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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
 

Obec Holoubkov, IČO 258717, Holoubkov 48, 338 01  Holoubkov, kterou zastupuje JH 
Projekt s.r.o., IČO 28048563, Národních mučedníků č.p. 196, 339 01  Klatovy (dále jen "žadatel") 
podal dne 10.4.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

Veřejné osvětlení 
na pozemcích parc. č. 120/6, 136/2, 347, 356/1 v katastrálním území Holoubkov, parc. č. 535/4, 535/5, 

535/15, 535/17 v katastrálním území Medový Újezd. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 
Stavba obsahuje: 

- záměr řeší provedení náhrady a rozšíření rozvodu veřejného osvětlení. Nový rozvod bude proveden 

zemním kabelem, použité stožáry budou ocelové trubkové pozinkované výšky do 6 m. řešený úsek 

začíná u parkoviště u DCK a končí zástavbou při silnici směrem na Hůrky. Po vybudování nového 

rozvodu se demontuje stávající nadzemní vedení a svítidla osazená na opěrných bodech sítě ČEZ 

Distribuce, a.s. 

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). 

 Účastníci s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 115, 128/1, 128/2, 515, parc. č. 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5, 122/1, 122/3, 132, 133/8, 
133/9, 136/5, 136/7, 136/9, 136/10, 136/11, 136/12, 136/13, 136/18, 136/20, 136/21, 136/22, 136/23, 
136/25 v katastrálním území Holoubkov, st. p. 120, 128, parc. č. 535/7, 535/14, 535/19, 535/22, 
535/27, 535/28 v katastrálním území Medový Újezd. 

Účastníci s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Holoubkov č.p. 92, č.p. 116, č.p. 115 a č.p. 247,  Medový Újezd č.p. 118 a č.p. 112. 
 
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. 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY 

odbor stavební 
Masarykovo náměstí 1 
Střed 
337 01  Rokycany 
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 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: 
 
..............................     .................................... 
 
 
 
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. 
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 

Město Rokycany, Sekretariát starosty, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 01  Rokycany 1 
Obecní úřad Medový Újezd, IDDS: qfua3a7 
Obecní úřad Holoubkov, IDDS: r59ay5q 
 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Okresní správa Rokycany, IDDS: qbep485 
Obec Medový Újezd, IDDS: qfua3a7 
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q 
JH Projekt s.r.o., IDDS: 3ibdus7 
  
dotčené správní úřady: 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 1 
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 1 
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
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