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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
 

Obec Holoubkov, IČO 00258717, Holoubkov 48, 338 01  Holoubkov a Správa a údržba 

silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní 

Předměstí, 301 00  Plzeň 1, které zastupuje Zítek - IP projekt s.r.o., IČO 29083036, Částkova č.p. 

2752/55, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 (dále jen "žadatel") podali dne 31.3.2015 žádost o 

vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

Holoubkov - II/605 Průtah 1. ETAPA 

 

na pozemcích parc. č. 46/3, 269/1, 283/8, 315/3, 322/2, 326/1, 326/3, 326/4, 417/1 v katastrálním území 

Holoubkov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

- SO 101 Komunikace - záměr řeší vozovku  silnice II/605 mezi navrženými obrubníky v délce 615 

m. V rámci stavby budou napojeny všechny stávající místní a účelové komunikace. 

- SO 102 Místní komunikace, chodníky - záměr řeší ostatní zpevněné plochy mimo vozovku silnice 

II/605 včetně parkovacích míst a obrubníků. 

- SO 301 - Vodovod a kanalizace - záměr řeší prodloužení vodovodního řádu ve směru na Mýto v 

délce 177 m a redukci 6 podzemních hydrantů na tři. Dešťová kanalizace bude nahrazena novou s 

ukončením novým vtokovým objektem v délce 110 m. 

- SO 401 - Veřejné osvětlení - záměr řeší umístění technické infrastruktury veřejného osvětlení v 

délce 630 m od hotelu Bělohlávek na konec obce Holoubkov ve směru na Mýto. Osvětlení bude 

tvořeno 15 svítidly ZEUS LED 81W s montážní výškou 10 m. Další dvě svítidla budou osazena u 

přecházení u školy svítidly ZEUS LED ZEBRA výšky 6 m. Dále budou umístěny 2 ks 

prosvětlených majáčků na 1 ostrůvku ve vozovce. 

 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, 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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního 

řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a 

účastníci řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení 

mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřední dny Po a St 

7:30 - 16:30). 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY 

odbor stavební 

Masarykovo náměstí 1 

Střed 

337 01  Rokycany 
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 6/1, 6/2, 8/2, 10/1, 10/2, 12, 16, 17, 18, 65, 66, 67, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77/1, 

77/2, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 80, 131, 166, 167, 216, 264/3, 266, parc. č. 41, 43/1, 43/3, 45, 52/1, 

56/20, 269/4, 272/3, 273/2, 273/3, 273/4, 273/5, 273/9, 273/46, 273/47, 273/48, 273/50, 315/4, 

315/5, 319, 320/1, 322/1, 324/2, 324/4, 324/5, 324/6, 358/3, 358/5, 361/2, 362, 386, 388, 413/1, 

413/2, 417/2, 425, 426/1, 466, 480, 320/1  v katastrálním území Holoubkov. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Holoubkov č.p. 19, č.p. 22, č.p. 45, č.p. 16, č.p. 138, č.p. 28, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 27, č.p. 57, č.p. 58, 

č.p. 59, č.p. 331, č.p. 61, č.p. 62, č.p. 63, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 66, č.p. 67, č.p. 68, č.p. 69, č.p. 84, č.p. 

70, č.p. 128, č.p. 71, č.p. 139, č.p. 72, č.p. 119, č.p. 159, č.p. 161, č.p. 60, č.p. 17 a č.p. 26. 

 

Poučení: 

 Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

 K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního 

nebo regulačního plánu, 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 územním rozhodnutím 

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. 

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

 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

  

  Ing. Oldřich Dienstbier 

vedoucí stavebního odboru 

 za správnost vyhotovení: Alena Dvořáková 

 

 

  

 

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: 

 

..............................     .................................... 
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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) 

Karel Čermák, Holoubkov č.p. 213, 338 01  Holoubkov 

Zítek - IP projekt s.r.o., IDDS: fzpeejb 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, 

IDDS: 5ixai69, č.j. KRPP-176799/ČJ-2015-030806 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Konzultační středisko Plzeňského kraje, IDDS: 5ec62h6, zn. 

111150067 

R E V O S  Rokycany, s. r. o., IDDS: kf2v258 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf, zn. 54096/2015/342/Ron 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

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

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

  

dotčené správní úřady 

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany, 

č.j. MeRo/4945/OŽP/15 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: 

samai8a, č.j. KHSPL 22139/21/2015 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k, č.j. HSPM-4632-

2/2015 RO 

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 1, č.j. 

MeRo/11018/OD/15 

 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 

Obecní úřad Holoubkov, IDDS: r59ay5q 

Město Rokycany, Sekretariát starosty, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 01  Rokycany 1 

 

Doručení veřejnou vyhláškou: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám 


