MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
Váš dopis ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel / email

V Rokycanech dne

22.11.2017

spis.zn.:MeRo/12302/OD/17 Ant

Jaroslav Anton
371 706 326
jaroslav.anton@rokycany.cz

4.12.2017

č.j. dokumentu: MeRo/12786/OD/17

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova
1760/18, 301 00 Plzeň, kterou zastupuje Zítek - IP projekt s.r.o., IČO 29083036, Částkova
2752/55, 326 00 Plzeň (dále jen "stavebník"), dne 22.11.2017 podal žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu:
„Holoubkov - II/605 Průtah - 1. etapa“
na pozemkových parcelách parc. č. 46/3, 269/1, 322/2, 326/1, 326/3, 326/4, 417/1 v katastrálním
území Holoubkov. Uvedeným dnem bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(dále jen „správní řád“), zahájeno stavební řízení.
Stavbou je:
- rekonstrukce silnice II/605 v délce 615 m od křižovatky se silnicí III/2341 ve směru Mýto.
Šířkové uspořádání v kategorii MSp 13,5/8,0/50. Šířka vozovky 7,0 m mezi obrubníky,
oboustranný chodník základní šířky 2,0 m. Na vjezdu do obce v km 0,620 je navržena
vjezdová brána s dělícím ostrůvkem š. 2,0 m. V rámci stavby budou napojeny všechny
stávající místní a účelové komunikace formou chodníkového přejezdu a stávající vjezdy do
okolních nemovitostí.
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 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení,
ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.
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.
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí ve II. patře nákupního střediska Žďár, v
kanceláři č. 327 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, v PO a ST od 7.30 do 16.30 h,
ostatní dny po domluvě.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 6/1, 6/2, 8/2, 10/1, 10/2, 12, 14, 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, 167, 216, parc. č. 41, 43/1, 43/3, 45, 52/1, 56/20, 272/3,
273/2, 273/3, 273/4, 273/5, 273/9, 273/46, 273/47, 273/48, 273/50, 283/8, 315/3, 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 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. 14, 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. 161 a č.p. 60

Poučení:
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. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám
účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního
opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Stavebník doloží doklad o zaplacení správního poplatku za vydání stavebního povolení
vyměřený podle zákona č. 635/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 10 000 Kč. Poplatek je
možné uhradit převodem ve prospěch účtu č. 19-225381/0100, VS 121800 nebo hotově v
pokladně Městského úřadu Rokycany.
Bc. Ladislav Kőnigsmark
vedoucí odboru dopravy
otisk úředního razítka

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 umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
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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Stanoviska:
Holoubkovský rybník, spol. s r.o., dne 9.11.2017
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, dne 8.11.2017 č.j. 61477/2017/342/Ron
Telco Pro Services, a. s., dne 22.8.2017 č.j. 0200640296
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, dne 22.11.2017 č.j. MeRo/8136/OST/17 Dvo
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, dne 14.11.2017 č.j. MeRo/5537/OŽP/17
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, dne 8.11.2017 č.j. HSPM-46326/2015 RO
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, dne
22.11.2017 č.j. KHSPL 29341/21/2015
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
dne 22.11.2017 č.j. KRPP-161589/ČJ-2017-030806
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, dne 23.11.2017 č.j.
DSH/1432/17
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - Oblast Povodí Vltavy, dne 30.10.2017 č.j.
LCR955/002771/2017
GridServices, s.r.o., dne 15.11.2017 č.j. 5001611715
ČEZ Distribuce, a. s., dne 13.10.2017 č.j. 1095377962, 0100793335
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dne 22.8.2017 č.j. 696895/17, POS-PD-1123-2017
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Zítek - IP projekt s.r.o., IDDS: fzpeejb
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q
účastníci ostatní – doručení veřejnou vyhláškou
dotčené správní úřady
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor investic a majetku, IDDS: zzjbr3p
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí čp. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí čp. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí čp. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS:
samai8a
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
IDDS: 5ixai69
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

