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Václav Šperl
379 415 161
v.sperl@muht.cz

DATUM: 24.5.2011

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ   POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování  Městského úřadu Horšovský Týn jako speciální  stavební úřad 
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  "zákon  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"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost 
o stavební povolení, kterou dne 6.4.2011 podala

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119,
Škroupova č.p. 1760/18, 306 13  Plzeň 1,

kterou zastupuje
Inženýrská kancelář Bartoň - Hajšman s.r.o., IČ 49789066, Zborovská 37, 301 00  Plzeň

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:
opravy silnice III/1853 Chotiměř - III/1854 - III/1856 Močerady

(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 534/1, 776, 954 v katastrálním území Hlohová, parc.č. 496/2, 2885 
v katastrálním území Močerady, parc.č. 1334, 1382, 1969 v katastrálním území Osvračín.

Stavba obsahuje: 

- SO 101 - Větev "A" ..... oprava asfaltových vrstev stávající silnice III/1853,
- SO 102 - Větev "B" ..... oprava asfaltových vrstev stávající silnice III/1856,
- SO 103 - Pročištění silničního příkopu,
- SO 104 - SO 108 - Oprava propustků,
- SO 109 - SO 110 - Pročištění silničního příkopu,
- SO 111 - Svodidla,
- SO 112 - Pročištění silničních příkopů,
- SO 113 - SO 114 - Proražení silničního příkopu,
- SO 113 - Obnova propustku.

POČET STRAN: 8
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II.Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Oprava silnice III/1853 Chotiměř - III/1854 - III/1856 Močerady v obcích Hlohová, Močerady 

a Osvračín bude  provedena  podle  projektové  dokumentace  ověřené  ve  stavebním řízení,  kterou 
vypracoval Zdeněk Bartoň, ČKAIT 0201341),  na pozemcích parc.č.  534/1, 776, 954  v katastrálním 
území  Hlohová,  parc.č. 496/2,  2885  v katastrálním  území  Močerady,  parc.č.  1334,  1382,  1969 
v katastrálním  území  Osvračín. Případné  změny  nesmí  být  provedeny bez  předchozího  povolení 
silničního správního úřadu.

2. Při  provádění  stavby  je  nutno  dodržovat  předpisy  týkající  se  bezpečnosti  práce  a  technických 
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a zajistit ochranu života a 
zdraví osob na staveništi.

3. Při  stavbě  musí  být  dodržena  ustanovení  vyhlášky  č.  501/2006  Sb.  o obecných  požadavcích 
na využívání  území,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  vyhlášky  č. 268/2009 Sb.  o technických 
požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem.

4. Stavba  bude  provedena  dodavatelsky  stavebním  podnikatelem.  Stavebník  je  povinen  podle 
§ 152 odst. 3  písm. a)  stavebního  zákona  oznámit  stavebnímu  úřadu  název  a  sídlo  stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět, nejméně 15 dní předem termín zahájení prací a neprodleně 
změny v těchto skutečnostech.

5. Před  zahájením  stavby  musí  stavebník  zajistit  vytyčení  prostorové  polohy  stavby  odborně 
způsobilými  osobami.  Výsledky vytyčení  musí  být  ověřeny úředně  oprávněným zeměměřickým 
inženýrem.

6. Stavební  povolení  a  ověřená  projektová  dokumentace  musí  být  na  stavbě  uloženy pro  potřeby 
kontrolních orgánů.

7. Stavební materiál je nutno ukládat jen na vlastním pozemku. Na veřejných prostranstvích, v blízkosti 
komunikací smí být materiál ukládán jen po souhlasu příslušných orgánů.

8. Pro vozidla musí být udržován volný a bezpečný průjezd. Při dopravě veškerých materiálů na stavbu 
a ze stavby je nutno zachovat na komunikacích čistotu a pořádek.

9. Před zahájením stavby je stavebník povinen přesvědčit se o tom, že staveništěm neprochází žádná 
podzemní telekomunikační ani jiná vedení.

10. Pro  provedení  stavby budou  použity  k trvalému  zabudování  jen  takové  stavební  výrobky,  které 
splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.

11. Zásahy do tělesa silnic a místních komunikací mohou být provedeny jedině na základě zvláštního 
užívání silnice a místních komunikací, kde budou uvedeny bližší podmínky.

12. Před zahájením stavby nebo stavební úpravy musí být na viditelném místě u vstupu na staveniště 
umístěn štítek "Stavba povolena",  který obdrží  stavebník,  jakmile toto rozhodnutí  nabyde právní 
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, 
a ponechán na místě po celou dobu stavby.

13. Případný stavební materiál z provedených výkopových a bouracích prací je možno využít i v jiných 
stavbách k původnímu účelu. Odpady je nutno shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií (podle Katalogu odpadů odpady skupiny 17). Odpady, které nebudou využity stavebníkem, 
je  nutno  předávat  pouze  osobám  oprávněným  k jejich  převzetí  (podle  zákona  o odpadech). 
Využitelné  odpady musí  být  předány k využití  (asfaltové  směsi  neobsahující  dehet,  beton,  cihly, 
tašky a jejich směsi na drtičku, nekontaminované dřevo je možno termicky využít na odpovídajícím 
zařízení, sklo, kabely, kovy jsou komodity bez problémů recyklovatelné). Pouze jinak nevyužitelné 
odpady je možno ukládat na řízenou skládku. Stavebník je povinen předložit doklady o nakládání 
s veškerými odpady, které při stavbě nebo stavební úpravě vzniknou.

14. Stavebník je povinen dodržovat podmínky stanovené dotčenými orgány, a to:

Městského  úřadu  Horšovský  Týn,  koordinované  stanovisko  vydané  pod  č.j. MUHT 1066/2011 
dne 15.2.2011:
a) Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné 

komunikace jsou lemovány dřevinným doprovodem, především v úseku Osvračín  – Chotiměř 
jsou místy okraje silnice zcela zarostlé a to i  kvalitními dřevinami. Realizace záměru (oprava 
krajnic,  propustků,  instalace  svodidel)  by  mohla  mít  negativní  vliv  na  zeleň  v  blízkosti 
komunikace. V takových případech je nutné respektovat ČSN 83 9061, která řeší ochranu zeleně 



Č.j. MUHT  6160/2011 str. 3

při stavební činnosti. V místech, kde by kolize se zelení byla velká, doporučujeme individuální 
řešení na místě za účasti odboru životního prostředí Městského úřadu Horšovský Týn.

b) Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějsích 
předpisů, § 79 bod 4. Případné uložení přebytečné zeminy je nutno předem projednat s odborem 
životního prostředí MěÚ Horšovský Týn.

Drážní úřad, sekce stavební souhlas ke zřízení stavby č.j. ML-SOL0123/11-2/Ho ze dne 21.2.2011:
c) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
d) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně 

s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
e) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré 

kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, 
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 
dráhy.

f) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to 
v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje stanovisko č.j. HSPM-381-2/2011 DO ze dne 20.1.2011:
g) Při provádění musí být zachován volný průjezd pro požární techniku a dodržena nařízení č. 2 

Plzeňského kraje  (dále  PK),  kterým se mění  nařízení  č.  1/2006,  kterým se stanoví  podmínky 
k zabezpečení  plošného  pokrytí  PK  jednotkami  požární  ochrany  uveřejněného  ve  Věstníku 
právních předpisů PK částka 2 ze dne 10.4.2009 a č.  1 (požární poplachový plán PK) ze dne 
16.12.2003 uveřejněného ve Věstníku právních předpisů PK částka 8 ze dne 22.12.2003 ve znění 
pozdějších nařízení.

h) V případě  narušení  zdrojů  požární  vody musí  být  tyto  uvedeny do  původního  stavu  včetně 
příjezdových komunikací.

i) Písemně  oznámit  HZS  Plzeňského  kraje,  Krajskému  operačnímu  a  informačnímu  středisku, 
Kaplířova  9,  320  68   Plzeň  v  předstihu  termín  případncýh  uzavírek  jednotlivých  vozovek 
(jmenovitě) a dobu jejich trvání.

Policie České republiky -  Krajské ředitelství  policie  Plzeňského kraje,  Územní odbor Domažlice  
vyjádření č.j. KRPP-69201/ČJ-2010-030106 ze dne 10.12.2010:
j) Provést  v  dotčených  úsecích  stavby  úpravu  všech  propustků  a  hospodářských  propustků 

na propustky se šikmými čely a osazení svodidla provést dle TP 167 čl. 6.3.2 (svodidlo s dlouhým 
náběhem).

Správa  železniční  dopravní  cesty,  státní  organizace,  souhrnné  stanovisko  ze  dne  16.2.2011  č.j.  
234/11-SDC PLZ- 38/Pru:
k) Zahájení prací v ochraném pásmu dráhy, případně v obvodu dráhy (na pozemku dráhy) oznámí 

stavebník  písemně  nebo  elektronicky  nejpozději  do  15  dnů  před  zahájením  -  SŽDC,  s.o., 
Správa dopravní cesty Plzeň, Sušická 23, 326 00  Plzeň, Odbor přípravy staveb p. Pruner e-mail: 
Pruner@szdc.cz.

l) V místě stavby a v jejím nejbližším okolí  se nacházejí  podzemní vedení a zařízení ve správě 
SŽDC, s.o., SDC Plzeň a to Správy sdělovací a zebezpečovací techniky – SSZT. Při provádění 
zemních prací musí být dodrženy tyto podmínky: Zemní práce musí být prováděny min. 1,5 m od 
zařízení a kabelů SSZT ručně a opatrně. Pevné stavby a úpravy terénů musí být svým okrajem 
min. 1,0 m od kabelů a zařízení SSZT. Zemními pracemi nesmí dojít ke změně hloubky uložení 
kabelů a zařízení SSZT. Stavba a zařízení staveniště nesmí omezit  rozhledové poměry na trati 
(blízko a na vnitřní straně oblouku apod.) Stavbou nesmí dojít k omezení přístupu ke kabelovým 
trasám a zařízení (oplocení). V případě dotčení, souběhu, nebo křížení zařízení a kabelů SSZT 
stavbou,  musí  tato odpovídat  platným normám ČSN. V případě obnažení  kabelů SSZT nutno 
zajistit  jejich  mechanickou ochranu během stavby (vyvěšení).  Před záhozem je  nutno obnovit 
původní uložení kabelů a přizvat zástupce SSZT ke kontrole.  V případě zřízení komunikace přes 
trasu  kabelů,  je  nutné  zajistit  odpovídající  definitivní,  nebo  dočasnou  (příjezd  na  staveniště) 
úpravu  uložení  kabelů  (hloubka,  chránička).  V případě,  že  se  po  trasách  kabelů  SSZT bude 
pohybovat  mechanizace,  požaduje  SSZT odpovídající  ochranu těchto  kabelových tras  (panely 
apod.).  V  případě  nemožnosti  jiného  řešení  ochrany  kabelů  a  zařízení  SSZT,  musí  investor 
v rámci  stavby  zajistit  odpovídající  přeložku  kabelových  tras,  nebo  zařízení  SSZT.  Řešení 
přeložky a zpracovaná projektová dokumentace přeložky musí být předem projednána se SSZT.

mailto:Pruner@szdc.cz
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m) Stavebník požádá při předání staveniště, nejpozději do 15 dnů před zahájením prací, o vytyčení 
těchto zařízení. Prokazatelně seznámí všechny zaměstnance provádějící zemní práce s polohou 
vedení.

n) Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy požaduje Správa tratí SDC Plzeň oznámit minimálně 
15 dnů předem, aby mohla být sjednána smlouva o placeném výkonu dohledu při provádění prací 
v blízkosti železničního přejezdu (objednávku předejte zástupci vedoucího provozního střediska 
Stod, který bude výše uvedený dohled provádět: p. Müller Petr, tel. 721 653 063).

o) Po skončení dohledu objednavatel zástupci Správy tratí potvrdí razítkem a podpisem „Potvrzení 
o provedení objednaných prací“.

p) V místě železničního přejezdu žkm 150,637 požadujeme z důvodu plynulého napojení živičných 
krytů odfrézování stávajícího ABS povrchu v místě železničního přejezdu až k závěrečné zídce 
a dobalit.

q) Po skončení stavby nesmí být na pozemku dráhy uložen žádný materiál.
r) Svedení veškerých povrchových vod mimo pozemek Dráhy.
s) Po  ukončení  akce  pozemek  SŽDC,  s.o.  uvést  do  půcodního  stavu,  včetně  obnovení 

odvodňovacích příkopů a zpevněných ploch.
t) Zaměstnanec,  který  vykonává  dohled,  má  právo  při  ohrožení  bezpečnosti  provozu  okamžitě 

přerušit stavební práce zápisem do stavebního deníku.
u) Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy. Stavebník musí nahradit 

případné škody, které na pozemku dráhy způsobil.
v) Během stavby nezasahovat do průjezdního průřezu železniční tratě. Při provádění prací v blízkosti 

kolejiště musí CPS dodržovat zejména ustanovení § 11 vyhlášky MDS (Ministerstva dopravy a 
spojů) č. 346/2000, kterou se mění vyhláška MD (Ministerstva dopravy) č. 177/1995 Sb., kterou 
se vydává stavební a technický řád drah, o volném a schůdném a manipulačním prostoru podél 
koleje v šířce tři metry (plus delta v oblouku) od osy krajní koleje (na širé trati 2,5 m). V tomto 
prostoru nesmí být prováděny žádné práce za provozu drážní dopravy, nesmí zde být skladován 
žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.

w) Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené žadatelem 
a podle  projektové  dokumentace  ověřené  Drážním  úřadem.  Při  provádění  prací  nesmí  dojít 
k ohrožení  stability drážního tělesa.  Pokud dojde k takové situaci,  je dodavatel  povinen práce 
ihned zastavit  a  havárii  neprodleně oznámit  SDC Plzeň.  Prováděné zemní práce musí  obecně 
odpovídat ČSN 73 3050 Zemní práce.

x) V případě jakékoliv změny polohy kolejí,  uložení podzemních kabelových tras vlivem stavby, 
musí  stavebník  uhradit  veškeré  náklady  na  uvedení  kolejiště,  silnoproudých  technologií  do 
původního stavu, tj. včetně nákladů na případnou výluku, pomalou jízdu vlaků apod.

15. Skončení  stavby  je  stavebník  povinen  oznámit  stavebnímu  úřadu  spolu  se  žádostí  o vydání 
kolaudačního souhlasu podle § 122 odst 1 stavebního zákona, na základě kterého teprve může být 
stavba užívána.

16. Se žádostí  o  vydání  kolaudačního  souhlasu  na užívání  stavby musí  stavebník  stavebnímu úřadu 
předložit podle § 122 odst. 1 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb.: 
a) doklad o vytýčení stavby,
b) dokumentaci  skutečného  provedení  stavby,  pokud  při  její  realizaci  došlo  k  odchylkám 

od dokumentace schválené v řízení, u liniových staveb vždy,
c) doklad o geometrickém zaměření objektu,
d) stanoviska dotčených orgánů,
e) doklady o nakládání s odpadovými materiály ze stavby.

17. Stavba nebo stavební úprava bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, 
Škroupova č.p. 1760/18, 306 13  Plzeň 1,

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/44, 128 00  Praha 28,
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1.
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Podle ustanovení § 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád je toto stavební řízení řízením 
s velkým počtem účastníků a speciální stavební úřad doručuje stavební povolení účastníkům řízení, 
jejichž vlastnické právo může být dotčeno, veřejnou vyhláškou.

III.Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Stavební úřad zamítl tyto námitky:
Námitka Ing. Ludvíka Chvála, bytem Poděvousy č.p. 12, 345 61 Staňkov týkající se opravy propustku 
na pozemku parc.č. 2579 v katastrálním území Močerady   s e   z a m í t á.   Odbor výstavby a územního 
plánování Městského úřadu Horšovský Týn jako speciální stavební úřad nemůže rozhodovat o propustku, 
který není předmětem tohoto řízení.

Odůvodnění:

Dne 6.4.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální  stavební  úřad  oznámil  zahájení  stavebního  řízení  známým  účastníkům řízení  a  dotčeným 
orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání 
na  místě  a  ústního  jednání,  protože  mu  poměry  staveniště  byly  dobře  známy a  žádost  poskytovala 
dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10.5.2011 mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální  stavební  úřad  v  provedeném  stavebním  řízení  přezkoumal  předloženou  žádost  z  hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona,  projednal  ji  s  účastníky řízení  a s  dotčenými orgány a zjistil, 
že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního 
rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení stavby.

Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Staňkov,  odbor výstavby,  vodního hospodářství  a  dopravy souhlas  ze dne 3.3.2011 

č.j. 440/2011/SÚ,
- Městský  úřad  Horšovský  Týn,  odbor  životního  prostředí  stanovisko  ze  dne  15.2.2011 

č.j. MUHT 1066/2011,
- Drážní úřad, sekce stavební souhlas ze dne 21.2.2011 č.j. ML-SOL0123/11-2/Ho,
- Povodí Vltavy s.p. Praha stanovisko ze dne 26.1.2011 č.j. 5102/2011/342/Ron,
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje stanovisko ze dne 20.1.2011 č.j. HSPM-381-2/2011 DO,
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, souhrné stanovisko č.j. 234/11-SDC PLZ- 38/Pru 

ze dne 16.2.2011,
- ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Plzeň vyjádření ze dne 19.1.2011 č.j. 1502/2011-O,
- Policie  České republiky -  Krajské  ředitelství  policie  Plzeňského  kraje,  Územní  odbor  Domažlice 

vyjádření ze dne 10.12.2010 č.j. KRPP-69201/ČJ-2010-030106,
- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření ze dne 11.11.2010 č.j. 001030331934,
- RWE Distribuční služby, s.r.o. stanovisko ze dne 10.11.2010 č.j. 2940/10/173,
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyjádření ze dne 5.11.2010 č.j. 131493/10.

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.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Zamítnuté návrhy a námitky:
Námitka Ing. Ludvíka Chvála, bytem Poděvousy č.p. 12, 345 61 Staňkov týkající se opravy propustku, na 
pozemku parc.č. 2579 v katastrálním území Močerady, který Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace údajně v loňském roce zrušila a v letošním roce na jaře znovu zřídila, ale užší 
oproti původnímu   s e   z a m í t á.   Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský 
Týn jako  speciální  stavební  úřad  příslušný  podle  §  16  odst.  1  a  §  40  odst.  4  písm.  a)  zákona 
č. 13/1997 Sb.,  o  pozemních  komunikacích,  ve znění  pozdějších  předpisů  a  §  15  odst.  1  zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
nemůže rozhodovat  o propustku, který není předmětem tohoto řízení a není ani zakreslen v situačním 
výkresu, který je součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Osvračín, Obec Hlohová, Obec Močerady.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova č. 18, 306 13 Plzeň 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  stavebního  povolení  zašle  stavebníkovi  jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník 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.

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

Vzhledem  k tomu,  že  stavba  bude  realizována  na  území  s archeologickými  nálezy,  vztahují  se  na 
stavebníka  povinnosti  vyplývající  z ustanovení  § 22 a § 23  zákona  č. 20/1987 Sb.,  o státní  památkové 
péči,  v platném znění.  Informace o archeologických pracovištích s oprávněním provádět  archeologické 
výzkumy  lze  získat  i na internetových  stránkách  Archeologického  ústavu  Akademie  věd  ČR  Praha 
http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html.

Ing. Jan Lengál
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

otisk  úředního  razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.



Č.j. MUHT  6160/2011 str. 7

Písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup

od dne: .............................. do dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

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 27.4.2011.

Obdrží:
účastníci 
Stavebník, navrhovatel:   (doporučeně do vlastních rukou)
v zastoupení Inženýrská kancelář Bartoň - Hajšman s.r.o., IDDS: vmycsj5

Vlastníci dotčených pozemků:   (doporučeně do vlastních rukou)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 3mafszi
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

Obce, na jejichž správním území se stavba bude realizovat:   (doporučeně do vlastních rukou)
Obec Močerady, Močerady č.p. 19, Močerady, 345 61  Staňkov
Obec Osvračín, Osvračín č.p. 1, Osvračín, 345 61  Staňkov
Obec Hlohová, Hlohová č.p. 58, Hlohová, 345 61  Staňkov

Dotčené orgány:   (doporučeně)
Městský úřad Staňkov, odbor výstavby, vodního hospodářství a dopravy, IDDS: xmub3pq
Městský úřad  Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství, 

náměstí Republiky č.p. 52,  346 01  Horšovský Týn
Městský úřad  Horšovský Týn, odbor životního prostředí, 

náměstí Republiky č.p. 52, 346 01  Horšovský Týn
Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
Povodí Vltavy s.p. Praha, IDDS: gg4t8hf
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, IDDS: 5ixai69

Správcí sítí:   (doporučeně)
ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Plzeň, IDDS: dgzdjrp
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Vlastníci sousedních pozemků:   (veřejnou vyhláškou)
Stanislav Paroubek, Osvračín č.p. 163, Osvračín, 345 61  Staňkov
Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Domažlice, 

Paroubkova č.p. 228, Týnské Předměstí, 344 01  Domažlice 1
AGRO Staňkov a.s., Plzeňská č.p. 350, 345 61  Staňkov I
Heřman Mensa, Osvračín č.p. 38, Osvračín, 345 61  Staňkov
Ing. Josef Chval, Osvračín č.p. 108, Osvračín, 345 61  Staňkov
Vlasta Kellnerová, Chotiměř č.p. 2, Blížejov-Chotiměř, 346 01  Horšovský Týn
Marie Kellnerová, Lštění č.p. 38, Blížejov-Lštění, 346 01  Horšovský Týn
Římskokatolická farnost Staňkov, B. Němcové č.p. 3, 345 61  Staňkov II
Silvestra Chnápková, Osvračín č.p. 7, Osvračín, 345 61  Staňkov
Jaroslav Chnápko, Osvračín č.p. 7, Osvračín, 345 61  Staňkov
Ing. Jiří Martínek, Osvračín č.p. 58, 345 61  Staňkov
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Ing. Petr Martínek, Osvračín č.p. 91, 345 61  Staňkov
Anna Peteříková, Osvračín č.p. 170, 345 61  Staňkov
Milan Strakoš, Osvračín č.p. 127, 345 61  Staňkov
MUDr. Ladislav Matuška, Hroznatova č.p. 492/25, Úšovice, 353 01  Mariánské Lázně 1
Zdenka Matušková, Hroznatova č.p. 492/25, Úšovice, 353 01  Mariánské Lázně 1
Václav Kozel, Nádražní č.p. 695, 333 01  Stod
Antonín Mařík, Osvračín č.p. 27, 345 61  Staňkov
Jiřina Kupková, Na Tržišti č.p. 339, 345 61  Staňkov I
Ladislav Vogeltanz, Hlohová č.p. 109, Hlohová, 345 61  Staňkov
Jaroslav Herian, Hlohová č.p. 28, 345 61  Staňkov
Vladimír Krásný, Pěnkavova č.p. 293/15, Černice, 326 00  Plzeň 26
Ing. Ivana Krásná, Pěnkavova č.p. 293/15, Černice, 326 00  Plzeň 26
Richard Šefčík, Osvračín č.p. 105, Osvračín, 345 61  Staňkov
Václav Tesař, Táborová č.p. 431, 345 62  Holýšov
Marie Hašková, Malý Malahov č.p. 6, Puclice, 345 61  Staňkov
Ing. Marie Skoková, Kettnerova č.p. 2057/10, Stodůlky, 155 00  Praha 515
Ing. Anna Mašková, Horšice č.p. 5, 334 55  Horšice
Věra Korbová, Karla Steinera č.p. 872/20, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18
Ing. Marie Pabianová, Klenčí pod Čerchovem č.p. 307, 345 34  Klenčí pod Čerchovem
Ing. Jan Rett, Lesní č.p. 95, Nová Huť, 330 02  Dýšina
Josef Blecha, Osvračín č.p. 71, 345 61  Staňkov
Pavlína Blechová, Osvračín č.p. 71, 345 61  Staňkov
Milan Abraham, Vinohradská č.p. 1755/116, Vinohrady, 130 00  Praha 3
Eliška Cibulková, Osvračín č.p. 133, 345 61  Staňkov
Tomáš Mandlík, Osvračín č.p. 190, 345 61  Staňkov
Jan Mařík, Osvračín č.p. 191, 345 61  Staňkov
Ing. Jiří Mařík, Tělocvičná č.p. 2411/14, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
Josef Herian, Osvračín č.p. 130, 345 61  Staňkov
Marie Herianová, Osvračín č.p. 130, 345 61  Staňkov
Jan Poslední, Močerady č.p. 28, Močerady, 345 61  Staňkov
Josef Cibulka, Stará Pasečnice č.p. 19, 344 01  Domažlice 1
Marie Cibulková, Stará Pasečnice č.p. 19, 344 01  Domažlice 1
Stanislav Kocour, Lidická č.p. 178, Malé Předměstí, 346 01  Horšovský Týn
Zdeněk Vebr, Osvračín č.p. 185, 345 61  Staňkov
Josef Svachouček, Vrbova č.p. 429, Týnské Předměstí, 344 01  Domažlice 1
Anna Svachoučková, Vrbova č.p. 429, Týnské Předměstí, 344 01  Domažlice 1
Ing. Václav Svachouček, CSc., Lidická č.p. 1601, 258 01  Vlašim
Milena Svachoučková, Lidická č.p. 1601, 258 01  Vlašim
Marie Maříková, Revoluční č.p. 148, Olšová Vrata, 360 01  Karlovy Vary 1
Jaroslav Nový, Sportovní č.p. 300, 345 43  Koloveč
Ing. Josef Nový, Blížejov č.p. 147, Blížejov, 346 01  Horšovský Týn
Ing. Josef Korba, Karla Steinera č.p. 872/20, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18
Miloslav Korba, Luďka Pika č.p. 467/9, Doudlevce, 301 00  Plzeň 1
Marie Anderlová, Nová Ves, 345 06  Kdyně
Ing. Ludvík Chvál, Poděvousy č.p. 12, Poděvousy, 345 61  Staňkov
Ing. Anna Chválová, Poděvousy č.p. 12, Poděvousy, 345 61  Staňkov
Jan Milfort, Močerady č.p. 9, 345 61  Staňkov
Josef Ondráš, Na Tržišti č.p. 336, 345 61  Staňkov I
Alexandra Ondrášová, Na Tržišti č.p. 336, 345 61  Staňkov I
Věra Ledvinová, Baarova č.p. 389, Týnské Předměstí, 344 01  Domažlice 1
Zemědělská vodohospodářská správa, Rudolfovská tř. č.p. 493/80, 370 21  České Budějovice 4


