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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, 
kterého zastupuje Elektro H+H s.r.o., IČ 25241371, Rokycanská č.p. 173/61, 323 32  Plzeň 

R O Z H O D N U T Í  
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, NN kabel pod komunikací u DCK-NN  a žádosti o vydání stavebního povolení 
pro stavbu: HOLOUBKOV, NN kabel pod komunikací u DCK-NN , kterou podal: ČEZ Distribuce, a. 
s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
kterého zastupuje Elektro H+H s.r.o., IČ 25241371, Rokycanská č.p. 173/61, 323 32  Plzeň takto: 

I .  
Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává 

r o z h o d n u t í  o  u m í s tě n í  s t a v b y  
pro stavbu: HOLOUBKOV, NN kabel pod komunikací u DCK-NN 

na pozemku st. p. 115, 128/1, 128/2, 512, 513, 514, 515, 520, 544, 550, 643, parc. č. 120/1, 120/2, 
120/3, 120/4, 120/5, 120/6, 121/1, 122/1, 122/2, 133/1, 133/8, 133/9, 136/23, 347, 356/1 v katastrálním 
území Holoubkov, st. p. 102, 120, 127, 155, parc. č. 535/4, 535/5, 535/8, 535/14, 535/15, 535/17, 
535/18, 535/19, 535/22 v katastrálním území Medový Újezd. 
 
Popis stavby:  

• Projektová dokumentace řeší umístění a stavbu kabelového napájecího vedení 0,4 kV na pozemcích 
v k.ú. Holoubkov a Medový Újezd  jako náhradu stávajícího venkovního vedení pro posílení 
přenosové kapacity stávající rozvodné sítě a přepojení přilehlých odběratelů na tento kabel. Rozsah 
stavby je patrný z projektové dokumentace  zpracované  Ing. Jaroslavem Havlíkem, autorizovaným 
inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT - 0201702, 07/2010. 

 
  
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 
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sousedních staveb (zpracovatel Ing. Jaroslav Havlík, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení 
staveb, ČKAIT - 0201702, 07/2010). 

2. Stavba bude umístěna  na pozemcích st. p. 115, 128/1, 128/2, 512, 513, 514, 515, 520, 544, 550, 
643, parc. č. 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5, 120/6, 121/1, 122/1, 122/2, 133/1, 133/8, 133/9, 
136/23, 347, 356/1 v katastrálním území Holoubkov, st. p. 102, 120, 127, 155, parc. č. 535/4, 535/5, 
535/8, 535/14, 535/15, 535/17, 535/18, 535/19, 535/22 v katastrálním území Medový Újezd.  jak je 
zakresleno na situačním výkresu, který je součástí projektové dokumentace k územnímu řízení a kde 
je umístění stavby okótováno. 

3. Bude respektován souhlas Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí ze dne 8.9.2010, 
zn. 4595/OŽP/10-1 k umístění stavby ve vzdálenosti 50m od okraje lesa. 

4. Případné změny v umístění stavby musí být znovu projednány se zdejším stavebním úřadem. 
 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Námitky účastníků územního řízení ani připomínky veřejnosti nebyly vzneseny. 
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

I I .  
Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

p o v o l u j e  
stavbu: HOLOUBKOV, NN kabel pod komunikací u DCK-NN.  

na pozemku st. p. 115, 128/1, 128/2, 512, 513, 514, 515, 520, 544, 550, 643, parc. č. 120/1, 120/2, 
120/3, 120/4, 120/5, 120/6, 121/1, 122/1, 122/2, 133/1, 133/8, 133/9, 136/23, 347, 356/1 v katastrálním 
území Holoubkov, st. p. 102, 120, 127, 155, parc. č. 535/4, 535/5, 535/8, 535/14, 535/15, 535/17, 
535/18, 535/19, 535/22 v katastrálním území Medový Újezd. 
 
Popis stavby:  

• Projektová dokumentace řeší umístění a stavbu kabelového napájecího vedení 0,4 kV na pozemcích 
v k.ú. Holoubkov a Medový Újezd  jako náhradu stávajícího venkovního vedení pro posílení 
přenosové kapacity stávající rozvodné sítě a přepojení přilehlých odběratelů na tento kabel. Rozsah 
stavby je patrný z projektové dokumentace  zpracované  Ing. Jaroslavem Havlíkem, autorizovaným 
inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT - 0201702, 07/2010. 

 
 
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované  Ing. Jaroslavem Havlíkem, 

autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT - 0201702, 07/2010; 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) dokončení stavby 

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem oprávněným k provádění stavebních nebo 
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. 

6. Za soulad prostorové polohy stavby s projektovou dokumentací zodpovídá zhotovitel stavby. 

7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. 

8. Na stavbě bude veden stavební deník. 

9. Při provádění stavby nesmí docházet k nepovolenému omezování provozu na komunikacích a k 
užívání veřejného prostranství bez předchozího povolení příslušného úřadu. Nesmí být nadměrně 
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znečisťováno okolí stavby, ničena zeleň nebo jiným způsobem zhoršováno životní prostředí a 
neodůvodněně omezována práva a právem chráněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb. 

10. 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. 

11. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu, aby se 
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování 
okolí, zvláště hlukem a prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na přilehlých 
komunikacích a jejich znečišťování, k omezování přístupu k přilehlým stávajícím stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

12. 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 

13. 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. 

14. Vstupy na dotčené pozemky budou předem oznámeny jejich vlastníkům. Po dokončení prací budou 
stavbou zasažené pozemky a stavby uvedeny do původního stavu. 

15. 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 

16. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména Nařízení vlády č. 362/2006 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády 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 pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). 

17. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání 
stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.   

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí ze dne 
26.7.2010, zn. 3938/OŽP/10 a ze dne 5.1.2011, zn. 52/OŽP/11 a to zejména: 

• Ochrana dřevin při všech stavebních činnostech se bud řídit oborovou normou ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 

• Po dokončení stavby bude předložena průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci záměru a 
doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř. zneškodnění. 

19. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky   společnosti ČEZ Distribuce a.s., uvedené v souhlasu 
se stavbou a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 
25.10.2010, zn. 1029580721.  

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Rokycany ze dne 29.9.2010, č.j. 527/09-
TSÚ a to : 

• Kabel bude uložen mimo živici 

• Po skončení prací bude pomocný pozemek uveden do původního stavu 

• SÚS Rokycany bude vyzvána ke kontrole dotčeného úseku a převzetí 
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• Městský úřad Rokycany, odbor dopravy bode požádán o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání 

silnic 

• Dopravní značení omezení silničního provozu bude odsouhlaseno DI Policie Rokycany 
  
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Námitky účastníků stavebního řízení   nebyly vzneseny. 
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
 

O dů v o d ně n í  v ý r o k u  I  

Městský úřad Rokycany, odbor stavební obdržel dne 25.8.2010 žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona a podle 
§ 140 správního řádu. Jelikož podání nebylo úplné, stavební úřad opatřením ze dne 20.9.2010 správní 
řízení přerušil a vyzval žadatele k doplnění podání v předepsaném rozsahu. Pro doplnění podání stanovil 
přiměřenou lhůtu. Ve stanovené lhůtě byla žádost předepsaným způsobem doplněna. 

 
 Městský úřad Rokycany, odbor stavební opatřením ze dne 22.12.2011 oznámil podle § 87 odst. 1 
a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního 
řízení a nařídil veřejné ústní jednání  na den 25.1.2011.  

Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději 
při ústním jednání. Při   ústním jednání  byl sepsán protokol o průběhu tohoto jednání.  

 

Stanoviska sdělili:  
- Drážní úřad sekce stavební, oblast Plzeň dne 15.7.2010 č.j. ML-SOL0383/10-2/Kx,DUCR-

35971/10/Kx 

- Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury dne 9.7.2010 č.j. OŠK 2010/0850 

- Správa železniční dopravní cesty, správa dopravní cesty dne 6.8.2010 č.j. 826/10-SDC PLZ-289/Pru 

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí dne 26.7.2010 č.j. 3938/OŽP/10, 4595/OŽP/10-1 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Alois Hájek, Alena Hájková, Alois Hájek, Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Irena 
Vyplelová, Petr Procházka, Josef Červenka, Věra Červenková, Renáta Gruberová, Věra 
Šindelářová, Roman Matějovec, Marcela Matějovcová, Jiří Vinš, Miloslav Vinš, DCK Holoubkov 
Bohemia a.s., Miroslava Jedličková, Jiřina Sedláčková, Miroslava Budínová, Ing. Jiří Lang, Anita 
Teplá, Stanislav Burket, František Fara, Eliška Farová, František Klír, Marcela Klírová, Obec 
Medový Újezd, Miluše Šístková, Jan Král, Alena Králová, Jaroslav Hrdlička, Jana Hrdličková, 
Alois Kratochvíl, Vladimíra Kratochvílová, Obec Holoubkov, Marie Zajíčková, RWE Distribuční 
služby, s.r.o.,, Telefonica O2 Czech Republic a.s., REVOS Rokycany, s.r.o., Správa a údržba silnic 
Rokycany 

 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
   
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Stanovení okruhu účastníků řízení: 
 Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský 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 právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich).   

Městský úřad Rokycany, odbor stavební v průběhu spojeného územního 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 s dotčenými 
orgány a posoudil shromážděná stanoviska. 

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. 

O dů v o d ně n í  v ý r o k u  I I  
   Městský úřad Rokycany, odbor stavební obdržel dne 25.8.2010 žádost o vydání územního 

rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona a podle 
§ 140 správního řádu. Jelikož podání nebylo úplné, stavební úřad opatřením ze dne 20.9.2010 správní 
řízení přerušil a vyzval žadatele k doplnění podání v předepsaném rozsahu. Pro doplnění podání stanovil 
přiměřenou lhůtu. Ve stanovené lhůtě byla žádost předepsaným způsobem doplněna. 

 
 Městský úřad Rokycany, odbor stavební opatřením ze dne 22.12.2011 oznámil podle § 87 odst. 1 
a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního 
řízení a nařídil veřejné ústní jednání  na den 25.1.2011. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo 
zahájení stavebního řízení oznámeno veřejnou vyhláškou. 

Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději 
při ústním jednání. Při   ústním jednání  byl sepsán protokol o průběhu tohoto jednání.  

 

Stanoviska sdělili:  
- Drážní úřad sekce stavební, oblast Plzeň dne 15.7.2010 č.j. ML-SOL0383/10-2/Kx,DUCR-

35971/10/Kx 

- Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury dne 9.7.2010 č.j. OŠK 2010/0850 

- Správa železniční dopravní cesty, správa dopravní cesty dne 6.8.2010 č.j. 826/10-SDC PLZ-289/Pru 

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí dne 26.7.2010 č.j. 3938/OŽP/10, 4595/OŽP/10-1 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

   
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Stanovení okruhu účastníků řízení: 

Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Městský úřad Rokycany, odbor stavební z 
ustanovení § 109 stavebního zákona. 

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. 
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P o uč e n í  k  v ý r o k u  I  

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u 
zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 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. 

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí 
pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo 
jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební 
nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního 
rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, 
že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.    
 Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně 
podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 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). 

P o uč e n í  k  v ý r o k u  I I  

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u 
zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 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. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i 
pro právní nástupce účastníků řízení.    

 Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby 
stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám 
stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
  

  Ing. Oldřich Dienstbier v. r. 
               vedoucí stavebního odboru 

  
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Miroslava Vágnerová  
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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. 
 
  

R o z dě l o v n í k  
Účastníci územního řízení (dodejky): 
Elektro H+H s.r.o., IDDS: zth3kqg 
Obec Medový Újezd, IDDS: qfua3a7 
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q 

Účastníci územního řízení - další dotčené osoby (veřejnou vyhláškou): 
Alois Hájek, Alena Hájková, Alois Hájek, Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Irena Vyplelová, Petr 
Procházka, Josef Červenka, Věra Červenková, Renáta Gruberová, Věra Šindelářová, Roman Matějovec, 
Marcela Matějovcová, Jiří Vinš, Miloslav Vinš, DCK Holoubkov Bohemia a.s., Miroslava Jedličková, 
Jiřina Sedláčková, Miroslava Budínová, Ing. Jiří Lang, Anita Teplá, Stanislav Burket, František Fara, 
Eliška Farová, František Klír, Marcela Klírová, Obec Medový Újezd, Miluše Šístková, Jan Král, Alena 
Králová, Jaroslav Hrdlička, Jana Hrdličková, Alois Kratochvíl, Vladimíra Kratochvílová, Obec 
Holoubkov, Marie Zajíčková, RWE Distribuční služby, s.r.o.,, Telefonica O2 Czech Republic a.s., 
REVOS Rokycany, s.r.o., Správa a údržba silnic Rokycany 

 
Účastníci stavebního  řízení (dodejky): 
Elektro H+H s.r.o., IDDS: zth3kqg 
Obec Medový Újezd, IDDS: qfua3a7 
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q 

Účastníci stavebního  řízení   (veřejnou vyhláškou): 
Alois Hájek, Alena Hájková, Alois Hájek, Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Irena Vyplelová, Petr 
Procházka, Josef Červenka, Věra Červenková, Renáta Gruberová, Věra Šindelářová, Roman Matějovec, 
Marcela Matějovcová, Jiří Vinš, Miloslav Vinš, DCK Holoubkov Bohemia a.s., Miroslava Jedličková, 
Jiřina Sedláčková, Miroslava Budínová, Ing. Jiří Lang, Anita Teplá, Stanislav Burket, František Fara, 
Eliška Farová, František Klír, Marcela Klírová, Obec Medový Újezd, Miluše Šístková, Jan Král, Alena 
Králová, Jaroslav Hrdlička, Jana Hrdličková, Alois Kratochvíl, Vladimíra Kratochvílová, Obec 
Holoubkov, Marie Zajíčková, RWE Distribuční služby, s.r.o.,, Telefonica O2 Czech Republic a.s., 
REVOS Rokycany, s.r.o., Správa a údržba silnic Rokycany 
 
Dotčené správní úřady 
Drážní úřad sekce stavební, oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd 
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Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 
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 
  
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
Obecní úřad  Medový Újezd, IDDS: qfua3a7 
Obecní úřad  Holoubkov, IDDS: r59ay5q 
Městský úřad Rokycany, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 
 

 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 
3000 Kč byl zaplacen dne 26.1.2011. 
 
Příloha: 
Ověřená projektová dokumentace a štítek Stavba povolena budou zaslány stavebníkovi a příslušné obci 
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 


