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V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTÍ

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"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil
podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 29.11.2021 podala
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská
462, 326 00 Plzeň a obec Holoubkov, IČO 00258717, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov, které
zastupuje Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439, Bezová 1658/1, 147 00 Praha (dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
na stavbu:

„III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu“
(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách parc. č. st. p. 30/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.
109/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 148 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 1 (trvalý travní porost), parc. č. 2/1 (zahrada), parc. č. 3 (zahrada), parc. č. 56/35
(zahrada), parc. č. 56/38 (zahrada), parc. č. 56/40 (zahrada), parc. č. 56/44 (zahrada), parc. č. 58/1
(vodní plocha), parc. č. 58/10 (ostatní plocha), parc. č. 58/11 (ostatní plocha), parc. č. 326/1 (ostatní
plocha), parc. č. 352/1 (ostatní plocha), parc. č. 369/1 (ostatní plocha), parc. č. 369/4 (ostatní plocha),
parc. č. 400 (ostatní plocha), parc. č. 461 (ostatní plocha), parc. č. 488 (ostatní plocha) v katastrálním
území Holoubkov.

Popis stavby:
- stavební úprava stávající silnice č. III/2341 včetně zajištění svahu pod silnicí podél Holoubkovského
rybníka s doplněním levostranného chodníku. Začátek úseku je v těsné blízkosti hráze a konec je uvažován
na hraně silnice č. II/605. Celý úsek se nalézá v intravilánu.

Kategorie vozovky – silnice III/2341 – intravilán:
- MS2 8,75/7,5/30 (modifikovaná šířka) – ZÚ až km 0,390,
- MS2 8,75/7,0/30 (modifikovaná šířka) – km 0,400 až KÚ.

V rámci akce „III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu“ se předpokládají následující úpravy:
- šířková úprava stávající sil. III/2341,
- výstavba nového dešťového kanalizačního řadu,
- výstavba nové opěrné zdi (stabilizace svahu pod silnicí), na které bude osazeno oplocení,
- výstavba chodníku podél úpravy silnice III/2341,
- úpravy dotčených oplocení,
- lokální přesuny stožárů veřejného osvětlení.

Celková délka je dána rozsahem staničení km 0,256 - 0,585 459, tj. dl. 329,459 m.
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
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.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu“,

kterou vypracoval Ing. Václav Honzík, PONTEX s.r.o., středisko Plzeň, Plánská 5, 301 00 Plzeň,
číslo zakázky: 20 804 00, datum 12/2020; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu předem:

 termín zahájení stavby,

 název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,

 kontaktní osobu zhotovitele včetně telefonického spojení,

 osobu, která bude vykonávat technický dozor na stavbě, včetně telefonického spojení.

3. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních
prací jako předmětu své činnosti, vedení stavby bude zajišťovat autorizovaná osoba pro dopravní
stavby.

4. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního
odborného dozoru.

5. O průběhu stavby bude veden stavební deník.

6. Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytyčení stávajících podzemních sítí a při
provádění stavby zajistí jejich ochranu před poškozením dle podmínek a požadavků jejich
vlastníků a správců zejména dle vyjádření společností CETIN a.s., ze dne 13.8.2021 č.j.
736205/21; ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 26.7.2021 č.j. 1117565555; GasNet Služby, s.r.o., ze dne
23.8.2021 č.j. 5002436963; R E V O S Rokycany, s. r. o., ze dne 26.7.2021; ARENIS s.r.o.,
Radynet s.r.o., AGONA systems s.r.o. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené
pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zákona o
pozemních komunikacích).

7. Před termínem předání staveniště stavebník zajistí obnovení či prodloužení platnosti stanovisek
správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, která by byla s prošlým datem
platnosti.

8. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Policie ČR DI Rokycany ze dne 8.3.2022 pod č.j. KRPP-
109175-2/ČJ-2021-030806:
o Objízdná trasa bude před realizací projednána s dotčenými orgány. Před realizací uvedené akce
bude předloženo k odsouhlasení aktualizované dopravně inženýrské opatření a návrh svislého a
vodorovného dopravního značení.

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Rokycany,
odborem životního prostředí, dne 23.2.202 pod sp. zn.: MeRo/6545/OŽP/21-2 z hlediska zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 2:

V zájmu zachování ekologické stability a funkce výše uvedeného významného krajinného prvku,
se stanovují následující podmínky:

o Snížení hladiny rybníka bude provedeno v období od 1.8. do 1.3. kalendářního roku.

o Při stavbě, zejména při odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky bude zabráněno
padání materiálu do plochy rybníka.

o Dřeviny, které nejsou určeny ke kácení, budou důsledně chráněny před poškození a zničením
v souladu s arboristickým standardem AOPK 01 002 “Ochrana dřevin při stavební činnosti“ (ke
stažení na http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/).

o Po skončení prací bude okolí stavby v nejbližším možném termínu uvedeno do původního
stavu, včetně zatravnění.

http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/
http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/
http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/
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10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Rokycany,
odborem životního prostředí, dne 21.9.2021 pod sp. zn.: MeRo/4669-1/OŽP/21 z hlediska zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách:

o Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěno tak, aby nedošlo ke
znečištění vody v Holoubkovském rybníku. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní
prostředky budou zajištěny proti úkapům.

o Stavební činností nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod.

11. Budou dodrženy podmínky MěÚ Rokycany, odbor školství a kultury, z hlediska zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 22 a § 23:
o Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby ohlásit záměr provádět zemní práce

Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel. 257 014 300.
o Organizace pověřené provádět archeologické výzkumy a vlastník (správce, uživatel) jsou

povinni uzavřít před samotným zahájením archeologických výzkumů dohodu o podmínkách
realizace těchto výzkumů.

o Investor (stavebník) je povinen umožnit dohled a provedení záchranného archeologického
výzkumu odbornému pracovníkovi oprávněné organizace.

o V případě archeologického nálezu je nezbytné dodržet ust. § 23 památkového zákona, a to
zejména oznamovací povinnost (ve lhůtě nejpozději do druhého dne) a zajištění
archeologického nálezu a naleziště proti pozměnění situace, poškození nebo odcizení.

o Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního
prostředí, č.j. PK-ŽP/14284/21 ze dne 29.9.2021:
o snížení hladiny bude provedeno v období 1. srpen – 1. březen kalendářního roku

o práce ve vodním prostředí budou provedeny pouze v předloženém rozsahu PD

o snížení hladiny bude oznámeno na el. adresu: ochrana.prirody@plzensky-kraj.cz.

13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Rokycany,
odborem stavebním, dne 3.8.2021 pod sp. zn.: MeRo/8925/OST/21 Mel:

Součástí stavby je stavba veřejného osvětlení a oplocení.

SO 342 – Úprava veřejného osvětlení – z důvodu stavby chodníků podél silnice č. III/2341 je třeba
u třech stávajících svítidel veřejného osvětlení provést změnu umístění. Tři dotčená světelná místa
budou cca 1m přesunuty směrem od osy silnice. Na nové místo budou použity stávající stožáry a
budou instalována původní svítidla.

SO 921 Úprava oplocení – stávající oplocení na pozemku p.č. 3, 488, 2/1, 30/2, 56/38, 56/40,
56/35, 119, 109/1, 148, 56/44 v k.ú. Holoubkov bude demontováno. Nově navržené oplocení bude
umístěno tak, aby vznikla dostatečná šířka pro nově navržený chodník. Oplocení u jednotlivých
pozemků je navrženo dle požadavků vlastníků oplocení do výšky max. 2,0 m.

Umístění stavby veřejného osvětlení a oplocení jako vedlejší stavby souboru staveb, je přípustné
po splnění následujících podmínek:

o Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace „III/2341 Holoubkov -
stabilizace svahu“, za jejíž správnost, úplnost a proveditelnost zodpovídá ing. Václav
Honzík, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0201466, Pontex s.r.o., číslo
zakázky: 20 804 00.

o Případné změny musí být projednány příslušným stavebním úřadem na základě nového
závazného stanoviska vydaného dle § 94j odst. 2 stavebního zákona.

o Dokončení stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu a požádá o vydání závazného
stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu v souladu s § 122 stavebního zákona.

14. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:

 po osazení DIO



Č.j. MeRo/41859/OD/22 str. 4

 po dokončení stabilizace násypu podél Holoubkovského rybníka

 po dokončení úhlové opěrné zdi

 po dokončení stavby.

15. O povolení uzavírky a stanovení přechodného dopravního značení bude požádán příslušný silniční
správní úřad zhotovitelem stavby v předstihu 1 měsíc před požadovaným termínem uzavírky.

16. Po dobu stavby bude umožněn bezpečný přístup i příjezd k přilehlým nemovitostem. O případném
omezení příjezdu budou vlastníci nebo uživatelé těchto nemovitosti informováni s dostatečným
předstihem.

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

18. Stavba bude zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena do 31.12.2024.

19. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena.

IV. Povoluje kácení:
o podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“ a v souladu se závazným stanoviskem Obecního úřadu Holoubkov ze dne
16.6.2022 pod č.j. 700/2021 povoluje kácení dřevin v tomto rozsahu:

na pozemku p.č. 1 v k.ú. Holoubkov:
č. 5 1 ks Třešeň ptačí (Primus avium), obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 94 cm
č. 7 1 ks Trnovník bílý – akát (Robinia pseudoacacia), obvod kmene ve výšce 130 cm nad

zemí: 157 cm
zapojený porost dřevin – Bez černý (Sambucus nigra), Růže šípková (Rosa canina), Líska obecná
(Corylus avellana), Trnovník bílý – akát (Robinia pseudoacacia), Pámelník bílý (Symphoricarpos),
Zlatice převislá (Forsythia suspensa) o výměře 147 m2,

na pozemku p.č. 56/44 v k.ú. Holoubkov:
č. 9 1 ks Jabloň lesní (Malus sylvestris), obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 94 cm
č. 10 1 ks Buk lesní (Fagus sylvatica), obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 188 cm
č. 11 1 ks Zerav obrovský (Thuja plicata), obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 94 cm
zapojený porost dřevin – Bez černý (Sambucus nigra), Růže šípková (Rosa canina), Líska obecná
(Corylus avellana), Trnovník bílý – akát (Robinia pseudoacacia), Pámelník bílý (Symphoricarpos),
Zlatice převislá (Forsythia suspensa) o výměře 65 m2,

na pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Holoubkov:
zapojený porost dřevin – Bez černý (Sambucus nigra), Růže šípková (Rosa canina), Líska obecná
(Corylus avellana), Trnovník bílý – akát (Robinia pseudoacacia), Pámelník bílý (Symphoricarpos),
Zlatice převislá (Forsythia suspensa) o výměře 105 m2,

za následujících podmínek:
- Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu dřevin, tj. od 1.11. do 31.3. kalendářního

roku.
- Vzhledem k velikosti dřevin a jejich blízkosti u komunikace může kácení provést pouze

odborně způsobilá osoba se zajištěním veškerých bezpečnostních opatření tak, aby nedošlo
k poškození okolních staveb a byla zajištěna bezpečnost provozu na přilehlé komunikaci.

- Provedení náhradní výsadby v souladu s § 9 odst. 1 zákona se žadateli neukládá, povinnost
zaplatit odvod do rozpočtu obce podle § 9 odst. 3 zákona není dotčena.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462, 326 00 Plzeň
Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov, Petr Bím, nar. 25.12.1965, Holoubkov 8, 338 01
Holoubkov, Zbyněk Kubín, nar. 28.12.1983, Holoubkov 93, 338 01 Holoubkov, Klára Kubínová
Formánková, nar. 13.2.1981, Holoubkov 93, 338 01 Holoubkov, Bc. Zdeňka Plundrichová, nar. 5.9.1977,
Holoubkov 110, 338 01 Holoubkov, Karel Bělohlávek, nar. 25.1.1974, Holoubkov 140, 338 01 Holoubkov,
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Alena Bělohlávková, nar. 30.8.1972, Holoubkov 140, 338 01 Holoubkov, Ondřej Veselý, nar. 14.12.1971,
Holoubkov 199, 338 01 Holoubkov, Miloš Holmok, nar. 15.2.1989, Holoubkov 130, 338 01 Holoubkov,
Oľga Holmoková, nar. 10.8.1990, Holoubkov 130, 338 01 Holoubkov, Monika Kaslová, nar. 22.2.1987,
Holoubkov 109, 338 01 Holoubkov, Holoubkovský rybník, spol.s r.o., Holoubkov 79, 338 01 Holoubkov.

Odůvodnění:
Dne 29.11.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení, které bylo usnesením pod spis. zn. MeRo/34771/OD/21 Bla, č.j. dokumentu:
MeRo/34792/OD/21 ze dne 7.12.2021 přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění žádosti.

Speciální stavební úřad, po doplnění žádosti, oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům
řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na
využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální
stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska, vyjádření sdělili:
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany,

dopravní inspektorát stanovisko dne 8.3.2022 č.j. KRPP-109175-2/ČJ-2021-030806;

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany závazné stanovisko dne
19.8.2021 č.j. HSPM- 3147-2/2021 RO;

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany závazné
stanovisko dne 30.7.2021 č.j. KHSPL 19982/21/2021;

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko dne 18.8.2021
č.j. MeRo/4067-4/OŽP/21;

- Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury vyjádření 30.7.2021 č.j. MeRo/1445/OŠK/21 Koh;

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vyjádření dne 29.9.2021 č.j. PK-
ŽP/14284/21;

- CETIN a.s. vyjádření 13.8.2021 č.j. 736205/21;

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 26.7.2021 č.j. 1117565555;

- GasNet Služby, s.r.o. vyjádření dne 23.8.2021 č.j. 5002436963;

- R E V O S Rokycany, s. r. o. vyjádření dne 26.7.2021;

- ČD - Telematika a.s. vyjádření dne 5.8.2022 č.j. 1202014023;

- ČEZ ICT Services, a. s. vyjádření dne 13.1.2021 č.j. 0700316059;

- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 13.1.2021 č.j. 0201176488;

- České Radiokomunikace a.s. vyjádření dne 26.7.2021 č.j. UPTS/OS/281126/21;

- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 6.8.2021 č.j. E39900/21;

- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 6.8.2021 č.j. 210806-1149322857;

- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů, oddělení
ochrany územních zájmů Čechy souhlas dne 15.9.2021 č.j. 127029/2021-1150-OÚZ;

- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Konzultační středisko Plzeňského kraje stanovisko dne 29.7.2021
č.j. 111210053;

- Obecní úřad Holoubkov závazné stanovisko dne 16.6.2022 č.j. 700/2021;

- POVED s. r. o. vyjádření dne 29.9.2021 č.j. PO-20210637-ŠMO;

- Povodí Vltavy, státní podnik stanovisko dne 20.8.2021 č.j. PVL-53638/2021/340/Kor;

- Státní pozemkový úřad vyjádření dne 6.9.2021 č.j. SPU 269334/2021;



Č.j. MeRo/41859/OD/22 str. 6

- Petr Bím, souhlas se stavbou dne 10.6.2022;

- Zbyněk Kubín, souhlas se stavbou dne 10.5.2022;

- Klára Kubínová Formánková, souhlas se stavbou dne 10.5.2022;

- Bc. Zdeňka Plundrichová, souhlas se stavbou dne 10.6.2022;

- Karel Bělohlávek, souhlas se stavbou dne 6.6.2022;

- Alena Bělohlávková, souhlas se stavbou dne 6.6.2022;

- Ondřej Veselý, souhlas se stavbou dne 22.2.2021;

- Miloš Holmok, souhlas se stavbou dne 10.6.2022;

- Oľga Holmoková, souhlas se stavbou dne 10.6.2022;

- Monika Kaslová, souhlas se stavbou dne 6.6.2022;

- Holoubkovský rybník, spol.s r.o., souhlas se stavbou.

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

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 105, 107/1, 107/2, 110, 111, 112/1, 112/2, 116/1, 118, 120/1, 120/2, 129, parc. č. 48, 56/20, 56/24,
56/42, 56/43, 403, 407, 418, 432/1 v katastrálním území Holoubkov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Holoubkov č.p. 95, č.p. 90, č.p. 322, č.p. 99, č.p. 304, č.p. 89, č.p. 106, č.p. 109, č.p. 107, č.p. 105 a
č.p. 114

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci návrhy ani námitky nepodali.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního orgánu.

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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby předá žadateli stejnopis
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou
přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí
také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15
nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby předá žadateli jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace předá vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem.
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Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

(otisk úředního razítka)

Bc. Ladislav Kőnigsmark
vedoucí odboru dopravy

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.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18
odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 3.10.2022.

Obdrží:
Stavebník :
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462, 326 00 Plzeň
Obec Holoubkov, IČO 00258717, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov,
které zastupuje na základě plné moci
Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439, Bezová 1658/1, 147 00 Praha
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Účastníci řízení (doručení do vlastních rukou):
Petr Bím, Holoubkov č.p. 8, 338 01 Holoubkov
Zbyněk Kubín, Holoubkov č.p. 93, 338 01 Holoubkov
Klára Kubínová Formánková, Holoubkov č.p. 93, 338 01 Holoubkov
Bc. Zdeňka Plundrichová, Holoubkov č.p. 110, 338 01 Holoubkov
Karel Bělohlávek, Holoubkov č.p. 140, 338 01 Holoubkov
Alena Bělohlávková, Holoubkov č.p. 140, 338 01 Holoubkov
Ondřej Veselý, IDDS: 4yn8hcf
Miloš Holmok, Holoubkov č.p. 130, 338 01 Holoubkov
Oľga Holmoková, Holoubkov č.p. 130, 338 01 Holoubkov
Monika Kaslová, Holoubkov č.p. 109, 338 01 Holoubkov
Holoubkovský rybník, spol.s r.o., IDDS: yzpaje7
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
R E V O S Rokycany, s. r. o., IDDS: kf2v258
ARENIS s.r.o., IDDS: ir6m7sk
Radynet s.r.o., IDDS: 9ggffzt
AGONA systems s.r.o., IDDS: 4v6fhm6
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 107/1, 107/2, 110, 111, 112/1, 112/2, 116/1, 118, 120/1, 120/2, 129, 105, parc. č. 48, 56/20, 56/24, 56/42,
56/43, 403, 407, 418, 432/1 v katastrálním území Holoubkov.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Holoubkov č.p. 90, č.p. 322, č.p. 99, č.p. 304, č.p. 89, č.p. 106, č.p. 109, č.p. 107, č.p. 105, č.p. 114 a č.p. 95.

Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie PK, Úz. odbor Rokycany, DI // č.j. KRPP-109175-2/ČJ-2021-030806
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k // č.j. HSPM-3147-2/2021 RO
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany
// č.j. KHSPL 19982/21/2021
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p // č.j. PK-ŽP/14284/21
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
// zn. MeRo/4067-4/OŽP/21
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
// zn. MeRo/1445/OŠK/21/Koh
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
// zn. MeRo/8924/OST/21 Pol
Obecní úřad Holoubkov, IDDS: r59ay5q

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Rokycany
Obecní úřad Holoubkov
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