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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
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"), podali dne 29.11.2021 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení na stavbu:

„III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu“
(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách parc. č. 1, 2/1, 3, 56/35, 56/38, 56/40, 56/44, 58/1,
58/10, 58/11, 326/1, 352/1, 369/1, 369/4, 400, 461, 488 a stavebních parcelách parc. č. st. p. 30/2,
109/1, 119, 148, v katastrálním území Holoubkov. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a
stavební řízení (dále jen "společné řízení").
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.
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"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém
upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své
námitky a veřejnost připomínky
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 326 Městského úřadu Rokycany,
odboru dopravy, se sídlem Masarykovo náměstí 215, Střed, ve II. patře střediska Žďár, v PO a ST od
07.30 do 16.30 h, ostatní dny po domluvě.
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.
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.

Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k
věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K
námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 94 odst. 1 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 společným
povolením 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.
Účastník řízení může podle § 94 odst. 3 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; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Stavebník doloží doklad o zaplacení správního poplatku za vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
ve výši 10000 Kč. Poplatek je možné uhradit převodem ve prospěch účtu č. 19-225381/0100, VS
121985 nebo hotově v pokladně Městského úřadu Rokycany.

(otisk úředního razítka)
Bc. Ladislav Kőnigsmark
vedoucí odboru dopravy
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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:
Vyvěšeno dne:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:
Sejmuto dne:

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

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

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

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
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.
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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
ostatní
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Konzultační středisko Plzeňského kraje, IDDS: 5ec62h6
POVED s. r. o., IDDS: 4xwp5cq
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany
územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk

