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OZNÁMENÍ
OPAKOVANÉ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy jako silniční správní orgán a 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 „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební
zákon“) v souladu s § 96b stavebního zákona obdržel dne 27. 6. 2019 žádost stavebníka:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, IČ 72053119, se sídlem Koterovská 462/162, 326
00 Plzeň,
(dále „stavebník“), o vydání společného územního a stavebního povolení podle projektové
dokumentace (PD) na stavbu:
„II/191 – Vrčeň zeď“
umístěnou na pozemcích parc. č. 1190/4 (ostatní plocha), 1190/6 (ostatní plocha), 1274 (ostatní
plocha), 693/10 (ostatní plocha), 693/11 (ostatní plocha), v k. ú. Vrčeň (dále jen „stavba“).
Novostavba opěrné zdi, která vyvolá nezbytnou úpravu úseku stávající silnice II/191;začátek
řešeného úseku je situován do prostoru za silničním mostem ev.č. 191-007 přes Myslívský potok,
konec řešeného úseku se nachází před samostatným sjezdem k objektu rodinného domu č. p. 124.
V současnosti se v řešeném prostoru nachází vozovka a těleso stávající silnice II/191.
SO 101 Komunikace: nezbytné úpravy silnice II/191 ve stávajícím výškovém i šířkovém
uspořádání, výměna a doplnění silniční obruby, jedná se o dvoukruhovou, obousměrnou, směrově
nerozdělenou komunikaci s jednostrannou, v části s oboustrannou silniční obrubou, šíře jízdního pruhu
se oproti stávajícímu stavu nemění a je minimálně 2 x 3,0 m, délka úpravy místní komunikace je
120,00 m.
SO 140 DIO: návrh dopravně inženýrského opatření (DIO)
SO 201 Opěrná zeď: opěrná gabionová zeď o celkové délce 42,0 m, max. výšce 2,0 m
s oplocením z pleteného pletiva o výšce 1,25 v koruně opěrné zdi a s rastrem sloupků 2 – 2,5 m.
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Stavba (SO 101) bude provedena podle projektové dokumentace – „Vrčeň- opěrná zeď“ s
datem 06/2019, kterou vypracoval U – PROJEKT DOS s. r. o., IČ 04349521, se sídlem Krátká 768,
330 12 Horní Bříza, odpovědný projektant Ing. Jiří Ulman, ČKAIT 0202002
Podáním žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Městský úřad v Nepomuku, odbor dopravy jako speciální stavební úřad příslušný podle
§ 15 odst. 1 stavebního zákona, a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje zahájení
společného řízení podle § 94m stavebního zákona a ve kterém v souladu s ustanovením § 94m odst. 3
upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky či důkazy
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska i dotčené orgány. K později uplatněným
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Nepomuku, odbor dopravy, budova B - 1. patro, č.
dveří 7, úřední dny: pondělí a středa od 7,00 - 18,00 hodin; v jiné dny po telefonické domluvě).
Poučení:
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 § 114 odst. 1 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.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního
rozhodnutí nebo opatření.
Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172
odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na
svůj pozemek nebo stavbu.
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.
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Otisk razítka
Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy
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 dle rozdělovníku:
Obdrží k vyvěšení na úřední desku:
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk
Obec Vrčeň, čp. 1, 335 41 Vrčeň
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
(stavebník, vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný)
- Správa a údržba silnic Plzeńského kraje, IČ 72053119, se sídlem Koterovská 462/162, 326 00
Plzeň
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2, 3 správního řádu:
(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
- par. č. 256,692, 693/2,693/9,693/10, 1190/6, 1267, 1268, 1274, 693/9, 693/11, 1190/6, 1268,
693/10,693/11, 1190/3, 1190/4, 1190/6, 545/2, 49/2, 50/1, 51, 52, 76, 95, 637, 638/1, 97/1,
638/2, 655, 659/3, 660,661/2, 661/3, 673/1, 673/5, 673/6, 673/6, 684/2, 685, 687, 689, 693/1,
693/3, 693/5, 693/6, 693/7, 693/8, 693/9, 693/10, 693/11, 697/1, 1188/1, 1188/2, 1188/4,
1188/6, 1189/1, 1190/1, 1190/2, 1190/4, 1190/9, 1190/10, 1206/1, 1254, 1261, 1268, 1274, st.
p. 18, 29, 31/1, 31/2, 43, 52, 53/1, 53/2, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 117, 128, 130, 146
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
- Vrčeň čp. 40, č.p.48, č.p. 1, č.p. 58, č.p. 13, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 103, č.p. 93, č.p. 98, č.p. 92,
č.p. 102, č.p. 89, č.p. 49, č.p. 59, č.p. 104, č.p. 27, č. p. 111,
-

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 06084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Praha ,
dat. schr. Qa7425t
ČEZ Distribuce a. s., IČ 2479035, se sídlem Teplárenská 874/8, 405 02 Děčín, dat. schr.
V95nqfy
GridServices, s.r.o.IČ: 2793531, Plynárenská 499/1, Brno-Zábrdovice 602 00, dat. schr.
Jnnyjs6

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, se sídle Skrétova 15, 301 00 PLZEŇ
- Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán odpadového hospodářství, náměstí Augustina
Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
- Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán územního plánování, náměstí Augustina Němejce
č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
- Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69, sídlo: Anglické Nábřeží č.p. 7, 306 09 Plzeň
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8 Smíchov, 150 00 Praha 5
- vlastní k založení
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