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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy jako silniční správní orgán a speciální stavební úřad příslušný
podle § 40 odst. 1 a odst. 4 písm. a), § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění (dále i „PK“) a § 15 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění (dále i „stavební zákon“) obdržel dne 16.12.2015 žádost stavebníka:
Obec Mladý Smolivec, IČ: 00256935, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk, (dále i „žadatel“),
zastoupený Evou Kubovou, starostkou obce, o vydání stavebního povolení podle projektové
dokumentace (PD) na stavbu ze souboru stavebních objektů (SO):
„Rekonstrukce návsi obec Radošice“, se všemi součástmi i příslušenstvím. Předmětem projektové
dokumentace je rekonstrukce místních komunikací v obci Radošice, členěná takto:
SO : 100 Objekty pozemních komunikací
SO : 101 Komunikační řešení
umístěnou podle (PD) KN na pozemcích parc.č. 1148/1, parc.č. 1148/3, parc.č. 1148/19, st. 26, st. 27,
st. 37, st. 38 v katastrálním území Radošice.
Dalšími účastníky řízení jsou podle § 109 stavebního zákona níže uvedení vlastníci staveb a pozemků
a ti, kdož mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, dále vlastníci
sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo
dotčeno a ti, kdož mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu a toto
právo může být prováděním stavby přímo dotčeno.
Sousední p.p.č. zejm.:
p.č. 47, 1148/2, 52/2, 53/2, 54/1, 1148/6, 1148/4, 1149, 23, 24, 36, 1200, 1202, 1199, 39/9, 39/12,
1176, 39/7, 46/1, 40 k.ú. Radošice;
st.p. 35, 36, 80, 42, 44, 45, 46, 20, 112, 22, 28, 120, 29/1, 67, 71, 33 k.ú. Radošice.
Stavba obsahuje soubory SO, kdy úkolem projektu je řešení opravy stávajících místních komunikací.
Na návsi není vymezen komunikační prostor, chybí zde odvodnění a silniční obruby, je zde špatný
kryt komunikace a vjezdů do rodinných domků. Vlivem rekonstrukce dojde ke zlepšení kvality
provozu na komunikacích pro pěší i automobily, ke zlepšení možnosti parkování, zvýšení bezpečnosti
silničního provozu a ke zlepšení celkového vzhledu dané lokality.
Stavba, resp. každá její část uváděná do provozu-užívání, musí být samostatně schopná bezpečného
užívání k určenému účelu bez závad v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm.
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ČSN 736110, 736102, stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, vyhl. č. 398/2009 Sb., zák.
o PK, vyhl. č. 104/1997 Sb., a č. 294/2015 Sb., včetně nezbytných úprav stavbou vyvolaných, resp.
narušených ploch nebo staveb po celém úseku stavby (staveniště).
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Usnesením DOP/21627/2015-Smo ze dne 29.2.2016
bylo správní řízení přerušeno a tímto oznámením je ve správním řízení pokračováno.
Rozhodnutím č.j. DOP/6522/2016-Smo ze dne 7.4.2016 bylo povoleno v souladu se stanoviskem
dotčeného orgánu Policie ČR, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, č.j.
KRPP-34795-1/ČJ-2016-031106-47 a se souhlasem vlastníka (správce) silnice – Správou a údržbou
silnic Plzeňského kraje, p.o., č.j. 833/16/SUSPK-PSP, připojení místních komunikací k silnici II/177
v k.ú. Radošice.
Městský úřad v Nepomuku, odbor dopravy, oznamuje podle §112 odst. 1 stavebního zákona zahájení
stavebního řízení ve smyslu § 115 stavebního zákona všem známým účastníkům a dotčeným orgánům.
V souladu s ustanovením §112 odst. 2 stavebního zákona, zdejší speciální stavební úřad upouští od
ústního jednání a od ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
provádění.
Podle § 114 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatnit své odůvodněné námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů,
pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, a to nejpozději do
10 dnů ode dne oznámení písemnosti. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány.
Den oznámení je den doručení písemnosti. Den oznámení, resp. doručení oznámení písemnosti
veřejnou vyhláškou účastníkům řízení je 15. den po vyvěšení dokumentu. Lhůta počíná dnem
následujícím.
K později uplatněným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
K námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo o
asanaci území, se nepřihlíží.
Úkony jménem právnické osoby činí oprávněná nebo pověřená osoba podle zákona. Za právnickou
osobu může v téže věci současně činit úkoly jen jedna osoba. Každý, kdo činí úkoly, musí prokázat
své oprávnění podle § 30 odst. 5 správního řádu.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři (č.6) zdejšího speciálního stavebního úřadu
v úředních hodinách ve dnech pondělí, středa (7.00-11.30, 12.00-18.00), nebo po telefonické domluvě
na výše uvedeném čísle (návštěva vždy s prokázáním totožnosti a právních zájmů ve věci).
Podle § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení k zastoupení zvolit zmocněnce. Zmocnění se
prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
Uplatňuje-li více účastníků shodný zájem, zvolí si společného zmocněnce.

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy
Otisk razítka
Vyvěšeno dne: ……………………………….

Sejmuto dne: ……………………………..

(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení; vyvěšení dokumentu na úřední desce včetně
dálkového přístupu minimálně po dobu 15 dnů; následně dokument zaslat potvrzený zpět zdejšímu OD)
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Obdrží:
(stavebník, vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný)
Obec Mladý Smolivec, Smolivec 95, 335 01 Mladý Smolivec
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Haslinger Cholujová Judita, Americká 703/2, 120 00 Praha – Vinohrady
Cholujová Milada, Americká 703/2, 120 00 Praha – Vinohrady
Suchý Martin, Radošice 14, Mladý Smolivec, Nepomuk
Pelák Jiří, Radošice 44, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk
Rott Petr, Květnového vítězství 1739/10, 149 00 Praha-Chodov
(vlastníci technické infrastruktury, zařízení)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žizkov
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný:
p.č. 47, 1148/2, 52/2, 53/2, 54/1, 1148/6, 1148/4, 1149, 23, 24, 36, 1200, 1202, 1199, 39/9, 39/12,
1176, 39/7, 46/1, 40 k.ú. Radošice;
st.p. 35, 36, 80, 42, 44, 45, 46, 20, 112, 22, 28, 120, 29/1, 67, 71, 33 k.ú. Radošice.
doručení veřejnou vyhláškou, cestou úředních desek obcí: ÚD Městský úřad Nepomuk, Obecní úřad
Mladý Smolivec
Dotčené orgány:
- Policie ČR, KŘ Policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, DI
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- MěÚ Nepomuk, odbor vedení – kancelář starosty, památková péče, Nám. A. Němejce 63,
335 01 Nepomuk
- NPÚ, odborné pracoviště Plzeň, Prešovská 7, 301 00 Plzeň

Na vědomí :
- vlastní k založení
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