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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 
 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, 
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, kterou zastupuje Sweco Hydroprojekt a.s., akciová 
společnost, Hynek Tuček, IČO 26475081, Táborská 940/31, 140 00 Praha (dále jen 
"žadatel"), podal dne 13.9.2019 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení na stavbu: 

„Rekonstrukce komunikace II/605, okres RO a PS – úsek č. 2“ 
(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách parc. č. 326/1 v katastrálním území Holoubkov, 
parc. č. 325/1, 325/3, 325/4, 326/7, 333 v katastrálním území Svojkovice, parc. č. 405/1 v 
katastrálním území Borek u Rokycan. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a 
stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 
 

Stavbou je - SO 101 silnice II/605 v úseku Holoubkov – Rokycany Borek. Úsek je rozdělen na 
tři dílčí úseky:  

- První úsek začíná na začátku obce Holoubkov a sahá až do staničení 2,654 03 km. Oprava 
vozovky pomocí odfrézování stávajícího asfaltového souvrství do hloubky 150 mm a 
pokládky dvou nových asfaltových vrstev v celkové tl. 165 mm. Ve staničení 1,778 31 km se 
nachází přesypaný most ev. č. 605-046. 

- Ve druhém úseku – staničení 2,654 03 – 3,700 44 km je navržena celková rekonstrukce 
vozovky v tl. 575 mm. Niveleta vychází v max. možné míře ze stávajícího stavu. 

- Třetí úsek navazuje na druhý a končí na začátku obce Rokycany – Borek ve staničení 4,471 
02 km. Oprava vozovky pomocí odfrézování stávajícího asfaltového souvrství do hloubky 
100 mm a pokládky dvou nových asfaltových vrstev v celkové tl. 105 mm.  

- Ve staničení 4,300 00 km se nachází most ev.č. 605-047 určený v rámci stavby k 
rekonstrukci. 

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"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m 
stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky  

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. 
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 326 328 Městského úřadu 
Rokycany, odboru dopravy, se sídlem Masarykovo náměstí 215, Střed, ve II. patře střediska 
Žďár, v PO a ST od 07.30 do 16.30 h, ostatní dny po domluvě. 

Sdělujeme Vám, že podle § 36 odst. 3 správního řádu v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu 
čj. 8Afs 21/2009-243, máte možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k 
jeho podkladům a ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě 
do 5 dnů ode dne vypršení deseti denní lhůty pro doručení. Po uplynutí lhůty seznámení se s 
podklady rozhodnutí speciální stavební úřad ve věci rozhodne. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
st. p. 140/1, parc. č. 168/6, 169, 177, 182/1, 183, 189/1, 219/3, 222/1, 222/2, 343, 344 v katastrálním 
území Holoubkov,  
parc. č. 138/8, 142, 143/2, 174/16, 174/18, 425/11, 425/15, 428/1, 428/2, 428/3, 428/6, 451/1, 451/7, 
451/10, 451/12 v katastrálním území Borek u Rokycan,  
st. p. 2, 3, 4, 14, 17/1, 18, 22, 27, 29, 30, 51, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66/1, 67, 68, 104, 105, 153, parc. 
č. 1/2, 8, 15, 17, 18, 21/1, 21/2, 24, 27, 44, 45/1, 48, 52, 53/1, 53/14, 54/9, 54/10, 69/10, 69/12, 70/5, 
70/8, 71/1, 71/2, 71/13, 72/4, 73/1, 73/5, 76/2, 76/4, 77/4, 77/9, 77/10, 80/3, 84/3, 85, 86/2, 89/6, 90, 
96, 98/5, 103/3, 103/7, 108/2, 108/3, 108/5, 108/8, 108/9, 108/22, 108/33, 109, 112/1, 113, 116, 117, 
120, 124/1, 125/1, 125/4, 125/5, 125/6, 133/2, 152/2, 154/1, 154/10, 154/13, 154/24, 154/29, 154/46, 
155, 174, 179, 181/3, 185, 187, 194, 206/3, 318/1, 319/1, 320, 321/1, 325/5, 328, 619/1, 619/4, 
619/5, 625, 626/4, 626/5, 631, 639/1, 645, 648, 649, 650, 651, 654, 735/2, 736, 738, 783 v 
katastrálním území Svojkovice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Holoubkov č.p. 135,   
Svojkovice č.p. 7, č.p. 6, č.p. 15, č.p. 10, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 42, č.p. 30, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 26, č.p. 
35, č.p. 13, č.p. 48, č.p. 50, č.p. 19, č.p. 51, č.p. 53, č.p. 52, č.p. 54, č.p. 84, č.p. 85 a č.p. 117 

 

Poučení: 
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí 
být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a 
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se 
nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního 
zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku 
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, 
kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné 
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v 
rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 
právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je 
jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které 
překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 

(otisk úředního razítka) 
Bc. Ladislav Kőnigsmark 
vedoucí odboru dopravy  
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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. 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
Sweco Hydroprojekt a.s., akciová společnost, IDDS: i2cegr3 
 
účastníci ostatní – doručení veřejnou vyhláškou 
 
dotčené správní úřady 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: 
samai8a 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k 
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 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 
 
Obce pro zveřejnění na úřední desce obce 
Obec Holoubkov 
Obec Svojkovice 
Město Rokycany 
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