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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Stavebník:
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje LEBIŠ, s.r.o., Dalibor Lebiš, IČ 28001184, Jugoslávská č.p. 5, , 326 00 Plzeň

ROZHODNUTÍ
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") rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Holoubkov - propoj VN a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: Holoubkov - propoj VN,
které podala ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
2, kterou zastupuje: LEBIŠ, s.r.o., Dalibor Lebiš, IČ 28001184, Jugoslávská č.p. 5, , 326 00 Plzeň, takto:

I.
Podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu:

Holoubkov - propoj VN
na pozemcích parc. č. 193/1, 195/2, 198/6, 202/2, 202/8, 211/4, 211/6, 211/23, 211/24, 211/25, 211/26,
211/27, 211/28, 235/14, 326/1, 326/2, 339/5, 350, p. p. k. 235/1 v katastrálním území Holoubkov.
Popis a účel stavby:
Dokumentace stavby řeší propojení dvou vývodů VN zemním kabelem VN 3x1xAXEKVCEY 120 pro
DTS Sídliště a přípojky pro DTS U zámečku za účelem vytvoření potřebné zálohy pro náhradní napájení
obce Holoubkov. Trasa nového kabelu začne na stávajícím Ib, na kterém je osazen úsečník RO 8589
(před TS Sídliště BJ). Tento Ib se vymění, na vyměněný se zpátky osadí úsečník RO 8589 a přidá nový
svislý úsečník – odpínač pro připojení kabelu Vn. Trasa kabelu pak vede v souběhu s vedením VN kolem
TS Sídliště BJ, podejde místní komunikaci a dále v zeleném pásu kolem bytovek. V nutném případu bude
kabel uložen v chodníku. Přejde znovu lx místní komunikaci a cca 8x chodník nebo příjezdy k bytovým
domům – vše bude řešeno překopem. Protlakem bude řešen přechod přes silnici II/605 Plzeň-Praha. Po
přechodu silnice bude kabel veden podél místní komunikace k TS U zámečku a bude ukončen u sloupu
s úderníkem RO 2090, který se vymění a bude na něj osazen navíc svislý odpínač. Celková délka
kabelové trasy cca 480 m.
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Umístění stavby a její technické řešení je patrné z projektové dokumentace zpracované Daliborem
Lebišem, ČKAIT - 0201384.
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. 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.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích na pozemcích parc. č. 193/1, 195/2, 198/6, 202/2, 202/8, 211/4,
211/6, 211/23, 211/24, 211/25, 211/26, 211/27, 211/28, 235/14, 326/1, 326/2, 339/5, 350, p. p. k.
235/1 v katastrálním území Holoubkov, jak je zakresleno na situačním výkresu, který je součástí
projektové dokumentace k územnímu řízení.
3. Případné změny v umístění stavby musí být znovu projednány se zdejším stavebním úřadem.
Účastníci územního řízení, podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů:
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4,
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila návrhy a námitky.

II.
Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

povoluje
stavbu:

Holoubkov - propoj VN
na pozemcích parc. č. 193/1, 195/2, 198/6, 202/2, 202/8, 211/4, 211/6, 211/23, 211/24, 211/25, 211/26,
211/27, 211/28, 235/14, 326/1, 326/2, 339/5, 350, p. p. k. 235/1 v katastrálním území Holoubkov.
(dále jen „stavba“).
Pro provedení stavby stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované Daliborem Lebišem, ČKAIT 0201384, za jejíž správnost, úplnost a proveditelnost odpovídá projektant a která je přílohou tohoto
rozhodnutí.; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Po dokončení pokládky kabelů (před záhozem)
b) Dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 09/2016.
5. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem oprávněným k provádění stavebních nebo
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název stavebního
podnikatele, který bude povolenou stavbu provádět, bude stavebnímu úřadu oznámen před zahájením
prací.
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6. Za soulad prostorové polohy stavby s projektovou dokumentací zodpovídá zhotovitel stavby.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména NV č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. NV č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovně právní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci).
9. Veškeré výkopové práce na stavbě budou prováděny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost zdraví a
život osob, bezpečnost a stabilita stavebních konstrukcí a aby okolí stavby nebylo touto činností a
jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
10. Na stavbě bude veden stavební deník.
11. Při provádění stavby nesmí docházet k nepovolenému omezování provozu na komunikacích a
k užívání veřejného prostranství bez předchozího povolení příslušného úřadu. Nesmí být nadměrně
znečisťováno okolí stavby, ničena zeleň nebo jiným způsobem zhoršováno životní prostředí a
neodůvodněně omezována práva a právem chráněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb.
12. Odpady z výstavby budou dále využity, popř. likvidovány pouze v zařízeních k tomu určených a to se
souhlasem jejich provozovatelů. Na stavbě bude vedena průběžná evidence všech odpadů.
13. Pro stavbu budou použity výrobky a materiály v souladu s ustanovením § 156 výše citovaného
stavebního zákona.
14. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby.
15. Před zahájením zemních prací nutno zajistit ověření existence všech inženýrských vedení a zařízení,
nacházejících se v prostoru stavby a jejich vytýčení u příslušných správců, aby nedošlo při provádění
zemních prací k jejich případnému poškození.
16. 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.
17. Vstupy na dotčené pozemky budou předem oznámeny jejich vlastníkům.
18. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s předpokladem archeologických nálezů,
vztahují se na stavebníky povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, oddělení archeologické památkové péče,
Letenská 4, 118 01 Praha 1. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně
cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo
fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou
povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne
stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
19. Prováděcí firma bude informovat vlastníky jednotlivých pozemků o provádění prací a případném
krátkodobém omezení vstupu z důvodu provádění prací před vjezdy na jednotlivé parcely. Po
dokončení prací budou jednotlivé pozemky uvedeny do původního stavu.
20. Budou respektovány podmínky vyplývající z vyjádření společnosti Telefónica O2 ze dne 2.11.2009,
č.j. 128651/09/CPN/V0M, stanoviska společnosti RWE Distribuční služby ze dne 3.11.2009, zn.
4623/09/176, vyjádření společnosti REVOS spol.s r.o. Rokycany ze dne 30.10.2009, souhlasného
stanoviska společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.10.2010 pod zn. 1029577379 k umístěním
stavby v ochranném pásmu VN, vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 2.11.2009 čj. 1024371676/E,
vyjádření Obce Holoubkov ze dne 9.6.2010 pod čj. 393/2010.
21. Budou respektovány podmínky vyjádření MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí ze dne
14.6.2010 zn. 3226/OŽP/10 a podmínky vyjádření ze dne 4.11.2010 pod čj. 5475/OŽP/10, to
zejména:
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•

Ochrana dřevin při všech stavebních činnostech se bude řídit oborovou normou ČSN 83
9061Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích. Především budou výkopy v kořenovém prostoru dřevin prováděn pouze ručně
nebo s použitím odsávací techniky.
• Odpad uvedený pod kódem 17 01 01 – Beton bude přednostně recyklován. Odpad uvedený pod
kódem 170504 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 bude nabídnuta
provozovatelům skládek pr technické účely.
• Po dokončení stavby bude předložena průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci záměru a
doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř. zneškodnění.
22. Budou respektovány podmínky vyjádření MěÚ Rokycany, odboru dopravy ze dne 7.7.2010 pod čj.
5116/OD/10, a to zejména:
• K realizaci stavby, pro zásah (protlak) do pozemní komunikace- silnice č.II/605 je nutné požádat
silniční správní úřad (odbor dopravy MěÚ Rokycany) o povolení zvláštního užívání pozemní
komunikace a o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, příp. pokud si
činnost spojená s prováděním stavby vyžádá podle § 24 zákona omezení obecného užívání
komunikace uzavírkami nebo objížďkami, rozhodne o nich silniční správní úřad na základě
písemné žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. K žádosti budou předloženy ve lhůtě
min. 30 dnů před požadovaným termínem započetí prací náležitosti dle zákona č. 13/1997 Sb. a
prováděcí vyhlášky 104/1997 Sb. (souhlas vlastníka pozemní komunikace a příslušného orgánu
Policie ČR).
• Stavbou nebudou znečisťovány přilehlé pozemní komunikace.
• Pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je příslušným silničním správním
úřadem Obecní úřad Holoubkov (§ 40 odst.5 písm. c) zákona o pozemních).
23. Budou dodrženy podmínky souhlasu Správy a údržby silnic Rokycany ze dne 10.6.2010, čj. 1323/10TSÚ, a to zejména:
• při provádění stavby nesmí být poškozena a znečisťována silnice II/605, stavební materiál a stroje
nesmí být skladovány na průjezdné části silnice
• pozemky ve správě SÚS Rokycany budou po stavbě uvedeny do původního stavu
• po skončení stavby bude na vyzvání žadatele provedena kontrola a sepsán protokol o předání a
převzetí dotčeného úseku
• dopravní značení omezení silničního provozu bude odsouhlaseno DI POLICIE Rokycany.
24.
Dokončení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu a současně podá žádost o vydání
kolaudačního souhlasu.
Účastníci stavebního řízení, podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů:
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4,
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Odůvodnění výroku I.
Dne 27.9.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1
stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního
řádu.
Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 2.11.2010 pod čj. 9715/OST/10 zahájení společného územního a
stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně
nařídil ústní jednání na den 7.12.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
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Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad Rokycany, odbor stavební k závěru, že
právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší ( vedle
žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a
stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické
nebo jiné věcné k sousedním pozemkům a stavbám na nich.
Městský úřad Rokycany, odbor stavební v průběhu spojeného řízení o umístění stavby a stavebního
řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek
uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a posoudil
shromážděná stanoviska.

Odůvodnění výroku II.
Dne 27.9.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1
stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního
řádu.
Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 2.11.2010 pod čj. 9715/OST/10 zahájení společného územního a
stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně
nařídil ústní jednání na den 7.12.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Městský úřad Rokycany, odbor stavební z ustanovení
§ 109 stavebního zákona.
Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Rokycany, odbor dopravy dne 7.7.2010 č.j. 5116/OD/10
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí:
• sdělení dne 14.6.2010 č.j. 3226/OŽP/10
• vyjádření dne 4.11.2010 čj. 5475/OŽP/10
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany dne 9.6.2010 č.j. HSPM- 47022/2010 RO
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Západočeského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní
inspektorát dne 9.9.2010 č.j. KRPP-320-257/ČJ-2010-030806
- Obec Holoubkov, vyjádření ze dne 9.6.2010 čj. 393/2010.
Stavební úřad zkoordinoval požadavky vyplývají ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a
zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Městský úřad Rokycany, odbor stavební v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a
stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným
ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Jelikož se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků, doručoval stavební úřad písemnosti
účastníkům stavebního řízení v souladu s § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Poučení k výroku I.
Proti tomuto výroku se mohou účastnící řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Prvním dnem lhůty je den
následující po dni oznámení rozhodnutí. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude
právní moci.
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.
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Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují,
stavební úřad ve smyslu ust. § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II. (vztahující se k povolení
stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I. (vztahující se
k umístění stavby).

Poučení k výroku II.
Proti tomuto výroku se mohou účastnící řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Prvním dnem lhůty je den
následující po dni oznámení rozhodnutí.
Stavba nesmí být zahájena dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nabude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je podle § 73 odst.2 správního řádu závazné i
pro právní nástupce účastníků řízení.

Otisk úředního razítka

Ing. Oldřich Dienstbier
vedoucí stavebního odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

..............................

....................................

V elektronické podobě zveřejněno od:

V elektronické podobě 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, ve znění pozdějších předpisů, byl vyměřen
ve výši 3.000,- a byl uhrazen dne 7.12.2010 v.s. 801035.

Obdrží:
Účastníci územního řízení (dodejky):
účastníci (dodejky)
LEBIŠ, s.r.o., IDDS: tbdhzcb
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q
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Učastníci územního řízení – veřejnou vyhláškou
Obec Holoubkov, Správa a údržba silnic Rokycany, Jarmila Bejčková, Petr Mleziva, Ing. Jana
Jiravová, Lucie Jiravová, Jaroslav Kantořík, Dagmar Kantoříková, Vladislava Onufrijová, Miloš
Opatrný, Marie Opatrná, Pavel Vavroň, Božena Vavroňová, Petra Kopřivová, Josef Komorous,
Jaroslava Komorousová, Karel Blažek, Hana Blažková, Pavel Hrbek, Věra Hrbková, Josef
Veverka, Miloslava Veverková, Václav Havel, Věra Šnajdrová, Michael Lehner, Hana Lehnerová,
Eliška Kouřimová, Jan Jedlička, Naděžda Jedličková, Pavel Švihla, Libuše Švihlová, Pavel Šimek,
Stavební bytové družstvo Rokycany, Věra Zítková, Hana Budínová, Vladislav Cipra, Lucie
Geltnerová, Alena Geltnerová, Anna Staňková, Hana Smejkalová, Antonín Tesárek, Pavel Krčma,
Jana Matoušová, Markéta Rollingerová, Petra Šobáňová, Miroslav Blecha, Jarmila Blechová, Karel
Brandtner, Helena Brandtnerová, Karel Stýblo, Milena Stýblová, Josef Matouš, Vlasta Matoušová,
Václav Pelc, Helena Pelcová, Václav Pech, Alena Pechová, Zdeněk Ineman, Ing. Jan Kratochvil,
Miloslava Burdová, Markéta Podroužková, Jan Falc, Alenka Cíglerová, Alena Rothová, Tomáš
Roth, Lubomír Cígler, Soňa Krocová, Emilie Hoppeová, Michal Huml, Jiřina Čechová, Milan
Zajíček, Anna Tauberová, Daniela Vaníková, Radek Černý, Jiří Műller, Jitka Műllerová, Adam
Páník, Michaela Páníková, Rudolf Dadák, Anna Dadáková, Ladislav Hošek, Zdeňka Hošková,
Vladimír Jarolím, Josef Matějovec, Hana Matějovcová, Adéla Kaláčová, Martin Šobáň, Ivona
Jirásková, Stanislav Kurdík, Věra Šindelářová, Václav Tomášek, Danuška Tomášková, Petr Koreš,
Věra Basáková, Naděžda Rainová, Pavel Rain, Alena Karasová, Albín Kaplan, Jana Kaplanová,
Ventel Veverca, Maria Veverca, Milan Hamáček, Simona Dvořáková, Petra Červená, František
Ineman, Olga Inemanová, Jaroslav Šůcha, Marcela Šůchová, Jiří Hlad, Michaela Dezortová, Tomáš
Černý, Jana Mauerová, Ing. Jaroslav Kubec, Dagmar Havlová, Alena Pániková, Petr Wágner,
Martina Wágnerová, Alena Hájková, Jiří Rous, Marie Gregorová, Josef Záhrobský, Ludmila
Záhrobská, František Ungr, Vlasta Ungrová, Ludmila Veselková, Milena Záhrobská, Antonín
Vobecký, Monika Vobecká, Vladimír Vápeník, Miluše Vildová, Jaroslav Řezáč, Vladislava
Řezáčová, Jiří Sýkora, Jaroslav Kráčmar, Anna Kráčmarová, Martina Fialová, Martin Huml,
REVOS Rokycany, s.r.o., Telefonica O2 Czech Republic a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o.,
Účastníci stavebního řízení ( dodejky) :
účastníci (dodejky)
LEBIŠ, s.r.o., IDDS: tbdhzcb
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q
Učastníci stavebního řízení – veřejnou vyhláškou
Obec Holoubkov, Správa a údržba silnic Rokycany, Jarmila Bejčková, Petr Mleziva, Ing. Jana
Jiravová, Lucie Jiravová, Jaroslav Kantořík, Dagmar Kantoříková, Vladislava Onufrijová, Miloš
Opatrný, Marie Opatrná, Pavel Vavroň, Božena Vavroňová, Petra Kopřivová, Josef Komorous,
Jaroslava Komorousová, Karel Blažek, Hana Blažková, Pavel Hrbek, Věra Hrbková, Josef
Veverka, Miloslava Veverková, Václav Havel, Věra Šnajdrová, Michael Lehner, Hana Lehnerová,
Eliška Kouřimová, Jan Jedlička, Naděžda Jedličková, Pavel Švihla, Libuše Švihlová, Pavel Šimek,
Stavební bytové družstvo Rokycany, Věra Zítková, Hana Budínová, Vladislav Cipra, Lucie
Geltnerová, Alena Geltnerová, Anna Staňková, Hana Smejkalová, Antonín Tesárek, Pavel Krčma,
Jana Matoušová, Markéta Rollingerová, Petra Šobáňová, Miroslav Blecha, Jarmila Blechová, Karel
Brandtner, Helena Brandtnerová, Karel Stýblo, Milena Stýblová, Josef Matouš, Vlasta Matoušová,
Václav Pelc, Helena Pelcová, Václav Pech, Alena Pechová, Zdeněk Ineman, Ing. Jan Kratochvil,
Miloslava Burdová, Markéta Podroužková, Jan Falc, Alenka Cíglerová, Alena Rothová, Tomáš
Roth, Lubomír Cígler, Soňa Krocová, Emilie Hoppeová, Michal Huml, Jiřina Čechová, Milan
Zajíček, Anna Tauberová, Daniela Vaníková, Radek Černý, Jiří Műller, Jitka Műllerová, Adam
Páník, Michaela Páníková, Rudolf Dadák, Anna Dadáková, Ladislav Hošek, Zdeňka Hošková,
Vladimír Jarolím, Josef Matějovec, Hana Matějovcová, Adéla Kaláčová, Martin Šobáň, Ivona
Jirásková, Stanislav Kurdík, Věra Šindelářová, Václav Tomášek, Danuška Tomášková, Petr Koreš,
Věra Basáková, Naděžda Rainová, Pavel Rain, Alena Karasová, Albín Kaplan, Jana Kaplanová,
Ventel Veverca, Maria Veverca, Milan Hamáček, Simona Dvořáková, Petra Červená, František
Ineman, Olga Inemanová, Jaroslav Šůcha, Marcela Šůchová, Jiří Hlad, Michaela Dezortová, Tomáš
Černý, Jana Mauerová, Ing. Jaroslav Kubec, Dagmar Havlová, Alena Pániková, Petr Wágner,
Martina Wágnerová, Alena Hájková, Jiří Rous, Marie Gregorová, Josef Záhrobský, Ludmila
Záhrobská, František Ungr, Vlasta Ungrová, Ludmila Veselková, Milena Záhrobská,
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Antonín Vobecký, Monika Vobecká, Vladimír Vápeník, Miluše Vildová, Jaroslav Řezáč,
Vladislava Řezáčová, Jiří Sýkora, Jaroslav Kráčmar, Anna Kráčmarová, Martina Fialová, Martin
Huml, REVOS Rokycany, s.r.o., Telefonica O2 Czech Republic a.s., RWE Distribuční služby,
s.r.o.,
Dotčené správní úřady a ostatní
Obecní úřad Holoubkov, IDDS: r59ay5q
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 215, Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Západočeského kraje, Územní odbor Rokycany, DI, IDDS: 5ixai69
Úřady pro zveřejnění na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Obecní úřad Holoubkov, IDDS: r59ay5q

