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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Stavební povolení
Stavebník - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 podal
žádost o stavební povolení na stavbu „I/19 – Nezvěstice – průtah“, která je
umístěná na pozemcích parc. č. 16/3, 28/2, 28/4, 28/7, 28/8, 29/1, 29/2, 33, 67/1,
67/2, 67/3, 77/7, st. 99/1, 106, 278/56, 278/133, 278/135, 278/158, 278/160, 278/163,
278/212, 278/216, 278/218, 286/1, 286/2, 286/4, 286/5, 286/8, 287/5, 288/7, 289/17,
289/20, 289/21, 289/22, 290/1, 290/3, 291/4, 291/8, 291/9, 291/10, 292/12, st. 500,
534/12, 534/15, 534/20, 534/26, 610/1, 610/3, 611/2, 612/1, 612/3, 613/4, 613/5,
613/6, 613/7, 615, 641/2, 641/7, 641/8, 641/9, 641/10, 641/11, 641/12, 641/13,
641/14, 641/19, 641/20, 641/21, 641/22, 641/29, 641/30, 641/31, 641/32, 641/35,
641/36, 641/37, 641/38, 641/39, 641/41, 641/42, 647, 728, 735, 742, 747, 754, 758,
762, 763, 835, 846, 849, 850, 852, 857, 858, 859, 898 v katastrálním území
Nezvěstice.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako
speciální stavební úřad, příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“), § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 15
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“), žádost ve stavebním řízení projednal a v souladu
s ustanovením § 108 až § 114 stavebního zákona přezkoumal a na základě tohoto
přezkoumání a se souhlasem místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního
úřadu (§ 15, odst. 2 stavebního zákona), tj. Krajského úřadu Plzeňského kraje,
odboru dopravy, rozhodl t a k t o :
stavba „I/19 – Nezvěstice – průtah“, SO 101 - Silnice I/19 - km 4,975 - 5,569, SO
102 - Silnice I/19 - km 4,315 – 4,770, SO 110 - Okružní křižovatka, SO 121 Chodníky, parkoviště a ostatní komunikace - km 4,975 - 5,569, SO 122 E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
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Chodníky a ostatní komunikace - km 4,315 – 4,770, SO 123 - Chodníky a ostatní
komunikace – okružní křižovatka, SO 333 Kanalizace dešťová – okružní
křižovatka, která je umístěná na pozemcích parc. č. 16/3, 28/2, 28/4, 28/7, 28/8,
29/1, 29/2, 33, 67/1, 67/2, 67/3, 77/7, st. 99/1, 106, 278/56, 278/133, 278/135,
278/158, 278/160, 278/163, 278/212, 278/216, 278/218, 286/1, 286/2, 286/4, 286/5,
286/8, 287/5, 288/7, 289/17, 289/20, 289/21, 289/22, 290/1, 290/3, 291/4, 291/8,
291/9, 291/10, 292/12, st. 500, 534/12, 534/15, 534/20, 534/26, 610/1, 610/3, 611/2,
612/1, 612/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7, 615, 641/2, 641/7, 641/8, 641/9, 641/10,
641/11, 641/12, 641/13, 641/14, 641/19, 641/20, 641/21, 641/22, 641/29, 641/30,
641/31, 641/32, 641/35, 641/36, 641/37, 641/38, 641/39, 641/41, 641/42, 647, 728,
735, 742, 747, 754, 758, 762, 763, 835, 846, 849, 850, 852, 857, 858, 859, 898
v katastrálním území Nezvěstice, se podle § 115 stavebního zákona
povoluje
v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají
hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání
stavby, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků
daných zvláštními předpisy atd.
Stavební řízení je zároveň vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah stavby:
Stavba řeší rekonstrukci stávající silnice I/19 v průtahu obcí Nezvěstice v úseku od
podjezdu pod železniční tratí po inundační most u řeky Úslavy a zbudování nové
okružní křižovatku na vjezdu od obce ze směru od Plzně. Z úseku je vyjmut podjezd
pod železniční tratí. Celková délka včetně okružní křižovatky je 1196 m. Komunikace
je navržena v kategorii odpovídající silnici S8,0/50. Rekonstrukce bude spočívat ve
výměně části asfaltových vrstev stávající vozovky silnice I/20 a kompletní výměně
konstrukce navazujících komunikací. V okružní křižovatce a v místech rozšíření
silnice I/19 jsou navrženy vozovky nové. Trasa komunikace je mírně upravena
v souvislosti se snahou dodržet normové parametry zajištěním bezbariérového
užívání stavby a zřízením ochranných ostrůvků. Okružní křižovatka je navržena jako
jednopruhová o průměru 45 m se středovým prstencem s poloměrem 16,15 m a pěti
rameny a spojovací větví. Součástí stavby je i rekonstrukce chodníků a doplnění
chybějících zálivů autobusových zastávek, realizace parkoviště v centru obce.
Stavba vyvolá přeložku stávajících inženýrských sítí: jednotné a dešťové kanalizace,
vodovodu, veřejného osvětlení, vedení NN a VN, sdělovacích kabelů, STL plynovodu
a jeho přípojek.
SO 101 - Silnice I/19 - km 4,975 - 5,569
Stavební objekt řeší rekonstrukce silnice silnici I/19 na průtahu obcí Nezvěstice
v provozním staničení – 4,975 - 5,569. Jedná se o úsek od podjezdu pod železniční
tratí po inundační most u řeky Úslavy. Komunikace je navržena v kategorii
odpovídající silnici S8,0/50. Délka úseku je 590 m. Povrch je asfaltový koberec
mastixový s posypem předobaleným kamenivem v tl. 40 mm, celková konstrukce je
v tl. 610 mm a v místech zálivů v tl. 630 mm (štěrkodrť, mechanicky zpevněné
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kamenivo, asfaltový beton podkladní, spojovací postřik, asfaltový beton pro ložní
vrstvy, spojovací postřik, asfaltový koberec mastixový) . V místech dělících ostrůvků
je navržen cementobetonový kryt v tl. 200 mm.
Součástí stavebního objektu jsou zálivy autobusových zastávek a ochranný dělící
ostrůvek v místě místa pro přecházení u autobusových zastávek. Dále je součástí
stavebního objektu příprava území, bourací práce, odstranění vozovkových vrstev
stávajících komunikací, ohumusování silničního tělesa a zatravnění.
SO 102 - Silnice I/19 - km 4,315 – 4,770
Stavební objekt řeší rekonstrukci silnice silnici I/19 na průtahu obcí Nezvěstice
v provozním staničení – 4,315 – 4,770. Jedná se o úsek od západního konce obce
po podjezd pod železniční tratí. Komunikace je navržena v kategorii odpovídající
silnici S8,0/50. Délka úseku je 436 m. Povrch je asfaltový koberec mastixový
s posypem předobaleným kamenivem v tl. 40 mm, celková konstrukce je v tl. 610
mm a v místech zálivů v tl. 630 mm (štěrkodrť, mechanicky zpevněné kamenivo,
asfaltový beton podkladní, spojovací postřik, asfaltový beton pro ložní vrstvy,
spojovací postřik, asfaltový koberec mastixový). V místech dělících ostrůvků je
navržen cementobetonový kryt v tl. 200 mm. Součástí stavebního objektu jsou zálivy
autobusových zastávek, ochranný dělící ostrůvek v místě přechodu a
železobetonová opěrná zídka tl. 0,35 m a na ní je osazen dřevěný plot se sloupky ze
zdících tvarovek vysoký 1,5 m. Odvodnění bude zajištěno prostřednictvím nově
osazených uličních vpustí přípojkami do stávající jednotné kanalizace přeložené do
nové polohy. Dále je součástí stavebního objektu příprava území, bourací práce,
odstranění vozovkových vrstev stávajících komunikací, ohumusování silničního
tělesa a zatravnění.
SO 110 - Okružní křižovatka
Stavební objekt řeší novou okružní křižovatku na silnici I/19 na začátku obce
Nezvěstice – okružní křižovatku a křižovatkové větve tvořené silnicí I/19. Okružní
křižovatka je o průměru 45 m s celkem pěti rameny a jednou spojovací větví. Jízdní
pás je široký 5,35 m. Ramena 1 a 3 jsou silnice I/19 s š. 7,0 m, rameno 2 je účelová
komunikace o š. 7,25, rameno 4 je navrženo se šířkou jízdního pásu 4,0 m a je
rozdělena středním dělícím ostrůvkem, rameno 5 je o š. 5,50 m. Mezi ramenem
výhledové MK k průmyslovým areálům a stávající silnice I/19 ve směru na Plzeň je
navržena spojovací větev. Konstrukce ploch silnice je navržena v tl. 630 mm
(štěrkodrť, mechanicky zpevněné kamenivo, asfaltový beton podkladní, spojovací
postřik, asfaltový beton pro ložní vrstvy, spojovací postřik, asfaltový koberec
mastixový). Pro nezbytný průjezd menších nadměrných vozidel po silnici I/19 bude
ve středovém ostrově zpevněn pruh šířky 4,0 m. Dělící ostrůvky jsou z povrchem
cementobetonovým a pojížděný prstenec a příjezdná plocha ve středovém ostrově je
s povrhem z velkých dlažebních kostek kamenných. Součástí stavebního objektu je
stržení travního drnu, bourací práce, odstranění stávajících komunikací a stávajícího
propustku, nový propustek, ohumusování silničního tělesa, zatravnění. Součástí
stavebního objektu je příprava území a vegetační úpravy v okružní křižovatce.
SO 121 - Chodníky, parkoviště a ostatní komunikace - km 4,975 - 5,569
Stavební objekt řeší napojení silnice III/1774, místních a účelových komunikací na
průtah silnice I/19 (SO 101). Minimální šířka komunikací je 5,5 m. Dále řeší chodníky
podél komunikace I/19 včetně nástupiště zastávek BUS a sjezdů. Chodníky jsou
navržené proměnné šířky 1,75 až 2,0 m, šířka chodníků napojujících sousední
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nemovitosti je 1,1-1,5 a vychází ze stávajícího stavu. Součástí SO je cyklostezka a
parkoviště v centru obce. Kromě silnic jsou navrženy povrchy z betonové dlažby.
Součástí stavebního objektu je stržení travního drnu, bourací práce, odstranění
stávajících komunikací, dopravní značení, opěrné zídka, přeložka oplocení u školy,
ohumusování silničního tělesa a zatravnění.
SO 122 - Chodníky a ostatní komunikace - km 4,315 – 4,770
Stavební objekt řeší napojení místních a účelových komunikací na průtah silnice I/19
(SO 102) a chodníky podél komunikace I/19 (SO 102) včetně nástupiště zastávek
BUS a sjezdů. Součástí SO je také parkovací pruh.
Součástí stavebního objektu je stržení travního drnu, bourací práce, odstranění
stávajících komunikací, dopravní značení, opěrná zídka, ohumusování silničního
tělesa a zatravnění.
SO 123 - Chodníky a ostatní komunikace – okružní křižovatka
Stavební objekt řeší tři křižovatkové větve okružní křižovatky tvořené místními
komunikacemi, spojovací větev okružní křižovatky a chodníky podél komunikace I/19.
Větvě okružní křižovatky směřující do výhledové obytné zástavby (na západ) jsou
navrženy dle předchozí studie a větev směřující k průmyslovým areálům (na východ)
je navržena s ohledem na polohu stávajícího sjezdu. Chodník vede podél
komunikace I/19 a je od ní oddělen pásem zeleně.
Součástí stavebního objektu je stržení travního drnu, bourací práce, odstranění
stávajících komunikací, dopravní značení, ohumusování silničního tělesa a
zatravnění.
SO 333 Kanalizace dešťová – okružní křižovatka
Stavební objekt řeší odvodnění silnice I/19 prostřednictvím zbudování nových
přípojek a 11 ks uličních vpustí zaústěných do dvou samostatných stok. Stoka „D“ je
navržena v dimenzi DN 300 a je napojena do stoky „D0“, která je vedena v trase
stávající stoky jednotné kanalizace. V místě okružní křižovatky je do stoky „D“
napojena stoka „D2“ v dimenzi DN250, která slouží k odvedení vod od 4 uličních
vpustí. Samotná okružní křižovatka je odvodněna pomocí uličních vpustí do stok „D“,
„D2“, propustku a stávajícího příkopu přes spojnou šachtu umístěnou v zeleni.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním
řízení, zpracované AFRY CZ s.r.o., Magistrů 130 80 Praha 3, IČ 25793349,
datum 05/2020. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.
2) Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným subjektem.
3) Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a
nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správci
všech podzemních a nadzemních 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 sítě (správce) nelze měnit výšku krytí dotčené sítě.
4) Provedení v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat
ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
5) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
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Stavebník je povinen neprodleně po zjištění závad na stavbě, které ohrožují
životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby ohlásit tuto skutečnost
stavebnímu úřadu.
6) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na
základě výběrového řízení. Název a sídlo stavebního podnikatele včetně
fotokopie dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby sdělí
stavebník písemně zdejšímu odboru ještě před zahájením stavebních prací.
7) Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a
autorský dozor projektanta.
8) Stavebník upozorní stavebního podnikatele (zhotovitele) na řádné vedení
stavebního deníku.
9) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek o povolení stavby, popřípadě informační tabule s uvedením
údajů ze štítku. Štítek (informační tabule) musí být chráněn před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí být
ponechán na místě až do doby vydání kolaudačního souhlasu.
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 státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů.
12)Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky uvedené ve sděleních,
vyjádřeních, stanoviscích a závazných stanoviscích, které vydal:
a) Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, závazné stanovisko pod
č.j. MMP/211014/20 ze dne 10.07.2020:
- Odpady kat. č. 170101 Beton, kat. č. 170301 Asfaltové směsi obsahující
dehet, kat. č. 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 a kat.
č. 200201 Biologicky rozložitelný odpad budou přednostně předány do
zařízení určených k využívání a úpravě stavebních, demoličních a
rostlinných odpadů. Odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení musí být
předána do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která zajistí jeho
přednostní využití (rekultivaci) před odstraněním.
- Budou-li odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu
(zejména odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení), musí být splněny
podmínky stanovené v § 12 a následujících ustanovení vyhlášky č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití
na povrchu terénu.
- Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně bude do 14 dnů po
skončení stavby na zdejší odbor doložena zpráva o využití nebo
odstranění odpadů ze stavebních prací včetně dokladů (kopií) o předání
vzniklých odpadů oprávněným osobám (např. vážní lístky, faktury apod.).Po dobu výstavby zajistit nepřerušovaný, provozně vyhovující přístup na
okolní zemědělskou půdu. Zabezpečit vytyčení hranic budoucího
staveniště, resp. jeho jednotlivých částí v terénu a s jejich průběhem
seznámit vlastníky í uživatele zemědělské půdy.
b) Magistrát města Plzně, odbor dopravy pod č.j. MMP/194539/20 dne
26.06.2020 – investor případně zhotovitel předloží odboru dopravy
magistrátu města Plzně dokumentaci pro provádění stavby, kde bude
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doloženo kompletní dopravně inženýrské opatření pro jednotlivé etapy
výstavby, včetně zajištění dopraví obslužnosti dotčeného území a zajištění
bezpečného pohybu chodců
c) Společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vydané pod č.j.
775289/21 ze dne 16.09.2021 s podmínkami
d) Společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 1106909008 ze dne 18.12.2019
- v místech nových sjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do
chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110mm. Chráničky uložte tak,
aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné plochy. V místech
spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdní plochy.
Na kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky ani jejich betonový
základ.
e) ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 0101505277 ze dne 15.04.2021
f) GasNet Služby, s.r.o., pod č.j. 5002395921 ze dne 24.06.2021
g) ČEZ Distribuce, a.s. pod č.j. 1114944516 ze dne 05.05.2021
h) Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pod č.j.
UZVM/P/13979/2019-HMSU ze dne 19.06.2019 – po dokončení
stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny na náklady investory
do stavu před započetím stavby či dle odsouhlasené projektové
dokumentace;, případné škody na dotčených pozemků, které vzniknou
v souvislosti se stavbou, budou investorem uhrazeny.
13)Veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat
zákonným a doložitelným způsobem pouze na zařízeních k tomu určených.
Evidenci likvidace odpadů ze stavby předložit při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby.
14)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.
15)Po dobu výstavby budou zabezpečeny přístupy k sousedním nemovitostem a
na přilehlé pozemky nacházející se v blízkosti staveniště.
16)Stavebník upozorní zhotovitele na povinnost zažádat u zdejšího odboru,
v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích, o povolení
uzavírky stavbou dotčeného úseku silnice I/20 a v souladu s ustanovením § 77
odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a změnách některých zákonů, o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci I/19.
17)Stavebník požádá u zdejšího odboru, v souladu ustanovením § 77 odst. 1
písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a změnách některých zákonů, o stanovení místní úpravy provozu na pozemní
komunikaci I/19.
18)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.
19)V průběhu stavby bude umožněn přístup případně příjezd k přilehlým
nemovitostem.
20)Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v těchto fázích:
 kontrola po vytýčení stavby
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 kontrola po provedení zemních prací
 kontrola pláně v úsecích s kompletně měněnou konstrukcí vozovky
 při osazení obrub
 kontrola před provedením obrusné vrstvy
 závěrečná před vydáním kolaudačního souhlasu.
Datum ukončení těchto fází oznámí písemně stavebník zdejšímu odboru
dopravy a silničního hospodářství.
21)Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s ustanovením
§122 stavebního zákona zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního
souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se řídí ustanovením §12
vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního
zákona ve věcech stavebního řádu.
22)Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto
povolení.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje
rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené Bc. Miroslavem Blabolem, ředitelem
Správy Plzeň, IČ 65993390, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063,
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, GasNet, s.r.o., IČ 27935311, Správa a údržba
silnic, p.o., IČ 72053119, Obec Nezvěstice, IČ 00257028, Římskokatolická farnost
Starý Plzenec, Západočeské konzumní družstvo Plzeň, IČ 0031976, ALIMEX
NEZVĚSTICE a.s., IČ 25196049, České dráhy, a.s., IČ 70994226, TRUHLÁŘSTVÍ
DOMINO v.o.s., IČ 25209299, UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ 27597075, Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Kanalizace a vodovody
Starý Plzenec, a.s., IČ 61778079, VODOVOD RADYNĚ a.s., IČ 26386682, ČEVAK,
a.s., IČ 60849657, Ing. Zdeněk Špeta, Emil Rymeš, Pavel Štucaur, Miroslav Vimmer,
Květoslava Vimmerová, Soukup Alois, Soukup Luděk, Ivana Plzáková, Miloslav
Nekola, Miluše Nekolová, Marie Zajíčková, Věra Beránková, Václav Hach.

Odůvodnění
Zdejšímu odboru ke stavebnímu povolení podal stavebník - Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 zastoupené Správou Plzeň, žádost o stavební
povolení na stavbu stavba „I/19 – Nezvěstice – průtah“, SO 101 - Silnice I/19 - km
4,975 - 5,569, SO 102 - Silnice I/19 - km 4,315 – 4,770, SO 110 - Okružní křižovatka,
SO 121 - Chodníky, parkoviště a ostatní komunikace - km 4,975 - 5,569, SO 122 Chodníky a ostatní komunikace - km 4,315 – 4,770, SO 123 - Chodníky a ostatní
komunikace – okružní křižovatka, SO 333 Kanalizace dešťová – okružní křižovatka,
která je umístěná na pozemcích v katastrálním území Nezvěstice a Olešná
u Nezvěstic doplněnou těmito rozhodnutími a stanovisky:
- Souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Krajským úřadem Plzeňského
kraje, odborem dopravy pod č.j. PK-DSH/9804/20 ze dne 25.9.2020
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- Územní rozhodnutí vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem
dopravy pod č.j. PK-DSH/10042/19 ze dne 23.7.2020
- Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního, závazné stanovisko č.j.
MMP/172397/19 ze dne 28.5.2019
- Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, závazné stanovisko pod č.j.
MMP/211014/20 ze dne 10.07.2020
- Magistrátu města Plzně, odbor dopravy pod č.j. MMP/194539/20 dne 26.06.2020
- ČEVAK a.s. vyjádření č.j. O21020007576 ze dne 16.6.2021
- Společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vydané pod č.j.
775289/21 ze dne 16.09.2021
- Společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vydané pod č.j. 0101505277 ze dne 15.04.2021
- GasNet Služby, s.r.o., pod č.j. 5002395921 ze dne 24.06.2021
- Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, krajské ředitelství, vydané pod
č.j. HSPM-2092-5/2019 ÚPP ze dne 24.6.2020
- Krajské
hygienické
stanice
Plzeňského
kraje,
vydané
pod
č.j.
KHSPL/16412/21/2020 ze dne 30.6.2020
- Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, č.j. KRPP-66824-1/ČJ-2020030506-1 ze dne 7.7.2020 a č.j. KRPP-66783-1/ČJ-2020-0300DP ze dne
18.6.2020
- VODOVOD Radyně a.s. vydané dne 16.7.2020
- Radynet s.r.o vyjádření ze dne 21.5.2019
- Krajského úřadu Plzeňského kraje, OŽP vyjádření č.j. PK-ŽP/14830/20ze dne
30.6.20202
- Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí, sdělení č.j. MMP/191729/20
ze dne 17.7.2020
- UNIPETROL RPA s.r.o. – BENZINA vyjádření ze dne 27.5.2019
- Obce Nezvěstice vyjádření č.j. 536-1/2020 ze dne 9.12.2020
- Správa železnic, s.p., OŘ Plzeň vyjádření č.j. 20118/2020-SŽ-OŘ PLZ-OPS-748
ze dne 31.8.2020
- SNM MO ÚP 5BI4 1978-2018 ze dne 28.6.2019
- ÚZSVM pod č.j. UZVM/P/13979/2019-HMSU ze dne 19.06.2019
- ČEZ ICT Services, a.s. sdělení zn. 0700365337 ze dne 15.04.2021.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako
příslušný speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným
orgánům a účastníkům řízení a vzhledem k tomu, že žádost spolu s projektovou
dokumentací poskytovala dostatečný podklad pro řádné posouzení navrhované
stavby (podání obsahovalo vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a účastníků
řízení) a 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. V průběhu řízení nebyly vzneseny námitky a připomínky
účastníků řízení. Stavební úřad zároveň všem účastníkům řízení oznámil, že řízení je
zároveň vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací, ve znění pozdějších předpisů a poučil je o doručování v souladu s tímto
zákonem.
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V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná
práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb
na nich. Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení
podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni označením dále
uvedených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: pozemek parc. č.
278/139, 278/190, 278/205, 278/2, 278/180, 278/195, 278/137, 278/130, 278/203,
278/179, st. 578, 278/202, 278/162, 278/206, 278/213, 278/170, 278/169, st. 579, st.
582, 278/191, st. 580, 110, 278/219, 278/220, 278/222, 278/204, 278/188, 278/189,
278/181, 278/182, 278/184, 278/186, 669/1, 10, 757, 9, st. 5, 746, st. 65, st. 11, 12/1,
st. 3/1, 28/7, 77/4, 669/9, 28/3, 28/8, 77/9, 77/6, 77/8, 1091, 611/1, 30, st. 19/3, 761,
st. 19/2, st. 547, 748/1, st. 666, 278/207, st. 271/2, st. 271/18, st. 271/17, st. 271/16,
st. 630, st. 271/19, st. 671, 641/26, 641/28, 853, 856, 534/22, 534/25, 534/19,
534/21, 534/1, 534/11, 534/27, 854, 855, 844, 845, 847, 848, 846, 811, 836, 840,
843, 842, 841, 838, 833, 834, 830, 832, 831, 894, 902, 897, 900, 899, 895, 896, 891,
860, 888, 887, 892, 886, 903, 904, 865, 863, 864, 866, 862, 822, 824, 837, 851, st.
94, st. 131, 278/76, st. 130, st. 249, 286/9, st. 137, 278/66, st. 151, 278/67, 286/8,
286/3, st. 188, 33/2, 764, st. 209/1, st. 99/5, st. 161, 287/8, 288/1, 288/2, st. 92/1, st.
89, 287/10, st. 95/1, 278/89, 300/7, 277/1, 278/211, 278/57, st. 148, 278/196,
278/100, 278/4, st. 145, 278/128, 278/24, 278/140, 717, 670/3, 278/36, st. 129,
278/35, 278/47, st. 198, st. 164, st. 121/1, st. 117, st. 128, st. 197, 278/29, st. 121/2,
st. 193, st. 192, st. 165, st. 146, 278/7, st. 194, 278/10, st. 214, 278/9, 278/51,
278/156, 278/44, 278/37, 278/32, st. 115, 670/10, 278/58, 670/14, st. 132, 278/33,
278/34, st. 133, st. 248, 278/38, 278/45, st. 150, st. 120, st. 119, st. 118, st. 134,
278/49, st. 223, 278/53, st. 144, 278/55, st. 196/1, 278/26, 278/22, st. 126, 278/16,
st. 125, st. 215, 278/13, 278/14, st. 213, 278/23, 759, 278/27, 278/20, st. 116, st.
149, 278/28, st. 127, st. 281, 278/3, 278/52, st. 195, 278/21, st. 147, st. 233, st. 190,
278/25, st. 124, st. 123, st. 191, st. 189, st. 232, 24, st. 6, st. 9, st. 90, st. 401, 67/1,
67/2, st. 30, st. 23, 33/19, 749, 33/8, st. 492, 33/11, st. 49, 60, 61, 62/1, st. 48/7, st.
52/1, 37, 62/3, st. 50, st. 163, 33/1, st. 35, 33/17, 715/1, st. 37/1, st. 38, st. 39, st. 42,
756, 710, st. 41/1, st. 41/3, st. 44/1, 712, st. 48/1, 57/3, st. 85, 771, 46/2, 613/3, 46/1,
715/3, 613/2, 33/18, 613/1, 954, 14/1, st. 83, st. 15, 287/9, st. 93, 288/6, st. 81, st.
13, st. 2, st. 12/3, 289/1, 610/5, st. 1/1, 288/4, 610/2, 610/4, 12/2, 1331, 1332, st.
69/1, st. 73, st. 69/2, st. 82, st. 69/3, st. 14, st. 68, 287/12, st. 98, st. 91, st. 88, 289/3,
534/23, 278/187, 278/183, 278/185, 279/198, 534/3, st. 274, 534/2, 534/4, 534/6, st.
220, st. 210, 534/17, 290/3, 290/4, 292/4, 291/2, st. 101, st. 97, st. 103, st. 96, st.
102, st. 104, st. 105, 291/4, 290/1, st. 72/1, 2/1, 744/1, 760, 744/2, 2/2, 641/27, 65/1,
641/33, 66/1, 289/22, 289/20, st. 84, 641/6, 641/5, 641/25, 614, 64, st. 160, st. 296,
st. 298, 534/29, 534/24, st. 245, st. 247, st. 246, st. 301, 534/42, 278/217, st. 66/1, st.
28, 753, st. 80, 729/1, st. 66/2, 72, 612/4, 70/2, 66/2, 612/2, 16/3, 286/6, 292/12,
641/4, 278/131, 282/1, st. 61/1, st. 106, 292/17, 291/6, st. 78, 292/1, st. 79/1, 289/21,
289/16, 289/9, 289/2, 289/7, 289/8, 289/19, 16/4, 611/2 v k.ú. Nezvěstice, 39/9,
39/33, 39/34 k.ú. Olešná u Nezvěstic.
Současně speciální stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost
o vydání stavebního povolení a připojené podklady z hledisek uvedených v § 111
stavebního zákona. Všechna vyjádření byla zkoordinována a stanovené podmínky
zakotveny do podmínek vydávaného povolení. Stavební úřad pro přehlednost
výrokové části zahrnul do podmínek rozhodnutí pro splnění podmínek provozovatelů
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a vlastníků veřejné technické infrastruktury týkající se stavebních prací v blízkosti sítí
jako jejich jednoznačnou identifikaci toliko odkazy na tato stanoviska a vyjádření,
jelikož tyto jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace ověřené
stavebním úřadem a podmínky k provedení stavby vyplývají ze zákonných
ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejné technické infrastruktury včetně
technických norem. Zároveň nebyly do výroky zahrnuty podmínky týkající se
dodržování smluvních podmínek mezi vlastníky sítí a investorem akce jelikož svojí
povahou se jedná o občanskoprávní ujednání a správnímu orgánu nepřísluší jejich
případné vymáhání. Podmínky ČEVAK a.s. vydané ve vyjádření č.j. O21020007576
dne 16.06.2021 se vážou na povolení SO 340 – přeložka vodovou – okružní
křižovatky, pro jehož povolení je příslušný jiný stavební úřad a z tohoto důvodu
nebyly zahrnuty do výroku tohoto rozhodnutí. Stejně tak nebyly zahrnuty do výroku
podmínky Správy železnic s.o., jelikož stavba nezahrnuje úsek silnice pod
železničním mostem.
Stavební úřad v rámci řízení při přezkoumávání žádosti zjistil, že některé ze
stavebních objektů uvedených v žádosti o stavební povolení, jsou součástí stavby,
avšak nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Z tohoto
důvodu nejsou stavební objekty SO 021 a SO 022 a SO 023 – příprava území, SO
190, SO 191, SO 192 - trvalé dopravní značení, SO 410 přeložka vedení VN, SO 431
a SO 432 – Veřejné osvětlení, SO 441 a SO 444 – přeložka vedení NN, SO 442 –
optická závora, SO 443 – ochrana vedení NN, SO 461 a SO 462 – sdělovací vedení,
SO 463 – přeložka sdělovacího vedení-OK, SO 520 – přeložka plynoměrného pilířku,
SO 521 – přeložka STL plynovodu, SO 801 - vegetační úpravy-OK zahrnuty ve
výroku rozhodnutí a budou realizovány v rámci provádění stavby v rozsahu
uvedeném v ověřené projektové dokumentaci. Dále bylo zjištěno, že projektová
dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky
územního rozhodnutí o umístění stavby, je zpracována oprávněnou osobou a že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody
bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- účastníci řízení neuplatnili návrhy ani námitky.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení
k Ministerstvu dopravy v Praze prostřednictvím odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Odvolání má odkladný účinek.
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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).

Dušan Pakandl
Plzeňský kraj
29.04.2022 07:28

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
podepsáno elektronicky

Přílohy
Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou
stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Za stavební povolení nebyl vyměřen správní poplatek, jelikož v souladu se zákonem
č. 631/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník
v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb
realizovaných státem nebo územním samosprávním celkem od poplatku osvobozen.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se
toto oznámení účastníkům řízení podle § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce:
•
•

Krajského úřadu Plzeňského kraje
Obecního úřadu Nezvěstice

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15-ti dnů (15. den je posledním dnem
oznámení).
Vyvěšeno a zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup dne:……..…………. Sejmuto dne: ………..……………
Podpis a razítko orgánu (oprávněné osoby), který potvrzuje vyvěšení a sejmutí
rozhodnutí.
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Rozdělovník
v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení
uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu (účastníci řízení podle § 109 písm. a)
stavebního zákona) a v souladu s ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby
doručuje rozhodnutí jednotlivě:
stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené Bc. Miroslavem Blabolem,
ředitelem Správy Plzeň, Korespondenční adresa AFRY CZ s.r.o., Magistrů 130 80
Praha 3, IČ 25793349
Obec Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice
ostatním účastníkům řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu se
v souladu s ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby doručuje rozhodnutí
veřejnou vyhláškou:
Římskokatolická farnost Starý Plzenec, Třebízské náměstí 1, 332 02 Starý Plzenec
Západočeské konzumní družstvo Plzeň, Poděbradova 1389/31, 301 00 Plzeň
ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., Nezvěstice 9, 332 04 Nezvěstice
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 306 13 Plzeň
České dráhy, a.s., nábřeží L. Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1
TRUHLÁŘSTVÍ DOMINO v.o.s., Nezvěstice 348, 332 04 Nezvěstice
UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 01 Litvínov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128
00 Praha 2
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec
ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
VODOVOD RADYNĚ a.s., Domažlická 1067/168a, 318 00 Plzeň
CETIN a.s., Českomoravská 19, 130 00 Praha 3
ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Ing. Zdeněk Špeta, Nezvěstice 65, 332 04 Nezvěstice
Emil Rymeš, Vlkov 8, 335 61 Spálené Poříčí
Pavel Štucaur, Hořehledy 110, 335 61 Spálené Poříčí
Miroslav Vimmer, Nezvěstice 78, 332 04 Nezvěstice
Květoslava Vimmerová, Nezvěstice 78, 332 04 Nezvěstice
Soukup Alois, Nezvěstice 75, 332 04 Nezvěstice
Soukup Luděk, Nezvěstice 75, 332 04 Nezvěstice
Ivana Plzáková, Nezvěstice 265, 332 04 Nezvěstice
Miloslav Nekola, Nezvěstice 26, 332 04 Nezvěstice
Miluše Nekolová, Nezvěstice 26, 332 04 Nezvěstice
Marie Zajíčková, Nezvěstice 23, 332 04 Nezvěstice
Věra Beránková, na Celchu 738/10, 326 00 Plzeň
Václav Hach, Nezvěstice 310, 332 04 Nezvěstice
účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu se doručuje rozhodnutí
veřejnou vyhláškou - účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona
identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
pozemek parc. č. 278/139, 278/190, 278/205, 278/2, 278/180, 278/195, 278/137,
278/130, 278/203, 278/179, st. 578, 278/202, 278/162, 278/206, 278/213, 278/170,
278/169, st. 579, st. 582, 278/191, st. 580, 110, 278/219, 278/220, 278/222, 278/204,
278/188, 278/189, 278/181, 278/182, 278/184, 278/186, 669/1, 10, 757, 9, st. 5, 746,
st. 65, st. 11, 12/1, st. 3/1, 28/7, 77/4, 669/9, 28/3, 28/8, 77/9, 77/6, 77/8, 1091,
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611/1, 30, st. 19/3, 761, st. 19/2, st. 547, 748/1, st. 666, 278/207, st. 271/2, st.
271/18, st. 271/17, st. 271/16, st. 630, st. 271/19, st. 671, 641/26, 641/28, 853, 856,
534/22, 534/25, 534/19, 534/21, 534/1, 534/11, 534/27, 854, 855, 844, 845, 847,
848, 846, 811, 836, 840, 843, 842, 841, 838, 833, 834, 830, 832, 831, 894, 902, 897,
900, 899, 895, 896, 891, 860, 888, 887, 892, 886, 903, 904, 865, 863, 864, 866, 862,
822, 824, 837, 851, st. 94, st. 131, 278/76, st. 130, st. 249, 286/9, st. 137, 278/66, st.
151, 278/67, 286/8, 286/3, st. 188, 33/2, 764, st. 209/1, st. 99/5, st. 161, 287/8,
288/1, 288/2, st. 92/1, st. 89, 287/10, st. 95/1, 278/89, 300/7, 277/1, 278/211, 278/57,
st. 148, 278/196, 278/100, 278/4, st. 145, 278/128, 278/24, 278/140, 717, 670/3,
278/36, st. 129, 278/35, 278/47, st. 198, st. 164, st. 121/1, st. 117, st. 128, st. 197,
278/29, st. 121/2, st. 193, st. 192, st. 165, st. 146, 278/7, st. 194, 278/10, st. 214,
278/9, 278/51, 278/156, 278/44, 278/37, 278/32, st. 115, 670/10, 278/58, 670/14, st.
132, 278/33, 278/34, st. 133, st. 248, 278/38, 278/45, st. 150, st. 120, st. 119, st. 118,
st. 134, 278/49, st. 223, 278/53, st. 144, 278/55, st. 196/1, 278/26, 278/22, st. 126,
278/16, st. 125, st. 215, 278/13, 278/14, st. 213, 278/23, 759, 278/27, 278/20, st.
116, st. 149, 278/28, st. 127, st. 281, 278/3, 278/52, st. 195, 278/21, st. 147, st. 233,
st. 190, 278/25, st. 124, st. 123, st. 191, st. 189, st. 232, 24, st. 6, st. 9, st. 90, st. 401,
67/1, 67/2, st. 30, st. 23, 33/19, 749, 33/8, st. 492, 33/11, st. 49, 60, 61, 62/1, st.
48/7, st. 52/1, 37, 62/3, st. 50, st. 163, 33/1, st. 35, 33/17, 715/1, st. 37/1, st. 38, st.
39, st. 42, 756, 710, st. 41/1, st. 41/3, st. 44/1, 712, st. 48/1, 57/3, st. 85, 771, 46/2,
613/3, 46/1, 715/3, 613/2, 33/18, 613/1, 954, 14/1, st. 83, st. 15, 287/9, st. 93, 288/6,
st. 81, st. 13, st. 2, st. 12/3, 289/1, 610/5, st. 1/1, 288/4, 610/2, 610/4, 12/2, 1331,
1332, st. 69/1, st. 73, st. 69/2, st. 82, st. 69/3, st. 14, st. 68, 287/12, st. 98, st. 91, st.
88, 289/3, 534/23, 278/187, 278/183, 278/185, 279/198, 534/3, st. 274, 534/2, 534/4,
534/6, st. 220, st. 210, 534/17, 290/3, 290/4, 292/4, 291/2, st. 101, st. 97, st. 103, st.
96, st. 102, st. 104, st. 105, 291/4, 290/1, st. 72/1, 2/1, 744/1, 760, 744/2, 2/2,
641/27, 65/1, 641/33, 66/1, 289/22, 289/20, st. 84, 641/6, 641/5, 641/25, 614, 64, st.
160, st. 296, st. 298, 534/29, 534/24, st. 245, st. 247, st. 246, st. 301, 534/42,
278/217, st. 66/1, st. 28, 753, st. 80, 729/1, st. 66/2, 72, 612/4, 70/2, 66/2, 612/2,
16/3, 286/6, 292/12, 641/4, 278/131, 282/1, st. 61/1, st. 106, 292/17, 291/6, st. 78,
292/1, st. 79/1, 289/21, 289/16, 289/9, 289/2, 289/7, 289/8, 289/19, 16/4, 611/2 v k.ú.
Nezvěstice, 39/9, 39/33, 39/34 k.ú. Olešná u Nezvěstic.
Dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, P.O.Box 18, 320 68 Plzeň
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 301 00 Plzeň
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, Nádražní
2, 306 28 Plzeň
Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
Magistrát města Plzně, odbor dopravy, Škroupova 5, 306 32 Plzeň
Magistrát města Plzně, odbor památkové péče, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,
Tychonovova 1, 160 01 Praha
Správa železnic, s.o., OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
Drážní úřad, Škroupova 11, 301 36 Plzeň
Na vědomí
- Obec Nezvěstice (obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn)
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