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OZNÁMENÍ 
DOPLNĚNÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 
 (územní a stavební řízení) 

 
Město Kasejovice, IČO 00256731, Kasejovice 98, 335 44  Kasejovice,  
zastoupená starostkou Ing. Marií Čápovou 

(dále jen "žadatel") podala dne 24.7.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

„Prodloužení kanalizace - ulice U Trati, Chloumecká – Kasejovice“ 

(dále jen „stavba“)  na místě: v kraji Plzeňském, obci (městě) Kasejovice, na pozemcích na pozemku 
parc. č. 261/1 (trvalý travní porost), 261/3 (trvalý tavní porost), 261/4 (trvalý travní porost), 261/5 
(trvalý travní porost), 261/6 (trvalý travní porost), 261/7 (trvalý travní porost), 261/8 (trvalý travní 
porost), 261/14 (trvalý travní porost), 286 (trvalý travní porost), 1170/5 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Kasejovice, č.h.p.: 1-08-04-0050-0-00. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební 
řízení (dále jen "společné řízení"). 

Popis stavby: 
- Prodloužení splaškové kanalizace v ulici Chloumecká: 

- Kanalizační řad A PVC DN 250 SN 8 o délce 169,35 m,  
- Kanalizační řad B PVC DN 300 SN 8 o délce 8,80 m. 

- Prodloužení splaškové kanalizace v ulici U Trati: 
- Kanalizační řad PVC DN250 SN 8 o délce 204,8 m,  

- Kanalizační přípojky  PVC KD DN 150 SN4 – 21 kusů 

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný  
podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad 
příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), a místně 
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) opatřením ze dne 2.6.2019 pod č.j.: VŽP/3114/2019-HoL oznámil 
zahájení společného řízení, které se tímto oznámením ruší a současně se doplňuje o chybějící pozemek 
parc. č. 261/4 a dále podle § 94m stavebního zákona se upouští od ústního jednání. Dotčené orgány 
mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a 
životního prostředí, budova B - 2. patro, č. dveří 12, úřední dny: pondělí a středa od 7,00 - 18,00 hodin; v 
jiné dny po telefonické domluvě). 
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Poučení: 
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení 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.  
Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projednávanému 
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebnímu záměru nebo požadavkům 
dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné právo k 
pozemku nebo stavbě. Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
 
 
 
 

[otisk úředního razítka] 
Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  
 

 
  
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový 
přístup po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .......................................... 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne………………..  a sejmuto dne…………… 
 
 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky): 
Město Kasejovice, IDDS: 3eibzt5 
 sídlo: Kasejovice č.p. 98, 335 44  Kasejovice 
David Fiala, U Sokolovny č.p. 556, 335 01  Nepomuk 1 
Jan Fiala, Kasejovice č.p. 350, 335 44  Kasejovice 
Karel Fiala, Kasejovice č.p. 356, 335 44  Kasejovice 
Josef Hulač, Kasejovice č.p. 63, 335 44  Kasejovice 
Libor Balouš, Na Vinici III. č.p. 552, 335 01  Nepomuk 1 
David Pavlis, Uhlířská č.p. 2516/18, Žďár nad Sázavou 3, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
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ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IDDS: kfbeqhh 
 sídlo: Smetanova č.p. 195, Sedlec, 332 02  Starý Plzenec 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 

  
účastníci řízení – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na 
nich (veřejná vyhláška): 

parc. č. 256/2, 258/2, 258/3, 259/13, 260/1, 260/2, 260/4, 261/11, 261/12, 284/1, 284/4, 284/5, 284/6, 
285/1, 1147/1, 1151/3, 1151/4, 1151/6, 1153/1, 1154/5, 1154/11, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1166/6, 
1166/7, 1169/3, 1169/4, 1170/4 v katastrálním území Kasejovice 

 
dotčené správní úřady (dodejky): 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán územního plánování, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 
335 01  Nepomuk 1 
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán odpadového hospodářství, náměstí Augustina Němejce č.p. 
63, 335 01  Nepomuk 1 
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby, IDDS: 3eibzt5 
 sídlo: Kasejovice č.p. 98, 335 44  Kasejovice 
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