s.p., stanovisko ze dne 4.6.2019, čj. LCR212/004154/2019, 
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., stanovisko ze dne 4.6.2019, zn. 111190040, 
- Český rybářský svaz, z.s., vyjádření ze dne 14.6.2019, 
- Západočeské muzeum v Plzni, p.o., vyjádření ze dne 20.6.2019, zn. HA 85/19, 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 29.5.2019, zn. 635638/19, 
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Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 169, parc. č. 300/2, 300/3, 300/4, 301, 302/1, 303/1, 303/2, 303/4, 304/1, 304/3, 306/1, 306/3, 
306/4, 306/5, 310, 311, 313, 314/1, 314/2, 315/1, 315/4, 320/1, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 320/7, 
326/7, 326/13, 326/14, 466 v katastrálním území Holoubkov,  
parc. č. 407/1, 407/3, 407/4, 407/12, 408, 415, 416, 417, 419, 428/3, 428/5, 428/6, 428/7, 437, 592/2, 
619 v katastrálním území Medový Újezd,  
parc. č. 499, 500, 544/2, 544/3, 544/10, 647/7, 647/28, 784/3, 784/5, 784/6, 784/7, 784/11, 784/14, 
784/24, 784/26, 785/2, 787/4, 787/6, 787/7, 787/8, 3315/17, 3922/2, 3922/8, 4127/10, 4137/19 v 
katastrálním území Mýto v Čechách 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Holoubkov č.p. 162 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
- námitka obce Medový Újezd ze dne 17.10.2019 se zamítá. 

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno: 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 29.5.2019 č.j. 635538/19, 
- Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., provoz Rokycany ze dne 21.5.2019 č.j. 

187/19/P, 
- GridServices, s.r.o. ze dne 19.9.2019 č.j. 5001986495. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
- nebyly podány. 

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, odboru dopravy a silničního hospodářství, 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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby předá žadateli 
stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s 
ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení 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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby předá žadateli jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace předá vlastníkovi stavby, pokud není 
žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu 
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na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze 
štítku. 

 

 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
 

(otisk úředního razítka) 
Bc. Ladislav Kőnigsmark 
vedoucí odboru dopravy  
 
 

  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
 
Datum zveřejnění na úřední desce:   Datum sejmutí z úřední desky: 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
..............................     .................................... 
 
 
 
V elektronické podobě umožňující    V elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup zveřejněno od:    dálkový přístup zveřejněno do:  
    
 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
..............................     .................................... 
 
 
 
Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
Sweco Hydroprojekt a.s., akciová společnost, IDDS: i2cegr3 
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q 
Obec Medový Újezd, IDDS: qfua3a7 
Město Mýto, IDDS: us5bcm2 
 
účastníci ostatní – doručení veřejnou vyhláškou 
 
dotčené správní úřady 
Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: samai8a 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k 
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Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany  
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany  
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, 
IDDS: 5ixai69 

obce ke zveřejnění na úřední desce 
Rokycany, Holoubkov, Mýto, Medový Újezd 
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