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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 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 91 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
2.10.2012 podala 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova 
č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1, 
kterou zastupuje Valbek, spol. s.r.o., IČO 48266230, Vaňurova č.p. 505/17, 460 02  Liberec 

(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 řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

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 

Holoubkov - Rekonstrukce mostu ev.č. 2341-1 

• SO 101 - Rekonstrukce komunikace na předmostí 

• SO 201 - Rekonstrukce mostu na hrázi 

• SO 401 - Přeložka sdělovacích kabelů 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 6/1, 6/3, 58/1, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 109/13, 109/14, 109/15, 
355/1, 357/2, 364/1, 364/3, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4 v katastrálním území Holoubkov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- SO 201 - Rekonstrukce mostu na hrázi: Provedení rekonstrukce mostu  bude spočívat v odstranění 
všech částí mostní konstrukce a příslušenství mostu  shora až po úroveň horního povrchu 
železobetonových nosníků. Na očištěném povrchu nosníků bude zřízena spřažená železobetonová 
deska s konzolovým vyložením pod chodníkem a římsou. Zároveň budou odbourány závěrné zídky 
dle předepsaných objemů v projektové dokumentaci. 

- SO 101 - Rekonstrukce komunikace na předmostí: Stavba řeší opravu vozovky na předpolích mostu, 
doplnění chodníku v návaznosti na opravený most, stavební úpravu křižovatky s MK K Nádraží. 

- SO 401 - Přeložka sdělovacích kabelů: Bude provedena přeložka stávajícího metalického vedení 
spol. Telefónica O2. 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY 

odbor stavební 
Masarykovo náměstí 1 
Střed 
337 01  Rokycany 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací za jejíž správnost, úplnost 
a proveditelnost odpovídá Ing. Zdeněk Porkát, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské 
konstrukce, ČKAIT 0200595. 

2. Případné změny stavby v umístění nesmí být provedeny bez předchozího povolení příslušného 
stavebního úřadu. 

3. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby ohlásit záměr provádět zemní práce 
Archeologickému ústavu věd ČR,  Letenská 4, 118 01 Praha 1. Organizace oprávněné provádět 
archeologické výzkumy a vlastník (správce a uživatel) jsou povinni uzavřít před samotným 
zahájením archeologického výzkumu dohodu o podmínkách realizace těchto výzkumů. Investor 
(stavebník) je povinen umožnit dohled a provedení záchranného archeologického výzkumu 
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 nebo odcizení. 
Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 
Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

4. Za soulad prostorové polohy stavby a projektové dokumentace odpovídá zhotovitel stavby. 

5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. 

6. Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován oprávněnou osobou. Při jejím zpracování 
budou respektována vyjádření a stanoviska správců inženýrských sítí a dotčených orgánů. 

7. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit ověření existence podzemních vedení 
a zařízení, zajistit jejich případné vytyčení u příslušných správců a respektovat jimi stanovené 
podmínky.  

8. Bude - li při provádění stavby náhodně odkryta neznámá síť, je nutno ji identifikovat. Povinností  
příslušného správce takto nalezené sítě bude její vytýčení v terénu v rámci staveniště a toto vytýčení 
protokolárně předat na staveništi zhotoviteli stavby. Případné podmínky správců těchto vedení  
a zařízení k provádění stavby musí být plně respektovány. 

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci energetického zařízení spol. ČEZ Distribuce a.s. 
zn. 0100011635 ze dne 26.10.2011, v zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným 
pásmem energetické zařízení typu nadzemní sítě a stanice. 

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítí spol. RWE Distribuční služby, s.r.o. 
zn. 5000538180 ze dne 19.10.2011, v zájmovém území se nacházejí STL plynovodní zařízení. 

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací spol. Telefónica 
Czech Republic, a.s. č.j. 156290/11 ze dne 12.10.2011, v zájmovém území dojde ke střetu se sítí 
elektronických komunikací. 

12. Bude respektováno závazné souhlasné stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy Praha 
č.j. 13 802 / 53 981 – ÚP/2011-7103/44 ze dne 2.11.2011. 

13. Budou respektovány podmínky vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Správy dopravní cesty Plzeň k existenci sítí zn. 1337/11-SDC PLZ-424/Kov ze dne 31.10.2011, 
v zájmovém území plánované stavby se nachází zemní kabelová trasa VN – 6 kV: 

• Upozorňujeme na zemní kabelovou trasu VN 6 kV ve správě SEE Plzeň, tato kabelová trasa 
nesmí být dotčena ani poškozena. 

14. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska ČD Telematika a.s. k existenci s komunikačního 
vedení a zařízení v majetku SŽDC s.r.o. – divize TÚDC zn. 21576/2011-O ze dne 31.10.2011, při 
realizaci výše uvedené akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením. 

15. Bude respektováno vyjádření spol. REVOS spol. s.r.o. ze dne 3.11.2011, v zájmovém území se 
nacházejí vedení vodovodu a kanalizace. 

16. Bude respektováno vyjádření k podzemním a pozemním vedením obce Holoubkov č.j. 886/2011 ze 
dne 14. října 2011, v zájmovém území se nacházejí vedení veřejného osvětlení, vodovodu 
a kanalizace. 
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17. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu rokycany, odboru dopravy zn. 10323/OD/11 ze dne 

24. října 2011 a to zejména: 

• Zdejší odbor dopravy bude speciálním stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení pro 
stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 2341-1 Holoubkov“. 

• Žádost o stavební povolení bude obsahovat náležitosti dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a prováděcí vyhlášky č. 526/2006 Sb. 

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí 
zn. 1078/OŽP/12 ze dne 8.3.2012 a to zejména: 

• Při realizaci akce „Rekonstrukce mostu Holoubkov“ vzniknou nebezpečné odpady (05 01 05, 08 
01 11, 08 04 09, 13 02 06, 13 07 02, 15 02 02). Na základě § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může 
s nebezpečnými odpady nakládat původce pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného 
orgánu státní zprávy, kterým je Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí. 

• Pokud bude při stavebních pracích zasahováno do koryta vodního toku, mohlo by dojít 
k zásahům, které by vedly k poškození nebo znečištění významného krajinného prvku (dále jen 
„VKP“) ze zákona – vodního toku Holoubkovského potoka, nebo k ohrožení či oslabení jeho 
ekologicko-stabilizační funkce, musí si ten, kdo takové zásahy zamýšlí, dle § 4 odst. 2 zákona 
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, požádat 
o závazné stanovisko k zásahu do KVP orgán ochrany přírody, Městský úřad Rokycany, odbor 
životního prostředí. 

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správy 
dopravní cesty jihozápadní Čechy se sídlem v Plzni zn. 3012/2012-SDC JZČ-123/Kov ze dne 
7.3.2012 a to zejména: 

• V zájmovém území plánované stavby se nachází zemní kabelová trasa VN – 6 kV, tato kabelová 
trasa nesmí být dotčena ani poškozena. 

20. Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace budou dodrženy podmínky vyjádření obce 
Holoubkov ze dne 11.května 2012 a to zejména: 

• Podmínkou pro realizaci akce je možnost průchodu pro pěší po hrázi rybníka přes nově 
vybudované výpustní zařízení, v opačném případě je bezpodmínečně nutné zachovat průchod pro 
pěší přes staveniště. 

21. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu rokycany, odboru dopravy zn. 4663/OD/12 ze dne 
12.května 2012: 

• Zdejší odbor dopravy bude speciálním stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení pro 
stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 2341-1 Holoubkov“. 

• Žádost o stavební povolení bude obsahovat náležitosti dle 110 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a prováděcí vyhlášky č. 526/2006 Sb. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní 
Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 2.10.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 
27.11.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. 
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Stanoviska sdělili: 

- Vyjádření o existenci energetického zařízení spol. ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100011635 ze dne 
26.10.2011. 

- Vyjádření o existenci sítí spol. RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5000538180 ze dne 19.10.2011. 

- Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací spol. Telefónica Czech Republic, a.s. 
č.j. 156290/11 ze dne 12.10.2011. 

- Vyjádření Vojenské ubytovací a stavební správy Praha č.j. 13 802 / 53 981 – ÚP/2011-7103/44 ze 
dne 2.11.2011. 

- Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správy dopravní cesty Plzeň 
k existenci sítí zn. 1337/11-SDC PLZ-424/Kov ze dne 31.10.2011. 

- Souhrnného stanoviska ČD Telematika a.s. k existenci s komunikačního vedení a zařízení v majetku 
SŽDC s.r.o. – divize TÚDC zn. 21576/2011-O ze dne 31.10.2011. 

- Vyjádření spol. REVOS spol. s.r.o. ze dne 3.11.2011. 

- Vyjádření k podzemním a pozemním vedením obce Holoubkov č.j. 886/2011 ze dne 14. října 2011. 

- Městský úřad Rokycany, odbor dopravy zn. 4663/OD/12 ze dne 14. května 2012. 

- Obec Holoubkov ze dne 13. ledna 2012. 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany č.j. HSPM- 788-2/2012 RO ze 
dne 20.2.2012. 

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí zn. 1078/OŽP/12 ze dne 8.3.2012. 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje zn. 3196/21/12 ze dne 29. února 2012. 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zn. 3012/2012-SDC JZČ-123/Kov ze dne 
7.3.2012. 

- Obec Holoubkov ze dne 11. května 2012. 

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí zn. 4914/OŽP/12 ze dne 26.10.2012. 

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí zn. 1365/OŽP/12-2 ze dne 26.3.2012. 

Stavební úřad 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 ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ČD - Telematika a.s., Telefónica Czech 
Republic, a.s., R E V O S  Rokycany, s. r. o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, Jaroslav 
Hanispal, Holoubkovský rybník, spol.s r.o., Obec Holoubkov 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost nepodala žádné připomínky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

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 
 
  

  Ing. Oldřich Dienstbier v. r. 
vedoucí stavebního odboru 

  
 
 
Za správnost vyhotovení:  Ladislav Mayer  
 
 
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. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) byl zaplacen 
dne 27.11.2012 pod v.s. 8012992012. 
 
Obdrží: 

Účastníci územního řízení (doručení jednotlivě) 
Valbek, spol. s.r.o., IDDS: bebs53h 
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q 
  
Účastníci územního řízení (doručení veřejnou vyhláškou) 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční 
služby, s.r.o., Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, ČD - Telematika a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., R E V O S  Rokycany, s. r. o., 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, Jaroslav Hanispal, Holoubkovský rybník, spol.s r.o.,  
 
Dotčené správní úřady (doručení jednotlivě) 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  
Rokycany 1 
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 1 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, 
IDDS: samai8a 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k 
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
Městský úřad Rokycany, sekretariát Starosty, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany 
Obecní úřad Holoubkov, Holoubkov 58, 338 01 Holoubkov 


