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0MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK 
Odbor dopravy 

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj 

Tel: 371519711  Fax: 371591422  IČO: 00256986 

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz 

Č.j.:  DOP/1264/2012-Čas                                                            V Nepomuku dne 26.10.2012 

 

 

R O Z H O D N U T Í 

S t a v e b n í   p o v o l e n í 

Veřejná vyhláška 

 

 Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný  podle § 40 

odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.  o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, 

podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona     

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve stavebním řízení 

projednal a posoudil žádost o stavební povolení  a předloženou projektovou dokumentaci  na stavbu 

„Polní cesta HPC 1“, kterou dne 13.7.2012 podal stavebník Ministerstvo zemědělství ČR, 

Pozemkový úřad Plzeň-jih, IČ: 00020478, Nerudova 35, 301 00 Plzeň a na základě toho se 

souhlasem  odboru výstavby Městského úřadu  Kasejovice, ze dne 10.9.2012, vydaného               

pod č.j.: MK/744/2012/Výst. (§ 15 odst. 2 stavebního zákona) rozhodl takto: 

Stavba - „Polní cesta HPC 1“, umístěná na pozemku parc. č. 805 v katastrálním území 

Polánka u Kasejovic se podle § 115 stavebního zákona  

 

p o v o l u j e 

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní 

technické detaily provedení a umístění stavby, užívání stavby, ale i rozsah záboru staveniště, 

organizace výstavby, splnění požadavků danými předpisy atd. 

 

Členění a popis stavby:  

Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty. Trasa polní cesty se na začátku úpravy napojuje 

na silnici III/1882, konec úpravy na hranici s k. ú. Řesanice  ve staničení km 2,1207, kde je 

napojena na stávající nezpevněnou  polní cestu,  je navržena v kategorii P5/20 jako jednopruhová, 

obousměrná se čtyřmi výhybnami ve staničení km 0,44500, km 0,830000, km 1,25400 a km 

1,61000,  o šířce koruny 4 m se zpevněnými krajnicemi 2 x 0,5 m, kryt vozovky živičný 

z asfaltového betonu, výhybny jsou v délce 20 m a šířce 2 m. V místě výhybny ve staničení km 

1,60600, vlevo ve směru staničení je navržena odpočívka s informativní tabulí, stolem, dvěma 

lavičkami a odpadkovým košem.  

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky, podélnými příkopy, 

převod vody přes polní cestu je řešen ocelovými svodnými žlábky, trubními propustky; v rámci 

stavby bude provedena rekonstrukce sjezdů, jejichž součástí jsou trubní propustky, včetně čel.     

V km 1,44200-1,84000 a 1,85000-2,10000 je odvodnění pláně zajištěno pravostrannou podélnou 

drenáží s kontrolními šachtami, přičemž v první etapě je drenážní vedení zaústěno do typové výusti 

svodným potrubím a ve druhé etapě do zasakovací jímky. 
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V místě křížení polní cesty s kabelem společnosti Telefónica O2 bude stávající chránička 

prodloužena v délce 12, 0 m kabelovými tvárnicemi. Trubní propustek DN 400 mm v km 0,72069 

bude zachován v nynější podobě. V rámci stavby budou připojovány všechny polní a lesní cesty, 

přilehlé pozemky jsou zpřístupněny pomocí hospodářských sjezdů, přičemž konstrukce sjezdů je 

shodná s konstrukcí krajnice. 

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, 

zpracované společností GALLO PRO s. r. o., IČ: 27142094, Nová 1564, 251 01 Říčany, 

případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků)  

stavby subjektem k tomu oprávněným. 

3) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového 

řízení. Název sídlo stavebního podnikatele, včetně fotokopie dokladů o jeho odborné 

způsobilosti a termín zahájení stavby sdělí stavebník písemně zdejšímu odboru ještě před 

zahájením stavebních prací. 

4) Před zahájením stavebních prací je nutno ověřit stav všech podzemních a nadzemních vedení 

v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správci všech nadzemních i podzemních sítí, 

které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem. Výkopy 

v ochranném pásmu sítí je nutno provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. Bez 

souhlasu vlastníka (správce) sítě nelze měnit výšku krytí dotčené sítě. 

5) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

6) Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor 

projektanta. 

7) Stavebník upozorní stavebního podnikatele (zhotovitele) na řádné vedení stavebního deníku. 

8) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna informační 

tabule s uvedením názvu stavby, jména projektanta, zhotovitele stavby, včetně štítku „Stavba 

povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje zůstaly čitelné a musí 

být ponechán na místě až do vydání kolaudačního souhlasu. 

9) Výkopový materiál a veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat 

zákonným a doložitelným způsobem na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů 

ze stavby předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

10) Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády 

ČR o technických požadavcích na výrobky. 

11) Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

12) Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani 

nesmí docházet k poškozování nemovitostí.  Případné škody způsobené stavbou na sousedních 

nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a 

nařízení. 

13) Dále musí být dodrženy požadavky: 

NET 4GAS, s. r. o. – viz. č.j. 4674/12/OVP/Z ze dne 3.7.2012 

ČEZ Distribuce, a. s.  – viz. zn. 0100072393 ze dne 2.7.2012 

MěÚ Kasejovice, odb. výstavby – viz: č. j. MK/625/2012/Výst. Ze dne 22.8.2012  

Telefónica O2 Czech republic, a. s. –  viz č. j.: PD/246/2012 ze dne 13.9.2012 v návaznosti 

na vyjádření o existenci SEK č. j. 109008/12 ze dne 22.6.2012 

14) Po dobu výstavby bude zabezpečen přístup na přilehlé pozemky nacházející se v blízkosti 

staveniště 

15) Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního 

odborného dozoru        
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16)  Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel. Případné znečištění 

komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně odstraněno stavebníkem na 

náklad stavby.  

17) Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s ust. § 22 stavebního zákona 

zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního 

souhlasu se řídí ust. §12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 

16)      Stavba bude dokončena do 31.12.2013 

 

Rozhodnutí o námitkách  účastníků řízení: 

Námitky během stavebního řízení nebyly vzneseny 

   

 

O d ů v o d n ě n í 

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy obdržel dne 13.7.2012 žádost stavebníka Ministerstvo 

zemědělství ČR, Pozemkový úřad Plzeň-jih, IČ: 00020478, Nerudova 35,  301 00 Plzeň o vydání 

povolení na stavbu „Polní cesta HPC 1“ v katastrálním území Polánka u Kasejovic. Městský úřad 

Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad po přezkoumání podané žádosti a 

připojených podkladů zjistil některé nedostatky, a proto vyzval stavebníka k odstranění nedostatků 

a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu. Ve stanovené lhůtě byly nedostatky odstraněny a k žádosti 

podložené dokumentací vypracovanou  společností GALLO PRO s. r. o.,    IČ: 27142094, se sídlem 

Nová 1564, 251 01 Říčany byly doloženy tyto  podklady, rozhodnutí, souhlasy, vyjádření: 

- projektová dokumentace, zpracovaná GALLO PRO s. r. o., IČ: 27142094, se sídlem Nová 

1564, 251 01 Říčany  

- souhlasem MěÚ Kasejovice, odboru výstavby č. j. : MK/744/2012/Výst. 

- Rozhodnutím  MěÚ Kasejovice o povolení pokácení stromů a keřů č. j.: 824/2012 

- Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby  

- rozhodnutí MěÚ Nepomuk, odbor dopravy, č.j.: DOP/1262/2012-Čas o připojení  

sousední nemovitosti (polní cesty) k silnici III/1882 

- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a. s., č.j. PD/246/2012 

- stanovisko NET4GAS s. r. o. č.j.: 4674/12/OVP/Z 

- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. zn.: 0100072393 

- vyjádření ČEZ ICT Services a. s. zn. D3A12000007898 

- vyjádření Vodafone Czech republic, a. s. ze dne 27.6.2012 

- vyjádření GTS  Czech s. r. o. zn. 351200086 

- vyjádření UPC Česká republika, s. r. o. zn. R1405/2012 

- vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o. zn. 5000679947 

- vyjádření SŽDC, s. o.  zn. 7219/2012-OŘ PLZ-172/M 

- vyjádření ČD-Telematika a. s., zn. 13385/2012-O 

- stanovisko VUSS Praha, č.j.: 26673-1/60313-ÚP/2012-7103/44 

- vyjádření MERO ČR, a. s. č.j. 2012/7/71-1 

- vyjádření České radiokomunikace a. s., zn: ÚPTS/OS/81285/2012 

- vyjádření SITEL spol. s. r. o., zn: 151200048 

- vyjádření ČEPRO, a. s.  č.j.: 6282/12 

- vyjádření Povodí Vltavy, s. p. zn. 42213/202-142 

- závazné stanovisko  Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje zn: 15844/21/12 

- závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství č.j. 

HSPM-3437-2/2012 ÚPP 

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad  opatřením   ze dne 18.9.2012 

oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení, a vzhledem k tomu, 

že žádost spolu s projektovou  dokumentací poskytovala dostatečný podklad  pro posouzení 
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navrhované stavby a speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, upustil    

ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu                  

pro námitky, důkazy či jiné návrhy  účastníků řízení  a závazná stanoviska dotčených orgánů. 

Speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby, a proto 

rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

 

P o u č e n í : 

 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů u zdejšího  Městského úřadu ode dne  jeho 

oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání bude 

postoupeno Krajskému úřadu Západočeského kraje k rozhodnutí.  

Odvolání má odkladný účinek. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci ( § 74 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 

nebude stavba zahájena (§ 115 odst. 4 stavebního zákona). 

 

 

 

 

                 Mgr. Jiří Bešta 

          vedoucí odboru dopravy 

 
                                                                       

        

 otisk úředního razítka 

 

 

 

P o p l a t e k  
 

Podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č: 634/2004 Sb., o správních poplatcích jsou od poplatků 

osvobozeny státní orgány a státní fondy. 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne:                        Sejmuto dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Kasejovice tuto vyhlášku bezodkladně vyvěsí na dobu nejméně 15 dnů  na své úřední 

desce. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 
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Účastníci řízení – veřejnou vyhláškou: 

- Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Plzeň-jih, Nerudova 35, 301 00 Plzeň 

- Město Kasejovice, 335 44 Kasejovice 98 

- NET4GAS s. r. o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle 

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Teplice 

- Telefónica O2, a. s.,Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle  

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.m Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

- Radek Kubát, Polánka 23, 335 44 Kasejovice 

- František Sedlák, Polánka 4, 335 44 Kasejovice 

- Milan Šampalík, Polánka 17, 335 44 Kasejovice 

- Kateřina Šampalíková, Polánka 17, 335 44 Kasejovice  

- Josef Faměra, Polánka 13, 335 44 Kasejovice 

- Marie Faměrová, Polánka 13, 335 44 Kasejovice 

- Václav Hájek, Nad Školou 320, 386 01 Strakonice 

- Pavel Panuška, Pod Vodojemem 840, 341 01 Horažďovice 

- Panuška Václav, Ševčíkova 23, 341 01 Horažďovice 

- Agrochov Kasejovice – Smolivec, a. s., 335 44 Kasejovice 379 

- Anna Klimntová, opatrovník Josef Viktora, 335 44 Kasejovice 275 

- František Ladman, opatrovník Josef Viktora, 335 44 Kasejovice 275 

- Ing. Jaroslav Červenka, Polánka 12, 335 44 Kasejovice 

- Josef Lehečka, 330 12 Obora 202 

- Ing. Václav Lehečka, Tichá 716/4, 318 00 Plzeň 

- Věra Šneberková, 330 14 Ledce 301 

- Ing. Jiří Hrbek, Zahradníčkova 1122/10, 150 00 Praha – Košíře 

- Petr Hrbek, Ke Kukačce 781/21, 312 00 Plzeň 

- Stanislav Hrbek, Žlutická 1665/33, 323 00 Plzeň 

- Petr Vrátník, Bohušovská 871, 336 01 Blovice 

- Jiří Vocelka, 335 44 Kasejovice 342 

- Josef Vocelka, 335 44 Kasejovice 343 

- František Martinec, Ke Dvorům 38, 335 01 Nepomuk, Dvorec 

- Alena Vaňková, Tojická 114, 335 01 Nepomuk, Dvorec 

- Miroslav Samek, Cihlářská 282, 336 01 Blovice 

- Jaroslav Samek, Cihlářská 262, 336 01 Blovice 

- Libor Beneš, Polánka 29, 335 44 Kasejovice 

- Miroslav Jícha, Jičínská 1786/49, 130 00 Praha  

- Anna Benešová, Flöglova 1504/3, 155 00 Praha 

- Lidmila Volfová, Jabloňová 339, 34543 Koloveč 

- Jaroslav Červenka, Uhříněves 762, 104 00 Praha 22 

 

Dotčené orgány:        

- Policie ČR, KŘ policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-jih, DI,  IDS: 5ixai69 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDS: p36ab6k 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, IDS: samai8a 

- MěÚ Kasejovice, odbor výstavby, IDS: 3eibzt5 

- MěÚ Nepomuk, odbor školství a kultury, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk 

- Vojenská ubytovací a stavební správa, Hradební 12, 110 05 Praha 

- NPÚ, odborné pracoviště Plzeň,Prešovská 7, 306 37 Plzeň 

 

Na vědomí : 

- vlastní k založení 
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