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VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 2 

písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost 

o stavební povolení, kterou dne 21. 2. 2022 podala společnost ČEPS, a.s., IČO: 257 02 556, se sídlem: 

Elektrárenská 774/2, Praha 10 - Michle, 101 00 Praha 101, kterou na základě plné moci ze dne 

21. 7. 2020 zastupuje společnost ČEPS Invest, a.s., IČO: 246 70 111, se sídlem: Elektrárenská 774/2, 

Praha 10 - Michle, 101 00 Praha 101, (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

Vydává podle ustanovení § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., 

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu nazvanou: 

„V431/831 - zdvojení vedení“ 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích: 

v katastrálním území Dýšina [634280]: pozemek parc. č. 1868, 1871, 1876, 1877, 1926, 1930, 1931, 

1933, 1951, 1952, 1955, 1956, 1958, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 

1981, 1982, 1985, 1986, 1988, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2022, 2052;  

v katastrálním území Ejpovice [634344]: pozemek parc. č. 118, 119, 120, 121, 124/1, 124/7, 127/1, 

127/2, 129, 130, 131, 132, 134, 137/1, 137/3, 137/4, 137/5, 139, 140/3, 140/4, 140/5, 142, 169/5, 169/9, 

169/12, 169/13, 169/14, 169/15, 169/16, 169/17, 1222/1, 1222/2, 1222/3, 1227/1, 1227/4, 1274/11, 

1289/1, 1289/2; 

v katastrálním území Kyšice u Plzně [678724]: pozemek parc. č. 137, 139/33, 139/37, 139/40, 141, 

142, 143, 144, 147, 148, 183/7, 183/8, 183/10, 183/15, 186/3, 186/10, 186/11, 186/13, 186/24, 186/25, 

186/26, 206/1, 206/2, 209, 223/1, 226, 227/3, 238/4, 238/7, 239/1, 243/1, 243/11, 243/12, 243/13, 243/14, 

243/15, 243/17, 243/18, 243/21, 243/22, 243/23, 243/26, 243/27, 243/28, 243/30, 243/31, 243/37, 243/40, 

247, 248, 249, 292, 293, 294/4, 294/6, 294/7, 294/8, 296, 297, 298/13, 298/18, 298/19, 298/20, 301/1, 

301/2, 312/1, 312/3, 312/4, 364/46, 364/49, 364/50, 364/51, 820/10, 833/1, 833/3, 836/1, 837/2, 885/3, 

885/4, 886/7, 889/6, 893, 894/4, 894/5, 912/7, 913/1, 914, 915/5, 915/19, 916, 943/3, 943/5, 943/27, 

943/31, 943/35, 943/36, 943/37, 943/38, 943/40, 943/42, 943/45, 943/47, 943/49, 943/52, 943/53, 945/8, 

945/9, 945/10, 945/11, 948/21, 958/5, 958/6, 968/1, 968/2;  
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v katastrálním území Nezvěstice [704474]: pozemek parc. č. 795, 796, 797, 798, 801, 802, 805, 806, 

811, 812/1, 812/2, 1222, 1223, 1225, 1226, 1227, 1242, 1243, 1244;  

v katastrálním území Olešná u Nezvěstic [704482]: pozemek parc. č. 368, 371, 372, 389, 397, 398, 

399, 400, 405, 406, 407, 423, 426, 439, 440/1, 441, 443, 450, 454, 455, 485, 486, 493, 494, 495, 496, 

499, 502;  

v katastrálním území Sedlec u Starého Plzence [755141]: pozemek parc. č. 64/2, 68/2, 68/4, 69/1, 69/3, 

69/4, 69/5, 69/13, 70/3, 79/1, 86/1, 86/23, 86/24, 109/1, 112, 233/1, 233/45, 233/46, 233/57, 233/60, 

233/70, 265/1, 265/6, 275/2, 276/3, 277/1, 277/5, 278/40, 321/4, 329/1, 330/3, 343/1;  

v katastrálním území Nezbavětice [763136]: pozemek parc. č. 438/1, 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 

448, 475/5, 531, 532, 533, 534, 549/3, 549/6, 549/7, 549/14, 549/15, 553, 559/5, 559/14, 559/20, 560; 

v katastrálním území Šťáhlavice [763144]: pozemek parc. č. 180, 181/1, 181/2, 193, 194, 195, 198, 

199, 200, 205, 206, 207, 208, 209, 217/1, 218, 645/3, 648;  

v katastrálním území Šťáhlavy [763144]: pozemek parc. č. 217/21, 233/1, 233/2, 240/2, 246/1, 246/2, 

283/1, 294, 295, 296, 297, 300/11, 300/13, 300/14, 300/17, 300/19, 300/24, 300/25, 300/26, 303, 334/1, 

334/2, 336/5, 336/6, 336/7, 336/18, 336/23, 341, , 345/1, , 345/3, 355/1, 355/22, 355/23, 355/24, 355/25, 

355/26, 357/3, 357/5, 392/54, 392/180, 393/23, 393/24, 393/25, 393/26, , 403/3, 403/5, 405/2, 405/3, 

405/4, , 406/7, 406/10, 406/15, 417, 418/2, 418/3, , 419/34, 419/35, 419/38, 419/39, 419/40, 419/41, 

419/43, 419/44, 419/45, 428/123, 428/124, 428/127, 428/128, 428/129, 428/130, 428/131, 428/132, 

428/133, 428/134, 428/141, 428/142, , 429/2, 429/3, 429/4, 429/5, 429/6, 429/7, 429/8, 429/9, 437, 438, 

439, , 441, , 443, 444/1, 458/2, 458/5, 458/6, , 458/21, 788/3, 788/4, 788/5, 788/6, 788/7, 953/4, 953/16, 

953/17, 953/21, 953/22, 979/18, 979/21, 979/24, , 983/1, 983/2, 983/11, 992/10, 992/11, 992/14, 992/21, 

1005/2, 1005/6, 1037/5, 1037/7;  

v katastrálním území Lhůta u Tymákova [772089]: pozemek parc. č. 222/23, 222/24, 222/26, 561;  

v katastrálním území Tymákov [772101]: pozemek parc. č. 532/1, 786/34, 786/35, 786/36, 1517/1, 

1517/2, 1784/5, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1831, 1853, 1855, 1866, 1867, 1868, 1876, 1877, 1878, 

1879, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 2112, 2113, 2116, 2117, 2118, 2131, 2138, 

2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2154, 2155, 2156, 2157, 2160, 2161, 2162, 2171, 2173, 2174, 2175, 2186, 

2187, 2188, 2193, 2207, 2308, 2311, 2330, 2331, 2333, 2352, 2368, 2441, 2443, 2471/1. 

 

Stavba obsahuje: 

- stavba není rozdělena na stavební objekty a provozní soubory 

 

Účel stavby: 

Jedná se o novou stavbu nadzemního dvojitého vedení 400 kV, která bude sloužit k přenosu elektrické 

energie mezi transformovnami Chrást a Přeštice. Původní účel užívání, tj. zajištění bezpečného 

a spolehlivého přenosu elektrické energie zůstává nezměněn. 

Popis stavby: 

Zdvojení stávajícího vedení V431 začíná v místě souběhu stávajících vedení V431 a V432, jižně od města 

Starý Plzenec a končí před TR Chrást. Vedení využívá koridoru stávajícího vedení V431.  

Stávající vedení bude demontováno v celé délce řešené trasy. Celková délka nového vedení V431/831 

bude 18,56 km. Na trase je navrženo celkem 60 stožárů.  

Pro vedení bude použit jako základní stožár typ „Dunaj“. Jedná se o jednodříkové konstrukce umožňující 

montáž dvou napěťových systémů 2x 400 kV a dvou zemnících lan. Ochranné pásmo nadzemního vedení 

je dle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 

stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která od krajního vodiče vedení činí 

20 m pro napětí 400 kV. Základní výška stožárů je cca 46,0 metrů nad terénem. Tato výška je v případě 

potřeby zvyšována v modulu 2 m tak, aby byla dodržena minimální výška vodičů nad terénem, resp. 

hygienické požadavky. 
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Projektované vedení V431/831, v úseku stožáru č. 38-97 je stavbou trvalou. Elektrické propojení se 

stávajícím vedením V431/432, úseku stožáru č. 36-38 a elektrické propojení se stávajícím vedením V431, 

úseku stožáru č. 97–387, jsou stavbami dočasnými.  

Nově navrhovanou stavbou nedojde k rozšíření stávajícího koridoru vedení. I přes větší vyložení vodičů 

navrhovaného vedení ve srovnání se stávajícím, bude nový koridor užší z důvodu zmenšení ochranného 

pásma vedení ze současných 25 m na 20 m.  

Zdvojené vedení 400 kV je trvalou veřejně prospěšnou stavbou.  

Podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost 

OMEXOM GA Energo s r.o., IČO: 491 96 812, sídlo: Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň, 

datum: 11/2020, pod číslem zakázky: 04A.0488, která byla ve stavebním řízení projednána. 

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavba bude zahájena nejdříve po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena 

nejpozději do 30. 6. 2026. 

4. Stavba bude prováděna dodavatelsky, tj. stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí název 

a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, stavebnímu úřadu do 15 dnů před 

započetím stavby a předloží jeho oprávnění. 

5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby: 

a) zahájení tažení vodičů 

b) připravenost stavby k závěrečné kontrolní prohlídce. 

6. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru 

na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ze dne 16. 2. 2016, č. j.: 

138/520/1610591/ENV/16: 

Podmínky pro fázi přípravy: 

1. Pro záměr bude zpracován hydrogeologický posudek a na základě jeho výsledku budou 

v projektové dokumentaci navržena opatření tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění 

množství a jakosti podzemních a povrchových vod. 

2. Projektová dokumentace, která obsahuje i zásady organizace výstavby, bude obsahovat 

následující opatření (některá jsou stanovena v souhlasném stanovisku k posouzení vlivů 

provedení záměru na životní prostředí vydaném Ministerstvem životního prostředí dne 

17. 4. 2013 pod č.j.: 24478/ENV/13): 

a) Stanovit šetření křovin o výšce do 3 m ve vyjmenovaných segmentech v souladu 

s biologickým hodnocením zpracovaným Mgr. Vladimírem Melicharem, červen 2015 

(příloha dokumentace č. 8, dále jen „biologické hodnocení“). 

b) Neumisťovat stožáry v místech definovaných v biologickém hodnocení. 

3. V rámci technické přípravy se doporučuje zvolit vhodné uspořádání fází na vodiče 

transpozice pro použité typy stožárů, aby bylo dosaženo redukce elektrického 

a magnetického pole v okolí vedení, omezení induktivních a kapacitních vazeb a snížení 

negativních vlivů vedení na okolní prostředí. 

4. V projektové dokumentaci respektovat umístění spodních fázových vodičů nad terénem 

v minimální výšce 11,9 m v celé trase dvojitého vedení 400 kV tvaru DUNAJ a v souběhu 

s dvojitým vedením 400 kV tvaru DUNAJ s cílem zajistit, aby v blízkosti záměru nebyla 

překročena nejvyšší přístupná hodnota modifikované indukované proudové hustoty. 

5. V projektové dokumentaci minimalizovat prostorové nároky záměru (tj. maximálně možné 

vedení trasy ve stávající trase vedení, resp. v souběhu se stávajícím vedením). V maximálně 

možné míře zachovat stávající stožárová místa. 

6. Umisťování stožárů bude prováděno s cílem minimalizace negativního vlivu na krajinný ráz: 

a) Pokud je to možné, stožáry neumisťovat do pohledově exponovaných míst v krajině 

a významných přírodních segmentů krajiny indikujících zvýšené přírodní hodnoty. 
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b) Vypracovat pro prostory, kde vedení přechází přes lokální horizonty a ovlivňuje 

uplatnění významných dominant v krajině (Radyně, Přeštice, Starý Plzenec, Ejpovice, 

Střížovice) krajinářské hodnocení s návrhem optimálního umístění stožárů. 

Podmínky pro fázi realizace (výstavby): 

1. Budou dodržena opatření navrhovaná v biologickém hodnocení, a to: 

a) Do těchto segmentů (toky a nivy, rybníky, hodnotná přírodní stanoviště, lokality zvláště 

chráněných druhů rostlin) nebudou umisťována stožárová místa: 8, 34, 44, 58, 61, 62, 75, 

77, 91, 100, 102, 114, 

b) Po dobu realizace výstavby bude zajištěn „biologický stavební dozor“, který bude 

prováděn odbornou osobou. Úlohou biologického stavebního dozoru bude zajistit 

správnou realizaci podmínek vyplývajících z rozhodnutí orgánů ochrany přírody 

a závěrů závazného stanoviska. 

c) Z důvodu ochrany modrásků lze zemní práce, včetně výstavby základů stožárů, provádět 

jen mimo vegetační období. 

d) V těchto segmentech budou v průseku koridoru v maximální možné míře šetřeny křoviny 

o výšce do 3 m: 41, 44, 46, 49, 52. 

e) Plošné kácení ve všech lesních porostech a v náletech musí probíhat mimo období 

hnízdění ptactva, tj. nesmí se kácet v měsících od dubna do července. Po dohodě 

s biologickým stavebním dozorem může být termínové omezení upraveno podle 

aktuálního průběhu hnízdní sezóny. 

f) Kácení a ořezy dřevin v segmentech č. 58, 61, 62 je vhodné provádět jen mimo vegetační 

období, tj. od listopadu do března. 

g) Ke zmírnění možných střetů nízkoletících druhů ptáků s vedením provést zvýraznění 

vedení optickými prvky na zemnícím laně. Doporučený rozsah optické signalizace: mezi 

stávajícími stožáry v segmentech č. 75-77. 

2. V blízkosti vodních toků a významných lokalit budou vodiče prostřednictvím techniky 

zatahování pomocným lankem natahovány na stožáry bez kontaktu se zemí a bez nutnosti 

pojezdu těžké techniky. 

Podmínky pro fázi provozu: 

1. Zajistit kontrolní měření elektrického a magnetického pole, jehož rozsah bude stanoven 

v dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 

2. Zajistit kontrolní měření hluku, jehož rozsah bude stanoven v dohodě s příslušným orgánem 

ochrany veřejného zdraví. 

7. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu 

města Plzně, Odboru životního prostředí, ze dne 19.7.2021, č.j.: MMP/239479/21: 

Odbor památkové péče 

- Stavba bude z hlediska umístění stavebních objektů, zařízení staveniště a provozu stavby na 

pozemkových parcelách č. 953/17 v k.ú. Šťáhlavy a 233/46 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence, 

situována mimo území hradiště Sedlecká skála a mohylníku, a bude prováděna takovým 

způsobem a technologiemi, aby nezpůsobila nepříznivé změny stavu předmětných kulturních 

památek a neohrozila jejich zachování. 

Odbor životního prostředí 

- Při stavbě je však nutné postupovat tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo 

podzemních vod a nemohlo dojít ke splavení stavebního nebo demoličního materiálu nebo 

výkopové zeminy do vodních toků, a aby stavební a demoliční materiál a výkopová zemina 

nemohly utvořit překážku odtoku vody ze stavbou dotčeného území při dešťových stavech 

nebo při povodni. 

- Výše uvedenou investiční akcí nesmí dojít k dotčení pozemků vedených jako zemědělský 

půdní fond na dobu delší než je jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do 

původního stavu. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy musí být 

předem písemně oznámen zdejšímu orgánu ZPF v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění. 

8. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu 

města Plzně, Odboru životního prostředí, ze dne 3.6.2019, č.j.: MMP/042579/19: 

Ochrana lesa 
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- Při realizaci uvedené investiční akce dodržet umístění stavby, tak jak je zakresleno v příloze 

žádosti c.1.2. – Přehledná situace 

- V případě, že dojde k záboru PUPFL v důsledku umístění jednotlivých nových sloupů 

většímu než 55 m2 je nutné provést po skutečném zaměření provedení stavby odnětí 

s PUPFL. 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

- Před započetím prací provést na vlastní náklady skrývku kulturní vrstvy ornice z celého 

dotčeného území do hloubky podle provedeného a předloženého pedologického průzkumu, 

který je přílohou žádosti o udělení souhlasu v celkovém objemu cca 1208 m3. Během 

výstavby budou odděleně skrývány humózní zeminy, které budou ve vhodných 

agrotechnických lhůtách v celém objemu rozprostírány na okolní zemědělské pozemky dle 

předložené bilance skrývky za účelem jejich zúrodnění. maximální navýšení původního 

terénu bude do 0,1 m. Po rozprostření zemin dojde k prokypření profilu minimálně do 

hloubky 0,3 m pro obnovu fyzikálních parametrů půdy. O činnostech souvisejících se 

skrývkou, přemístěním rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním 

skrývaných kulturních vrstev půdy vést protokol (pracovní deník), v němž se budou uvádět 

všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání 

těchto zemin. Ostatní výkopovou zeminu umístit na vymezených skládkách situovaných 

výhradně ne nezemědělské půdě. 

- Po dobu výstavby zajistit nepřerušovaný, provozně vyhovující přístup na okolní 

zemědělskou půdu. 

- Při provádění prací budou učiněny příslušná opatření vedoucí k zabránění poškozování půdy 

a jeho vegetačního krytu. 

- Budou-li výstavbou porušeny zemědělské účelové komunikace nebo jinak znepřístupněny 

zemědělsky využívané pozemky, zajistit neprodleně nápravu a umožnit provoz na 

komunikacích, případně zajistit jejich opravu a zpřístupnit příslušné pozemky. 

- Po nabytí právní moci rozhodnutí nebo jiného úkonu vydaného podle zvláštních předpisů 

(stavební zákon) bude orgánem ochrany ZPF odborem ŽP MMP předepsán odvod 

finančních prostředků, protože se nejedná o případ, kdy je odnětí půdy od odvodu 

osvobozeno. 

- Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

příslušnému k rozhodnutí o odvodech o orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který 

vydal souhlas s odnětím doručit kopii pravomocného rozhodnutí nebo jiného úkonu, pro 

které je souhlas s odnětím podklade, s to do 6-ti měsíců ode dne nabytí právní moci 

a písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím 

zahájením. 

- Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů 

povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas 

s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí 

o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Platební povinnost původnímu 

povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému. 

Ochrana přírody a krajiny 

1. Budou dodržena navržená zmírňující opatření vyplývající z kap. 5.2. Biologického 

hodnocení zpracovaného Mgr. Vladimírem Melicharem, ze dne 30.4.2015 a následného 

doplňku k tomuto hodnocení ze dne 23.2.2016, ze kterého vyplývá, že do výše uvedených 

toků a údolních niv nebudou umísťována stožárová místa č. 44, 58, 75, 77 a nebude zde 

možné ani vjíždět mechanizací. 

2. Budou dodrženy podmínky krajinářského projektu a posouzení vlivu navrhované stavby na 

krajinný ráz, aktualizace 2018, zpracované Studiem B&M, sdružení fyzických osob, Žďár 

nad Sázavou – Praha, ze dne 23.1.2019, ze kterého vyplývá, že nově budované stožáry 

budou natřeny odstínem tmavší šedozelené barvy (č. stožárů 38 – 12, 52 – 69 a 70-82) a šedé 

(č. stožárů 43 - 51 a 83 - 97) kromě stožárů s výstražným leteckým značením. 

Odpadové hospodářství 

- Odpady kat. č. 170101 Beton, kat. č. 170103 tašky a keramické výrobky, kat. č. 170107 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 

číslem 170106, kat. č. 170201 dřevo, kat. č. 170301 Asfaltové směsi obsahující dehet, 

kat. č. 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 budou přednostně předány 
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do zařízení určených k využívání a úpravě stavebních a demoličních 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. 

9. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z koordinovaného závazného stanoviska Městského 

úřadu Rokycany, odboru životního prostředí, ze dne 15.11.2021, č.j.: MeRo/5433/OŽP/21 

Mou: 

Odpadové hospodářství 

- Původce musí dle zákona č. 541/2020 Sb. při odstraňování stavby, provádění stavby nebo 

údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými 

pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla 

zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 

- Na základě § 42 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb., o nakládání 

s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě 

stavby musí původce dodržet postup uvedený v § 42 odst. 1 až 3 zmíněné vyhlášky. 

- Na základě § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, je původce odpadu povinen v případě 

stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 

písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před 

jejich vznikem. 

- Po dokončení realizace bude předložena průběžná evidence všech odpadů vzniklých při 

realizaci záměru a doklady o předání odpadů oprávněné osobě na základě zákona 

o odpadech. 

- Čestné prohlášení není dokladem a nenahrazuje průběžnou evidenci odpadů a doklady 

o způsobu nakládání s odpady vzniklými při realizaci záměru. 

Doprava na pozemních komunikacích 

- V případě požadavků na zřízení provizorního připojení nebo úpravy stávajícího připojení na 

silnice v majetku Plzeňského kraje nebo na místní komunikace v majetku obcí, bude 

příslušný silniční správní úřad požádán o povolení dle § 10 zákona o pozemních 

komunikacích. 

- V případě požadavků na umístění přechodného dopravního značení bude požádán městský 

úřad Rokycany, odbor dopravy dle § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů o jeho stanovení, a to po 

předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie. 

- Stavba bude projednána se správci pozemních komunikací používaných při stavbě a při 

přepravě materiálu. 

- Stavbou budou přijata účinná opatření k zamezení znečišťování přilehlých pozemních 

komunikací. 

Památková péče 

- Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby ohlásit záměr provádět zemní práce 

Archeologickému ústavu AV ČR. 

- Organizace pověřené provádět archeologické výzkumy a vlastník (správce, uživatel) jsou povinni 

uzavřít před samotným zahájením archeologických výzkumů dohodu o podmínkách realizace 

těchto výzkumů. 

- Investor (stavebník) je povinen umožnit dohled a provedení záchranného archeologického 

výzkumu odbornému pracovníkovi oprávněné organizace. 

- V případě archeologického nálezu je nezbytné dodržet ust. § 23 památkového zákona, a to 

zejména oznamovací povinnost (ve lhůtě nejpozději do druhého dne) a zajištění archeologického 

nálezu a naleziště proti pozměnění situace, poškození nebo odcizení. 

- Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona 

č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

10. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z koordinovaného závazného stanoviska Krajského 

úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 21.7.2021, č.j.: PK-

ŽP/12448/21: 
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- Vzhledem k časovému odstupu biologického hodnocení je nutné provést revizi kolizních 

úseků viz. biologické hodnocení před zahájením stavby. 

- Požadujeme také v další fázi řízení konkretizovat výšku vedení nad nivou toku Úslavy 

v tomto úseku z důvodu minimalizace střetů s prolétajícími ptáky nad vodotečí. 

- V případě jiného postupu je nutné požádat o výjimku ze zákazů pro zvláště chráněné 

živočichy a rostliny. 

11. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze souhlasného závazného stanoviska Sekce nakládání 

s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, ze dne 23.4.2021, Sp. zn.: 119693/2020-1150-OÚZ-PHA: 

1. Stožáry č. 46 až 49 budou označeny barvou a vrchní vedení mezi těmito stožáry (tzn. 

3 úseky) bude označeno značkami kolového tvaru s průměrem nejméně 60 cm v souladu 

s ustanoveními kapitoly 6.2.5. vojenského předpisu Let-1-6/L14 Vojenská letiště a leteckého 

předpisu L 14 Letiště v místě křížení se silnicí I/19. 

2. Stožáry č. 75 až 83 budou označeny barvou a vrchní vedení mezi těmito stožáry (tzn. 

8 úseků) bude označeno značkami kulového tvaru s průměrem nejméně 60 cm v souladu 

s ustanoveními kapitoly 6.2.5. vojenského předpisu Let-1-6/L14 Vojenská letiště a leteckého 

předpisu L 14 Letiště v místě křížení s dálnicí D5 a se silnicí I/19. 

3. Stožáry budou v souladu s ustanoveními vojenského předpisu Let-1-6/L14 Vojenská letiště 

a leteckého předpisu L 14 Letiště barevně označeny střídavými kontrastními pruhy. Barvy 

pruhů musí kontrastovat s pozadím, proti kterému budou pozorovány. Musí být použity 

oranžová (RAL 2009) a bílá (RAL 3020) nebo červená (RAL 3020) a bílá (RAL 9016). 

Pruhy musí být kolmé k nejdelšímu rozměru stožáru. Od vrcholu stožáru směrem k patě 

stožáru musí být provedeno minimálně 5 pruhů o celkové výšce nejméně 20 m, přičemž 

pruhy na okraji musí být tmavší barvy. 

4. Vzdálenost mezi dvěma sousedními značkami nebo mezi značkou a nosným nebo kotevním 

stožárem nesmí přesahovat 30 m při průměru značky 60 cm, 35 m při průměru značky 80 cm 

a 40 m při průměru značky nejméně 130 cm. 

5. Značky musí být jednobarevné, oranžové (RAL) nebo červené (RAL 3020). 

6. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude investorem potvrzeno, že je vedení opatřeno 

požadovaným značením. 

12. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze sdělení Národního památkového ústavu, ze dne 

30.6.2021, č.j.: NPÚ-341/50812/2021: 

- Případné výkopové práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Je proto 

nutné dodržet povinnosti stavebníka v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči v platném znění.  

- Je nutné oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu 

nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

- Archeologický ústav nebo oprávněná organizace se dohodne s vlastníkem pozemku na 

podmínkách výzkumu. 

- Dále upozorňujeme, že v blízkosti sloupu č. 94 na k. ú. Kyšice byly již v minulosti získány 

pravěké nálezy. Předpoklad dalších archeologických nálezů je zde tedy velice 

pravděpodobný. 

- V případě sloupu č. 67 na k. ú. Sedlec upozorňujeme na blízké sousedství s kulturní 

památkou „mohylník“ (19689/4-4080). 

- V případě nutnosti přejezdů stavební mechanizace přes území této KP je nutná součinnost 

s příslušným výkonným orgánem obce s rozšířenou působností. 

13. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce 

infrastruktury, územní odbor Plzeň, ze dne 31.1.2022, č.j.: DUCR-6187/22/Kom: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné 

změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 

k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 

Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná 
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opatření, případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem 

a provozovatelem dráhy.  

5. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky 

bludných proudů elektrické trakce dráhy (25 kv/50 Hz). 

6. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby. 

7. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který 

Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 

14. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Obce Šťáhlavy, ze dne 19.11.2021: 

- Stavba bude prováděna dle technologických předpisů a norem.  

- Výkopek nesmí být deponován na pozemku obce, musí být odvážen na skládku. Výkopy rýh 

na pozemcích obce musí být uvedeny do původního stavu – travní a štěrkový povrch 

a dlažba, obruby, asf. povrch apod. 

- Technik obce bude vyzván k prohlídce i před zahájením provádění prací a bude vyzván ke 

kontrole po dokončení stavby a stavebních úprav k řešení případných úprav a oprav 

dotčených ploch pozemků ve vlastnictví obce. 

15. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Městského úřadu Starý Plzenec, odbor 

výstavby, ze dne 9.12.2021, č.j.: 2600/2021/MěÚSP/OV-2/Koz: 

- Zhotovitel před realizací stavby projedná dopravní trasy k jednotlivým stožárům s dotčenými 

uživateli zemědělsky užívaných pozemků a s městem Starý Plzenec včetně konkrétních 

opatření ochrany pozemních komunikací a zemědělské půdy, případné znečištění 

komunikací bude neprodleně odstraněno a poškození pozemních komunikací, popř. jiných 

zařízení bude opraveno, po celou dobu realizace stavby bude zajištěna schůdnost a sjízdnost 

využívaných pozemních komunikací. Po realizaci stavby budou provizorní zařízení (např. 

provizorní panelové cesty, provizorní přejezdy) odstraněny a terén bude uveden do stavu 

obdobného původnímu. 

16. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Obce Kyšice, vyjádření ze dne 26.1.2022, 

zn.: 25/2022/KY: 

- Obec požaduje finanční náhradu za dočasné odnětí pozemků a následně a za ztížené 

podmínky pro lesní hospodaření v průběhu stavby.  

17. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Obce Dýšina, ze dne 24.11.2021, č.j.: 

Dýšina/2056/21: 

- Stavbu je třeba koordinovat se SUDOP Praha a.s., pobočka Plzeň, který projektuje DÚR pro 

přeložku silnice II/180, s níž by stavba mohla být v budoucnu v kolizi. 

18. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Obce Ejpovice, ze dne 30.11.2021, zn.: 

OÚ/705/2021: 

- Požadujeme oznámit zahájení prací s ohledem na vstupy na dotčené pozemky obce a po 

skončení prací uvést pozemky do původního stavu. 

19. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření ČEPRO, a.s. ze dne 28.1.2022, č.j.:  

S1-2/4377/22: 

- Před zahájením stavby stožárů vysokého napětí, provede a zprovozní stavebník na vlastní 

náklady veškerá ochranná opatření na potrubí a na souvisejícím zařízení Čepro, a.s. proti 

negativním účinkům stavby linky vysokého napětí V431/831, tak jak jsou popsána 

v posudku č.j. 170316/2 z 07/2020 společnosti INF – Vlivy elektrických zařízení, Pod 

Dubem 2788/11 326 00 Plzeň. Tato opatření se stanou součástí systému ochranných 

opatření, jejichž vlastníkem je ČEPRO, a.s. bez nároku stavebníka na náhradu nákladů, 

neboť se jedná o opatření vyvolaná stavbou. Posudek je přílohou tohoto vyjádření. 

- Před vydáním správního rozhodnutí o povolení stavby nejpozději však před zahájením 

výstavby, resp. činnosti v ochranném pásmu produktovodu, jež vyžadují souhlas 

provozovatele podle § 3 odst. 7 zákona č. 189/1999 Sb., uzavře stavebník s provozovatelem 

TI Dohodu o zajištění věcného plnění spočívajícího v přípravě a realizaci ochranných 

opatření a úprav a na zařízení produktovodu, včetně zajištění zřízení věcných břemen 

opravňujících umístit ochranná opatření k zamezení negativního vlivu stavby na 

produktovod na cizích nemovitých věcech. 

- Základní podmínkou provozovatele produktovodu v době přípravy provádění stavby je 

omezení přejezdu těžké techniky přes potrubí. V případě nutnosti přejezdu přes potrubí 
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požadujeme místo křížení, v rozsahu tzv. zabezpečovacího pásma, které je v daném případě 

4 m na obě strany od osy potrubí, ochránit potrubí proti mechanickému poškození, které 

mohou vyvolat přejížděním nákladní vozidla a mechanizmy. Proto je nutné v těchto místech 

položit nad potrubím např. silniční panely v rozsahu zabezpečovacího pásma. 

- Před zahájením stavby požádá stavebník provozovatele produktovodu o vytyčení všech 

zařízení produktovodu na staveništi a o posouzení podmínek souhlasu vstupu do ochranného 

pásma produktovodu Čepro, a.s. za účelem posouzení činností ve smyslu ust. § 3 odst. 7 

zákona č. 189/1999 Sb. 

- Ke kolaudaci stavby, a pokud nepodléhá stavba kolaudaci k okamžitému uvedení do 

provozu, předá stavebník provozovateli produktovodu geodetická zaměření stavby 

v digitální (DWG.) a písemné formě v rozsahu ochranného pásma produktovodu. Dále předá 

úpravy na produktovodu do vlastnictví a provozování ČEPRO, a.s., včetně dokladů o zřízení 

věcných břemen ve smyslu ust. § 3 odst. 11 zákona č. 159/1999 Sb. 

20. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření CETIN a.s. ze dne 8.6.2022, č.j.: 

689071/21: 

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s. 

I. Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti 

CETIN a.s.; 

II. Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu III. tohoto Vyjádření souhlasí, aby 

Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, 

provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle 

Stavebního zákona; 

III. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen 

i.) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento 

označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 

• U stožáru č. 68 provést zažlabování do plastové chráničky. 

• Vybudovat NN přípojky pro rozvaděče PNZE137 a PNZE136 a přepojit napájení 

technologie v rozvaděčích z dálkového napájení na nově vybudované přípojky 

NN; a  

ii.)  řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí 

Vyjádření. 

IV. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její 

vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení 

§ 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN 

a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 

technického řešení; 

V. Pro účely přeložení SEK dle bodu IV. tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 

společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

21. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření GasNet Služby, s.r.o., ze dne 1.7.2021, zn.: 

5002393841 

Stanovisko odboru EPZ*STL, NTL: 

V zájmovém území stavby se nacházejí tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: 

- VTL plynovodní zařízení/Ocel/-řady, zařízení PKO, VTL RS TYMAKOV, 

- VTL plynovodní zařízení/Ocel/-plánováno k obnově (rok real. 2026), 

- VTL plynovodní zařízení/Ocel/-řad-zrušeno (šedá barva), 

- STL plynovodní zařízení/PE/,/Ocel/-řady+přípojky 

Ochranné pásmo STL plynovodu a přípojek je 1 m na obě strany od potrubí 

Stanovisko odboru EPZ - VTL: 

V zájmové oblasti dle předložené situace se nachází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 

500; DN 300; DN 150; DN 80. 

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;  

- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 500 je 40 m na obě strany plynovodu; 

- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 300 je 40 m na obě strany plynovodu;  
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- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany plynovodu; 

- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany plynovodu; 

- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 80 je 15 m na obě strany plynovodu; 

Styk Vašeho zařízení s VTL plynovody je nutno řešit s ohledem na zákon č. 458/2000 Sb. 

(energetický zákon), ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (technická pravidla Gas). 

Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na 

adrese: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data. 

Venkovní vedení VN: 

- souběh a křížení plynovodů s venkovním elektrickým vedením bude v souladu s TPG 702 

04, zejména v bodech 20.4.2 a 20.4.3; 

- úhel křížení VTL plynovodu dle bodu 4.5.3; 

- uzemnění dle bodu 4.5.4; 

- výměna podpěrných bodů kus za kus ponechat na stejném místě – zachovat stávající 

vzdálenost od VTL plynovodu (nepřibližovat směrem k VTL plynovodu); 

Vzhledem ke katodické ochraně našeho zařízení je nutné zemnící soupravy vést na druhou stranu 

od VTL plynovodu, v případě souběhu ve vzdálenosti minimálně 10 m. 

Všeobecné podmínky: 

- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme 

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.); 

- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;  

- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo 

bezpečnostní pásmo VTL plynovodu; 

- po celou dobu stavby budou probíhat kontroly křížení a souběhu provedených prací dle 

projektové dokumentace, o provedených kontrolách bude prováděn zápis; při demontáži 

a montáži stožárů zvolit takovou technologii, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození 

plynovodu (tak aby případný pád stožáru směřoval mimo plynovod); 

- po dobu prací v případě přejezdů těžkou technikou požadujeme zabezpečit VTL plynovod 

proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, 

ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou); 

  

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších přepisů. 

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenské zařízení jiných vlastníků či správců, případně 

i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich 

poloze a vlastnictví. 

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou 

chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 

stanovisku. nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 

zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího 

souhlasu. při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) 

je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé 

škody. 

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 

v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo 

ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. 

trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.). 

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 

mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů požadujeme zabezpečit případný 

přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ. 

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti: 

1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. 

Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Při podání žádosti uvede 

žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín 

https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data


Č. j.: MPO 19038/22/466 – SÚ 

Stránka 11 z 63 

zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné 

určení uložení plynárenského zařízení (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. 

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM 

NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME 

ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU 

PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE. 

2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. 

Převzetí kopie stvrdí podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. 

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, 

rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory ČR registrovaných TPG 702 01, 

TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně 

další předpisy související s uvedenou stavbou. 

4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je 

stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich 

bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena 

pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.  

5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 

činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie 

musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo 

výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození během prací, a to s ohledem na použitou 

bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být 

tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 

6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti 

jejich poškození. 

7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 

plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných 

vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, marketu atd.) 

na telefon 1239. 

10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení 

podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se 

vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Při 

žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 

Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení 

stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním 

pásmu PZ. 

11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. 

Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit 

průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady 

kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 

12) Plynárenská zařízení budou před zásypem výkopu řádně podsypána a obsypána těženým 

pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu 

s u Hospodářské komory ČR registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04. 

13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 

prvky PZ. 

14)  Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka 

vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného a bezpečnostního pásma PZ 

a budou vyvozeny příslušné důsledky. 

22. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 

12.5.2022, zn.: E24096/22: 

V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 

(TMCZ), která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě. Dle 

předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu: 

- Mikrovlnné spoje (MW) 

- Elektropřípojky (vedení NN) 
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- Základnové stanice 

Podmínky řešení kolizí s MW spoji: 

V dané lokalitě provozuje společnost T-Mobile Czech Republic a.s. MW spoje, které jsou 

nezbytné pro funkci veřejné telekomunikační sítě. Fresnelova zóna MW spojů je ve výškových 

hladinách od: m.n.m.. 

V případě, že výšku neuvádíme nebo se jedná o kolizní stav, požadujeme předložení 

„Koordinační situace“ s uvedením výškových parametrů stavby k posouzení.  

V případě, že budou instalovány jeřáby, požadujeme předložit ZOV k posouzení. 

Nedojde-li při realizaci uvedené akce k dosažení výšky uvedených MW spojů (včetně činnosti 

stavebních strojů) s výstavbou souhlasíme. 

V případě dosažení výšky uvedených MW spojů, s realizací stavby souhlasíme za podmínky 

uzavření „Smlouvy o úhradě vynaložených nákladů“. Na základě této smlouvy budou dotčené 

MW spoje přeloženy na náklady investora. 

Podmínky řešení kolizí s elektropřípojkou: 

V dotčeném území stavby se nachází trasa elektropřípojky k základnové stanici (ZS) společnosti 

T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ). 

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v jejím ochranném pásmu požadujeme splnění 

následujících podmínek: 

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka. 

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození vedení 

elektropřípojky a zařízení stavebnímu pracemi zejména tím, že zajistí: 

- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem, 

- před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřípojky, 

- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení), 

- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého kabelového 

vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, 

- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti 

a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně 

vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků 

(hloubících strojů, sbíječek apod.), 

- řádné zabezpečení odkrytého podzemního kabelového vedení (zařízení) proti poškození, 

odcizení, 

- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa 

kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,  

- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila 

přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.),  

- bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou, 

- při křížení, příp. soubězích podzemních kabelových vedení byla dodržena ČSN 73 6005 

„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, 

- ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům 

v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající 

ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona č. 183/2006 Sb., 

Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek. 

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na 

náhradu škody. 

Podmínky řešení kolizí se základnovou stanicí nebo bodem sítě: 

V dotčeném území je instalována základnová stanice nebo bod sítě (ZS) společnosti T-Mobile 

Czech Republic a.s. (TMCZ) vč. konstrukcí, technologie, napájení a rozvodů. 

Seznam dotčených základnových stanic a bodů sítě: 80070. 

S realizací akce souhlasíme za podmínky dodržení níže uvedených pravidel: 

1. Zásah do konstrukcí ZS, přesuny kabeláže, technologie, přístup k ZS atp.:  

- minimálně 1 měsíc před realizací oznamte zahájení uvedené akce 

2. Výpadek napájení 

-  nahlaste 14 dnů před plánovaným výpadkem napájení ZS  

V žádném případě nesmí být prováděna žádná manipulace s technologií a konstrukcemi ZS, bez 

předchozího projednání a odsouhlasení zástupcem společnosti T-Mobile CZ a.s. 
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23. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 

13.6.2022, zn.: 220601-1234433259: 

Ve vámi zadaném zájmovém území v uvedené výšce (výška stavby: 56 m, výška jeřábu: 65 m) se 

nachází vzdušný MW spoj a jeho koncové body specifikovaný níže.  

Během realizace uvedené akce a při použití výškových jeřábů v této úrovni nesmí dojít k jeho 

přerušení. V případě nutnosti přesměrování spoje budou náklady s tímto spojené hrazené 

investorem stavby. 

MW spoje a jejich koncové body ve WGS-84 (dd.dddd°): 

- spoj č. HE5086A - ve výšce 37m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B: 

A_lattitude: 49.762917° 

A_longitude: 13.455459° 

B_lattitude: 49.738976° 

B_longitude: 13.519716° 

U stožáru č. 90 hrozí zastínění případným jeřábem. 

24. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Českých Radiokomunikací a.s. ze dne 

2.6.2022, zn.: UPTS/OS/306891/2022: 

1. V současné době prochází Vámi řešeným územím paprsky radioreléových spojů elektronické 

komunikační sítě ve správě Českých Radiokomunikací, a.s. Obecně platí, že koridory 

radioreléových spojů nesmí být částečně ani krátkodobě narušeny konstrukcí stavebních 

objektů, konstrukcí použité stavební techniky nebo tělesy přenášených stavebních břemen! 

Podmínky pro případ kolize s vedením SEK Českých radiokomunikací, a.s.: 

a) Stavebník je povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí českých 

Radiokomunikací, a.s., pokud ve fázi zpracování projektové dokumentace stavby nebo 

v pozdějších fázích stavebního řízení zjistí, že stavebními objekty nebo použitou stavební 

technikou hrozí i jen krátkodobé či částečné narušení tras podzemních nebo nadzemních 

vedení veřejné komunikační sítě ve správě Českých Radiokomunikací, a.s. 

b) V případě nutnosti přeložení vedení Českých Radiokomunikací, a.s. hradí nezbytně nutné 

náklady za vyvolanou úpravu sítě stavebník jehož stavba nebo stavební technika danou 

přeložku vyvolala. 

c) Stavebník je povinen nejpozději 3 měsíce před zahájením výstavby kolizního objektu nebo 

umístěním kolizní stavební techniky uzavřít se společností České Radiokomunikace, a.s. 

Dohodu o přeložení kolizního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. 

2. Vámi řešenou lokalitou neprochází podzemní vedení sítí elektronických komunikací Českých 

Radiokomunikací, a.s. 

25. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 31.10.2022, zn.: 

0101834040: 

V majetku ČEZ Distribuce, a.s. se na Vámi uvedením zájmovém území nachází nebo ochranným 

pásmem zasahuje energetické zařízení typu: 

- střet s nadzemní sítí NN 

- střet s nadzemní sítí VN 

- střet s nadzemní sítí VVN 

V majetku ČEZ Distribuce, a.s. se na Vámi uvedením zájmovém území nachází nebo ochranným 

pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu: 

- střet s nadzemní sítí  

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky 

pro objekty ČEZ Distribuce a.s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro 

provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území 

ne nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury. 

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, 

trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje 

do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou 

komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s., o souhlas s činností 

v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo 

přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně 

souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s., požádat o přeložku zařízení 

podle § 47 energetického zákona. 
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Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, 

síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku 

ČEZ Distribuce, a.s. 
 

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemního vedení: 

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 energetického 

zákona je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve 

vodorovné vzdálenosti měřené kolmo ne vedení, které činí od krajního vodiče na obě jeho strany: 

a) u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994, 

vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů), 

- pro vodiče s izolací základní 2 metry, 

- pro závěsná kabelová vedení 1 metr, 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

-  pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994), 

-  pro vodiče s izolací základní 5 metrů; 

c) zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.     

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech 

prováděných v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti daní ČSN EN 50110-1. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona 

zakázáno: 

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,  

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením, 

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení, je 

třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 

odst. 8 a 11 energetického zákona. 

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení sítí pro elektronickou 

komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, 

prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže 

než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), 

pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). 

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny 

jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana. 

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 

vysokého napětí. 

4. Je zakázáno, provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stability 

podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů). 

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 

elektrického vedení. 

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 

50110-1. 

7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar 

provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka 

s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, 

zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření 

ke konkrétní stavbě. 

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné 

požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého 

napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. 
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9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byly vzdálená 

nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci. 

10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou 

používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny 

postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného 

souvisejícího a nadzemních sítí pro elektronickou komunikaci. 

 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo 

nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného 

ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti 

v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona. 

26. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 31.10.2022, 

zn.: 0101833875: 

V majetku ČEZ Distribuce, a.s. se na Vámi uvedením zájmovém území nachází nebo ochranným 

pásmem zasahuje energetické zařízení typu: 

- střet s nadzemní sítí NN 

- střet s nadzemní sítí VN 

Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení jsou totožné viz 

podmínky uvedené v bodu 25. 

27. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze sdělení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 31.10.2022, zn.: 

0101833851: 

V majetku ČEZ Distribuce, a.s. se na Vámi uvedením zájmovém území nachází nebo ochranným 

pásmem zasahuje energetické zařízení typu: 

- střet s nadzemní sítí VN 

- střet s nadzemní sítí VVN 

Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení jsou totožné viz 

podmínky uvedené v bodu 25. 

28. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 8.6.2022, zn.: 

001126298398: 

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti se nachází tato zařízení v 

majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.: 

nadzemní vedení VVN 110kV: 

- V1224: CHRÁST-HRÁDEK (ODB.NA ŠKODA EJP.)/V1223: CHRÁST-HRÁDEK 

(ODB.NA ŠKODA EJP.), 

nadzemní vedení VN 22kV: 

- VN 508263 NEZBAVĚTICE-ŠŤÁHLAVY 

- VN 507294 NEZVĚSTICE - SEDLEC TSS 

- VN 507390 SEDLEC HORNÍ 

- VN 507505 RZ ROKYCANY - PLZENEC OD MOKROUŠŮ 

- VN 508249 RZ ROKYCANY - ŠŤÁHLAVY OD MOKROUŠŮ 

- VN 507297 MOKROUŠE - LETKOV – ZČE 

- VN 507296 MOKROUŠE - LETKOV – SLOVANY 

nadzemní vedení NN 0,4kV: 

- NN 506236-0001 Tymákov 

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném 

pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pro 

výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu 

(geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

2. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení 

souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 

v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz.  

Při realizaci stavby je nutné řídit se podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného 

posouzení podané žádosti. 

3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 

komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikace nebo zařízeními technické infrastruktury 

http://www.cezdistribuce.cz/
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musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména 

s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 

a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 341050. 

4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 

vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umísti 

min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 

k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod 

napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od 

vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena 

v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost 

dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně 

o dočasné zaizolování vodičů nn. 

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 

nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení 

distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů 

od elektrického zařízení. opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací 

nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevezmou žádnou zodpovědnost za 

případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za 

nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. 

nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční 

soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu 

bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace 

viditelně označen výstražnou cedulí. 

9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 

pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě 

povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. 

10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném 

znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci 

zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 

elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo 

zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto 

skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. poškození nebo 

mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebi jimi 

pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst 

podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ 

Distribuce, a.s. 

12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a.s. a Telco 

Pro Services, a.s. 

29. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze sdělení Telco Pro Services, a.s., ze dne 26.1.2022, 

zn.: 0201359304: 

V majetku společnosti Telco Pro Services, a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází 

nebo ochranným pásmem zasahuje komunikační zařízení – podzemní síť, se kterou dojde ke 

střetu. Upozorňujeme, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. 

Pokud je předpoklad, že stavební nebo jiná pracovní činnost zasáhne do ochranného pásma 

podzemního komunikačního vedení, je povinností stavebníka objednat si vytyčení polohy 

podzemního komunikačního vedení nebo zařízení u Telco Pro Services, a.s. 15 dnů před 

zahájením stavebních prací. 

Po vytýčení podzemního komunikačního vedení bude žadateli předán „Protokol o vytýčení“, 

jehož součástí je „souhlas s činností v ochranném pásmu“ podzemního telekomunikačního 

vedení. 

Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy komunikačního vedení nebo přemístění 

některých prvků komunikačního zařízení, je nutné včas společnost Telco pro Services, a.s. 

požádat o písemný souhlas a o informaci k dalšímu postupu. Dovolujeme si Vás rovněž 

http://www.cezdistribuce.cz/
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upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž jiné zařízení, které není v majetku 

společnosti Telco Pro Services, a.s.  

 

Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco 

Pro Services, a.s.: 

Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti Telco Pro Services, a.s. v rozsahu daném zákonem 

č. 127/2005 S., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím 

následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá ze škody jak na zařízení 

společnosti Telco Pro Services, a.s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. 

Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti Telco Pro Services, a.s. během stavby i po 

jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že u podzemního 

komunikačního vedení: 

a) Před zahájením prací je povinnost stavebníka objednat vytyčení přesné polohy podzemního 

komunikačního vedení nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a.s. 15 dnů předem. 

b) Po vytyčení podzemního telekomunikačního vedení bude pracovníkem provádějící vytyčení, 

vydán „Protokol o vytyčení“, jehož součástí je „Souhlas s činností v ochranném pásmu 

podzemního komunikačního vedení“. Osoba, která protokol přebírá, prokazatelně seznámí 

pracovníky činnost v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení s jeho 

vyznačenou polohou. ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 1 m po stranách 

krajního vedení. 

c) Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s podzemním 

komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1 m 

po obou stranách krajního vedení. 

d) Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození 

nepovolanou osobou. 

e) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být 

řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. 

Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním 

a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost Telco Pro 

Services, a.s. 

f) Každé poškození podzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit Telco Pro 

Services, a.s. 

g) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve Telco Pro Services, a.s. ke kontrole, zda vedení 

nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze. O souhlasu Telco 

Pro Services, a.s. bude proveden zápis so stavebního deníku firmy provádějící stavbu. 

h) Na vytyčenou trasu podzemního komunikačního vedení nebude uskladňován stavební 

materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke 

kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy 

podzemního komunikačního vedení těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle 

pokynů pracovníka, kterého zajistí Telco Pro Services, a.s.  

i) Při poškození podzemního komunikačního vedení Telco pro Services, a.s. (i při dodatečném 

zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši. 

j) Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s podzemním 

komunikačním vedením před započetím stavebních prací. 

k) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a.s.  

30. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze stanoviska Telco Pro Services, a.s. ze dne 1.6.2022, 

zn.: 022-23-GAL: 

Dle předložených podkladů se v zájmovém území stavby nachází komunikační vedení v majetku 

společnosti Telco Pro Services, a.s. (dříve v majetku ČEZ ICT Services, a.s.). Jedná se 

o podzemní metalické vedení. Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem (0,5 m po 

stranách krajního vedení), podle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) 

v platném znění a technickými normami. 

Během stavby musí být dodrženy Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního 

vedení Telco Pro Services, a.s. viz podmínky uvedené v bodu č. 28. 

V místech dotčení nebo přiblížení do vzdálenosti menší než 0,5 m musí být kabel v dostatečném 

rozsahu odkopán, uložen do oddělené chráničky a zajištěn proti poškození. 

Zemní práce v ochranném pásmu kabelu musí být prováděny ručně!. 
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při souběhu a křížení s podzemními sítěmi musí být dodržovány min. svislé a vodorovné 

odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005. 

31. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření ČEVAK, a.s. ze dne 10.6.2021, č.j: 

021020007446: 

- Před zahájením zemních prací bude při potřebě provedeno vytyčení sítí provozovaných 

ČEVAK a.s. vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK 

a.s. (vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem). 

- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není 

možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6 m od líce 

potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky spolu 

s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce 

také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě přípojkami. pokud 

v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením 

plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi 

ČEVAK a.s. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí. 

- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 

73 6005. 

- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné 

také navrhované řešení předložit k odsouhlasení. 

- V případech, kdy dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením 

akce vydán písemný souhlas se záhozem.  

- Křížení je nutno řešit kolmá. 

- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je 

nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude 

konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., 

nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů. 

- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek 

tohoto vyjádření. 

32. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze stanoviska Vodáren Plzeň a.s., ze dne 8.6.2021, zn.: 

2021/02317: 

1. Před zahájením prací požádejte objednávkou společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. 

o vytyčení stávajícího zařízení VHI. Vytyčení je potřeba objednat nejméně jeden týden 

předem na adrese e-mail: vytyceni@vodarna.cz.  

2. Upozorňujeme, že v místech ochranných pásem vodohospodářských sítí nesmí být umístěny 

žádné objekty včetně kovových konstrukcí i jejich nadzemních částí, sloupů VO, 

vysazovaná zeleň a prováděny terénní úpravy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou 

vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. 

Ochranné pásmo je dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění § 23 odst. 3, písmeno: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5 m, 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 

písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 

3. Do ochranného pásma sítí VHI nesmí být umístěny uzemňovací vodiče stožárů.  

33. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze stanoviska Plzeňských městských dopravních 

podniků, a.s. ze dne 21.7.2022, spis. zn.: 559/DPÚ/MPT/PMDP/2021: 

Trasa nadzemního vedení křižuje silnici č. II/180 mezi Letkovem a Kyšicemi, kterou je vedena 

noční autobusová linka MHD č. N11 PMDP, a.s.  

V případě jakýchkoliv omezení provozu v prostoru vozovky silnice II/180, požadujeme před 

podáním žádostí o uzavírky příslušných komunikací projednat s dopravně provozním úsekem 

PMDP, a.s. dopravně inženýrská opatření. 

34. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Správy železnic, s.o., ze dne 19.12.2020, 

zn.: 1145/2020-SŹ-OŘ PLZ-OPS-1145: 

1. Při křižování VN s trakčním vedením 25 kV je bezpodmínečně nutné dodržet ČSN 34 1530 

ed. 2. 

mailto:vytyceni@vodarna.cz
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2. Pro práce v místě křížení s trakčním vedením 25 kV je opět bezpodmínečně nutné dodržet 

„Pokyn provozovatele pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy“ v platném znění, 

zvláště upozorňujeme na nutnost mít vedoucího práce zhotovitel s odpovídající kvalifikací 

dle tohoto pokynu. 

3. Doporučujeme v dostatečném předstihu provést místní šetření přímo na uvedených místech 

křížení.  

35. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze souhrnného stanoviska Správy železnic, s.o., ze dne 

20.7.2021, zn.: 20175/2021-SŽ-OŘ PLZ-OPS-616: 

1. Správa železnic, s.o. připravuje investiční akci „Modernizace tratě Horažďovice předm. 

(mimo) – Plzeň Koterov (mimo)“. Stavba „Nezvěstice, Olešná, Nezbavětice, Šťáhlavice, 

Šťáhlavy, Sedlec, Lhůta, Tymákov, Ejpovice, Kyšice, Červený hrádek, Dýšina V431/831 – 

zdvojení vedení“ je koordinována se stavbou modernizace trati. Se stavbou souhlasíme.  

2. Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy, případně v obvodu dráhy (na pozemku dráhy) 

oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů před zahájením – Správě 

železnic, OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, OPS. 

3. Vzhledem k tomu, že stavba zasahuje na pozemek dráhy, musí být před vydáním 

stavebního povolení uzavřena smlouva o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti na 

pozemku dráhy p.č. 283/1 v k.ú. Šťáhlavy s právním oddělením OŘ Plzeň.  

4. V zájmovém území se nachází telekomunikační vedení a zařízení v majetku Správy 

železnic – CTD (Centrum telematiky a diagnostiky) ve správě ČD-Telematika a.s. Nutno 

dodržet podmínky uvedené ve vyjádření 616/21, č.j. 1202022126 ze dne 10.12.2021 – viz 

bod 33. Před zahájením prací nutno požádat o vytyčení. 

5. V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nenacházejí podzemní vedení a zařízení ve 

správě Správy železnic, Oblastní ředitelství Plzeň. 

6. Správa železnic, OŘ Plzeň, Správa elektrotechniky a energetiky upozorňuje: V souvislosti 

se zdvojením vedení je mimo jiné nutné dodržet podmínky dané Pokynem provozovatele 

dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 2/2015 zejména pak bod g) 

odst. 6). 

7. S dostatečným předstihem (v zásadě před případným uzavřením smlouvy k zajištění 

požadovaných výluk nebo k zajištění snížení traťové rychlosti) zhotovitel prací svolá 

místní šetření, kde musí výše uvedeného správce OŘ Plzeň, ST Plzeň seznámit 

s technologií prací a časovým harmonogramem prací tažení vodičů křižujících železniční 

dopravní cestu. z místního šetření se pořídí zápis, kde se uvedou podmínky a požadavky 

správce pro zajištění realizace výše uvedeného technologického postupu prací a projednání 

vhodného umístění zařízení a technologických součástí (tažné mechanizmy, kotvení apod.) 

za účelem vyloučení poškození nebo omezení funkčnosti zařízení dráhy. 

Pro svolání místního šetření musí zhotovitel kontaktovat OŘ Plzeň Správu tratí Plzeň.  

8. Stavebník oznámí zahájení prací v obvodu dráhy (na pozemku dráhy), při předání 

staveniště, nejpozději 15 dnů před vlastním zahájením prací, aby mohla být sjednána 

smlouva (objednávka) o placeném výkonu dohledu při provádění prací. Objednávku 

předejte VM TO Nezvěstice a VM TO Rokycany.  Požadujeme, aby po skončení stavebník 

potvrdil zástupci ST Plzeň razítkem a podpisem: „Potvrzení o provedení objednaných 

prací“ o vykonání dohledu při realizaci stavby. předem plánované omezení nebo zastavení 

železniční dopravy přímo související se stavbou je nutné v dostatečném předstihu projednat 

se Správou železnic, Oblastním ředitelstvím Plzeň. 

9. Posouzení stavby z hlediska vlivu na plynulost a bezpečnost železničního provozu. 

Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy (provozování 

dráhy). Dojde-li k takovému stavu, OŘ Plzeň zavede ihned po tomto zjištění opatření 

k zajištění bezpečnosti provozu a dále bude OŘ Plzeň na CPS vymáhat úhradu nákladů 

vzniklých v souvislosti s opatřením pro zajištění bezpečnosti provozu a náhradu škody dle 

platných sazeb. CPS se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná dle stavebního 

zákona za prováděnou stavbu nebo dílo. 

Upozorňujeme, že v případě omezení rychlosti v traťových i staničních kolejí, které 

vzniklo v souvislosti s touto stavbou (stavbou v ochranném pásmu dráhy a na dráze) nad 

rámec stanovený projektem, je cizí právní subjekt povinen zaplatit Správě železnic náhradu 

škody ve výši 1.500,- Kč za každou i jen započatou hodinu omezení rychlosti a rovněž i za 

jakékoliv snížení rychlosti o každých započatých 10 km/hod., a to až do doby, kdy tyto 
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okolnosti pominou. CPS se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná dle 

stavebního zákona za prováděnou stavbu nebo dílo. o omezení rychlosti nebo výluce 

rozhoduje vždy odpovědný zástupce provozovatele dráhy. 

10. V případě prací v blízkosti železničního přejezdu (bez rozdílu zabezpečení) nesmí stavební 

činnost zasahovat do rozhledových polí železničního přejezdu dle ČSN 73 6380 – 

Železniční přejezdy a přechody. 

11. Povrchové a dešťové vody nesmí být sváděny na pozemek dráhy. 

12. Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy. Po ukončení akce 

pozemek dráhy uvést do původního stavu, včetně obnovení odvodňovacích příkopů 

a zpevněných ploch. Stavebník musí nahradit případné škody, které na pozemku dráhy 

způsobil. 

13. Upozorňujeme, že železniční trať je elektrizována jednofázovou trakční proudovou 

soustavou o napětí /≈ 25 kV 50 Hz/. Při provádění prací v těsné blízkosti železniční tratě je 

nutno dodržet veškerá opatření vyplývající z ustanovení ČSN 34 1500 předpisy pro 

elektrická trakční zařízení a TNŽ 34 3109 Práce na elektrických zařízení a vedení. 

mechanizmy ani jejich pohyblivé části se nesmí přiblížit k trakčnímu vedení na vzdálenost 

menší než 2 m. 

14. Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí CPS dodržovat zejména ustanovení § 11 

vyhlášky MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 346/2000, kterou se mění vyhláška MD 

(Ministerstva dopravy) č. 177/1995 S., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 

o volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce 3 m (plus delta 

v oblouku) od osy krajní koleje (na širé trati 2,5 m). V tomto prostoru nesmí být prováděny 

žádné práce za provozu drážní dopravy, nesmí zde být skladován žádný materiál, ukládány 

pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod. 

15. Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené 

žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené drážním úřadem. při provádění prací 

nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa. pokud dojde k takové situaci, je dodavatel 

povinen práce ihned zastavit a havárii neprodleně oznámit OŘ Plzeň. prováděné zemní 

práce musí obecně odpovídat ČSN 73 3050 Zemní práce. 

16. Všechny případné změny stavby musí být předem projednány. 

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy 

železnic, s.o. (ve správě Centra telematiky a diagnostiky) 

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení nebo manipulující s kabelovým vedením ve 

správě CTD, je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo 

zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že 

zajistí: 

• aby projektová dokumentace byla zpracována dle platné legislativy. V polohopisných 

výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné 

pásmo dráhy), 

• aby činnosti na majetku ve správě CTD uvedené již ve stupni dokumentace pro územní 

řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah,  

• písemné vyrozumění organizaci udržující o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem, 

• aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. provedeno 

vytyčení polohy podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení přímo ve staveništi 

(trase), 

• prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení 

(zařízení),  

• upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení 

(zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, 

• upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti 

a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně 

vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání, 

• řádné zabezpečení odkryté podzemní sítě elektronických komunikací (zařízení) proti 

poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení, 

• odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude 

trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací, 
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• ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na 

sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech apod.) a také kabelových vedení a závěrů 

v objektech, 

• odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzv. 

žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery…), 

• aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím 

po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD – Telematika a.s. k provedení kontroly před 

zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy 

příslušné normy a stanovené podmínky, 

• aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, 

deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která ba znemožnila 

přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad 

kabelovou trasou, 

• aby při křížení, příp. soubězích podzemní sítě elektronických komunikací baly dodržena 

ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, 

• aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu 

sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN 

a ZVV“ a ČSN 33 2000-5-54-ed.3 „Uzemnění a ochranné vodiče“, 

• neprodlené ohlášení každého poškození podzemním sítě elektronických komunikací 

a zařízení organizaci ČD – Telematika a.s., 

• ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke 

kolaudačnímu řízení, 

• aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 

o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., zákona o drahách č. 266/1994 Sb. 

a stavebního zákona č. 183/2006., včetně platných prováděcích vyhlášek., provedení prací 

(včetně projektování) na sítí elektronických komunikací (zařízení) organizací, jejíž 

pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na 

železničním telekomunikačních zařízení, dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb., 

„Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl. č. 101/1995 Sb., 

a příslušných výnosů Správy železnic, s.o. (zejména Předpisem Zam 1). toto (časově 

omezené) oprávnění leze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství Správy 

železnic, s.o., 

• uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se 

správcem kabelu (Správa železnice, s.o., Centrum telematiky a diagnostiky, Malletova 

10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) 

položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky Správy železnic, s.o., 

• ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, 

že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení). 

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 2/2015 

1. Tímto pokynem provozovatele dráhy SŽDC stanovuje podmínky pro vykonání prací 

v obvodu nebo ochranném pásmu dráhy, které souvisí s přetahy zemních lan a vodičů 

křižujících ŽDC. 

2. V rámci přípravy plánu prací souvisejících s přetahy zemních lan a vodičů musí vlastníci 

venkovních vedení vn a a vvn nebo zhotovitelé prací vznášet svoje požadavky na výluky 

kolejí, výluky napětí trakčního vedení a/nebo omezení rychlosti jízdy kolem pracovního 

místa v dostatečném časovém předstihu tak, aby byly zajištěna koordinace s ročním plánem 

výlukové činnosti SŽDC. 

3. Požadavky na poskytnutí výluky kolejí, výluky napětí trakčního vedení a/nebo omezení 

rychlosti jízdy kolem pracovního místa se řeší na základě smluvního vztahu. Tyto smlouvy 

za SŽDC uzavírá Odbor operativního řízení provozu a výluk, oddělení technologie 

a přípravy výluk dále jen O11. 

4. Pokud vlastníci vedení vn a vvn budou práce související s přetahy zemních lana a vodičů 

přes ŽDC realizovat dodavatelským způsobem, musí zajistit splnění ustanovení tohoto 

pokynu provozovatele dráhy ze strany zhotovitele prací. 

5. Zhotovitelé výše uvedených prací budou se SŽDC komunikovat prostřednictvím O11, 

oddělení technologie a přípravy výluk a oblastních ředitelství (dále je „OŘ“), které 

vykonávají správu ŽDC v jim určených obvodech (viz Portál provozování dráhy). 
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6. SŽDC stanovuje následující podmínky, které musí být splněny při organizačním zajištění 

a realizaci prací souvisejících s přetahy zemních lan a vodičů přes ŽDC: 

a) Před realizací prací musí vlastník vedení vn a vvn nebo zhotovitel prací písemně 

kontaktovat správce zařízení ŽDC – příslušné OŘ, aby projednal postupy prací 

a požadavky na výluky kolejí, výluky napětí trakčního vedení a/nebo omezení rychlosti 

jízdy kolem pracovního místa za účelem vyloučení poškození nebo omezení funkčnosti 

zařízení ŽDC (např. zařízení železničního spodku, železničního svršku, 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých a trakčních zařízení) a omezení 

dráhy a drážní dopravy. 

b) Zhotovitel musí svolat jednání (místní šetření), kterého se zúčastní správci jednotlivých 

dotčených zařízení (Správa tratí - ST, Správa elektrotechniky a energetiky – SEE, 

Správa sdělovacího a zabezpečovací techniky – SSZT a zástupce řízení provozu 

příslušného OŘ). na místě šetření seznámí zhotovitel dotčené správce zařízení 

s pracovním místem (železniční kilometr – žkm), s technologií prací a časovým 

harmonogramem prací. Z místního šetření se pořídí zápis. 

c) V případě, že zhotovitel požaduje výluky kolejí, výluky napětí trakčního vedení a/nebo 

omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa, určí OŘ úsek vyloučení koleje, úsek 

vypnutí napětí trakčního vedení, případně úsek s omezením rychlosti jízdy kolem 

pracovního místa. 

d) Pokud zhotovitel nepožaduje výluku napětí trakčního vedení, musí předat místně 

příslušnému OŘ písemné prohlášení, že při zvolené technologii práce pro přetahy 

zemních lan a vodičů před ŽDC nedojde k přiblížení pracujících osob částmi těla, 

nářadím, mechanizací nebo předměty s nimiž se pracuje na vzdálenost menší než 2 m 

od živých částí trakčního vedení. písemné prohlášení zhotovitele musí být přílohou 

zápisu z místního šetření. 

e) Pokud zhotovitel nepožaduje výluku kolejí, případně omezení rychlosti jízdy kolem 

pracovního místa, pak o této skutečnosti musí předat místně příslušnému OŘ písemné 

prohlášení, které musí být přílohou zápisu z místního šetření. 

f) Ve všech případech, kdy zhotovitel požaduje jakékoliv výluky nebo omezení rychlosti 

kolem pracovního místa, musí požadavky projednat s O11, oddělením technologie 

přípravy výluk a současně musí kontaktovat správce zařízení ŽDC – příslušné OŘ 

a operativně projednat postupy podle článku č. 6 tohoto pokynu. 

g) Vedoucí práce zhotovitele – cizího právního subjektu musí mít kvalifikaci podle 

Předpisu SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy“, a to zkoušku E-07. Vedoucí prací zhotovitele nemusí být jeho 

zaměstnancem. 

h) Zhotovitel před zahájením prací zajistí proškolení zaměstnanců vykonávajících prací 

v bezpečnosti práce při vstupu na ŽDC. 

i)   Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle 

platné legislativy a předpisů ŠZDC. 

j)  Pokud při realizaci prací souvisejících s přetahy zemních lan a vodičů přes ŽDC vznikne 

škoda na majetku ve správě SŽDC, zhotovitel o této skutečnosti neprodleně informuje 

místně příslušné OŘ a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, 

a není-li možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku 

dráhy. 

7. SŽDC se nijak nevyjadřuje k správnosti použitých technologických postupů prací, ani 

žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené pochybením zhotovitele 

použitím zvoleného postupu při realizaci díla. 

8. S tímto pokynem musí být seznámeny útvary a organizační jednotky SŽDC podle 

rozdělovníku. Ostatním subjektům uvedeným v rozdělovníku bude pokyn zaslán. 

9. Se zněním tohoto pokynu musí být seznámeni všichni zaměstnanci SŽDC, jejichž činností 

se uvedená problematiky týká. 

10. Nabytím účinnosti tohoto Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné 

drážní dopravy se zrušuje Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné 

drážní dopravy č. 4/2011 ze dne 15.11.2011 č.j.: S 51252/2011-OAE. 

36. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze souhrnného stanoviska ČD-Telematika a.s., ze dne 

25.10.2022, č.j.: 1202220330: 
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V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem: 

- se nachází prostředky sítí elektronických komunikací v majetku ČE – Telematika a.s. nebo 

do něj zasahuje ochranné pásmo těchto sítí 

- se nachází prostředky sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic, s.o. (ve 

správě CTD) nebo do něj zasahuje ochranné pásmo těchto sítí. 

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje § 102 zákona č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích. 

Specifické podmínky ČD – Telematika, a s.: 

Veškeré činnosti spojené s manipulací s kabely v majetku ČD – Telematika a.s. jsou nezadatelné 

a neopravňují žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na sítích elektronických 

komunikací. 

37. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze souhlasného závazného stanoviska Sekce nakládání 

s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, ze dne 26.10.2021, Sp. zn.: 119693/2020-1150-OÚZ-PHA: 

- viz podmínky uvedené v bodu 11 

38. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 

16.7.2021, zn.: RSD-339740/2021-2/841-Hu: 

1. Výše uvedenou stavbou, zdvojením stávajícího vedení ve vymezeném koridoru stávajícího 

vedení V 431/831, dojde ke křížení silnice I. třídy č. I/26 v délce cca 103 bm včetně 

ochranného pásma vedení v km staničení cca 0,600 a silnice I. třídy č. I/19 v délce cca 32 bm 

vč. ochranného pásma vedení, v km staničení 5,817. 

2. Výše uvedená stavba bude provedena dle ČSN, TP, TKP. 

3. Při stavebních pracích nebude silnice I. třídy č. I/26 a č. I/19 znečišťována dopravní 

mechanizací výše uvedené stavby. V případě znečištění silnic I. třídy č. I/26 a č. I/19 

stavebník neprodleně zajistí jejich čištění na své náklady. 

4. Před vydáním stavebního povolení bude mezi stavebníkem a ŘSD ČR, Správou Plzeň 

uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na 

umístění inženýrské sítě – nad stavbou silnice č. I/26 a č. I/19, které jsou ve vlastnictví ČR, 

příslušnost hospodařit ŘSD ČR dle Rámcové smlouvy. Návrh této smlouvy dle Metodického 

postupu příloha č. I-1 předloží elektronicky stavebník nebo dodavatel věcných břemen na 

ŘSD ČR, Správu Plzeň, včetně všech podkladů a příloh dle Metodického pokynu. 

5. Po vydání stavebního povolení a před realizací stavebník, pokud bude třeba, požádá Krajský 

úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení 

přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy č. I/26 a č. I/19 nebo povolení uzavírky 

z důvodu provádění stavebních prací, při realizaci výše uvedené akce. ŘSD ČR Správa Plzeň 

na základě výzvy od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního 

hospodářství vydá souhlas potřebný pro vydání uvedeného povolení. 

6. Do 14 dnů po skončení stavebních prací stavebník písemně vyzve pracovníka provozního 

úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň k protokolárnímu předání dotčeného úseku silnice č. I/26 

a č. I/19. K fyzickému předání a převzetí těchto úseků dojde technikem provozního úseku 

(p. Webrem – silnice I/26 a p. Křovákem – silnice I/19) na místě samém. O předání a převzetí 

bude ŘSD ČR, Správou Plzeň zpracován předávací protokol. 

7. Do 5 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí dotčených úseků I. třídy č. I/26 

a č. I/19 bude stavebníkem předložen návrh smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti 

(dle Metodického postupu mezi ŘSD ČR a ČEPS). Návrh smluv předloží elektronicky 

stavebník nebo dodavatel věcných břemen na ŘSD ČR, Správu Plzeň, včetně 4 vyhotovení 

originálu geometrických plánů pro vyznačení věcného břemene v papírové formě. ke 

geometrickým plánům bude geodetem přiložena tabulka s uvedením délky umístěné 

inženýrské sítě nad stavbou silnic I. třídy č. I/26 a č. I/19, které jsou ve vlastnictví ČR, 

příslušnost hospodařit ŘSD ČR. Dále bude předloženo ve 2 vyhotoveních zaměření 

skutečného provedení stavby v digitální formě dle datového přepisu B2/C1 dostupného na 

www.rsd.cz – nadzemní vedení. 

8. Zástupce ŘSD ČR, Správa Plzeň bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo 

k předání díla do užívání od příslušného stavebního úřadu nebo od stavebníka. 

Vyjádření se týká pouze silnic I. třídy č. I/26 a č. I/19, netýká se ochranného pásma stavby 

dálnice D5. 

http://www.rsd.cz/
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39. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 

16.12.2021, zn.: RSD-586179/2021-1: 

1. V případě změny projektové dokumentace požadujeme v předstihu předložit tyto změny 

k vyjádření. 

2. Při stavbě nesmí být žádným způsobem dotčeno těleso dálnice D5 ani jeho příslušenství. 

V případě poškození dálnice i jejího pomocného pozemku vlivem stavby či jejího provádění 

uvede investor vše bezodkladně do původního stavu na své náklady. 

3. Zahájení a ukončení prací ohlásí zhotovitel min. 3 dny předem na SSÚD 9 Svojkovice.  

4. Při pracích nebude omezen provoz na D5, a dále nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozu 

na dálnici D5. V průběhu prací se nebudou na dálnici ani nad ní pohybovat žádné 

mechanismy nebo pracovníci. V případě, že je nutné realizovat uzavírku na dálnici D5, 

upozorňujeme investora, že musí požádat o povolení uzavírky silniční správní úřad, tj. odbor 

liniových staveb a silničního správního úřadu Ministerstva dopravy. 

5. Po dokončení stavby, nejpozději před kolaudací objektu, investor předá na ŘSD ČR 

provoznímu úseku situaci se zakreslením skutečně provedené stavby včetně geodetického 

zaměření, a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Geodetická dokumentace bude 

zpracována dle platných směrnic ŘSD, a to zejména dle směrnice B2/C1. Předepsaným 

formátem je DGN verze 8.0.  

40. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Lesů ČR, s.p., Lesní správa Přeštice ze 

dne 18.10.2021, č.j.: LCR212/002157/2021: 

- Dotčení pozemků bude před zahájením stavby ošetřeno Smlouvou o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene – služebnosti a následně Smlouvou o zřízení věcného břemene – 

služebnosti. 

- Vzhledem k tomu, že budou stavbou dotčeny lesní pozemky a také pozemky v ochranném 

pásmu lesy, je nutné dodržení veškerých ustanovení vyplývajících z ustanovení zákona 

č. 289/1995 Sb. o lesích v platném znění – viz. Koordinované závazné stanovisko Magistrátu 

města Plzně, odboru životního prostředí, č.j.: MMP/042579/19 ze dne 3.6.2019. 

- Rozsah dotčení pozemků bude konzultován a odsouhlasen před zahájením prací se zástupcem 

LS Přeštice a dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 

41. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Lesů ČR, s.p., Lesní správa Přeštice ze 

dne 31.5.2022, č.j.: LCR212/000936/2022: 

- Ve smyslu Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odb. životního prostředí, č.j. PK-

ŽP/20893/21 ze dne 14.2.2022, kterým je povolen rozsah dočasného odnětí pozemků 

určených k plnění funkcí lesa, bude uzavřena nájemní smlouva u lesních pozemků, kde bude 

z důvodu stavby nutné dočasné odnětí z PUPFL v rozsahu záborového elaborátu předmětného 

Rozhodnutí po dobu realizace stavby, a to od data předání staveniště před zahájením stavby do 

doby ukončení – předání staveniště po dokončení stavby na dotčených pozemcích, kdy budou 

sepsány se zástupcem LS Přeštice protokoly o předání. 

- Dále budeme, pokud dojde ke kácení a k odstranění porostů uplatňovat ve smyslu zák. 

č. 289/1995 Sb., v platném znění úhradu újmy nebo škody způsobené na produkčních 

funkcích lesa. 

42. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Západočeského muzea v Plzni, p.o., 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů, ze dne 28.1.2021: 

Je vysoce pravděpodobné, že stavby naruší některé známé archeologické lokality, a nelze vyloučit 

výskyt dalších archeologických nálezů. 

- Je nezbytné zajištění archeologického výzkumu dotčených lokalit, a to v dostatečném 

předstihu před zahájením stavebních prací, a dále odborného archeologického dozoru při 

samotných stavebních pracích. Dále upozorňujeme na skutečnost, že archeologické nálezy se 

mohou vyskytovat i v oblastech dotčených zřízením staveniště, v přístupových komunikacích 

atd. 

- Doporučujeme zahájit jednání o podmínkách a harmonogramu provedení záchranného 

archeologického výzkumu, nejlépe v době zpracování prováděcí dokumentace tak, aby došlo 

k co nejmenší kolizi s plánovanou stavbou. Za tímto účelem si dovoluji navrhnout osobní 

schůzku, na které mohou být důkladněji probrány všechny detaily. 

43. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze stanoviska a z vyjádření Povodí Vltavy, s.p. ze dne 

2.9.2021, zn.: PVL-58334/2021/410:po dobu realizace 
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1. Při realizaci záměru nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod. 

2. Veškeré překážky v záplavovém území a inundačním území vodních toků související 

s výstavbou musí být minimalizovány a omezeny na nezbytně nutnou dobu. nebudou zde 

skladovány odplavitelné materiály, meziskládky výkopové zeminy (z výkopů základů pro 

nové stožáry) ani jiný stavební materiál či jiné látky. Stavební materiál bude uložen tak, aby 

nedocházelo k jeho splavování do vodních toků. 

3. Parkování stavební a dopravní techniky po pracovní době bude zajištěno výhradně mimo 

aktivní zónu záplavového území. 

4. Pokud bude při realizaci záměru užíváno závadných látek ve větším rozsahu, popřípadě se 

předpokládá zvýšené nebezpečí ohrožení povrchových nebo podzemních vod, musí být 

vypravován plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) platný po dobu stavebních prací 

prováděných v blízkosti vodních toků dle ustanovení § 39 vodního zákona a vyhlášky 

č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 

plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 

škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě budou vždy prostředky pro 

likvidaci případné havárie – havarijní souprava. 

5. Pro práce prováděné v záplavových území vodních toků a na pozemcích sousedících s koryty 

vodních toků bude vypracován povodňový plán stavby. 

6. Pokud staré nátěry původních stožárových konstrukcí obsahují znečišťující látky škodlivé 

životnímu prostředí (např. PCB), je nutné při demontáži a odstraňování konstrukcí těchto 

stožárů učinit opatření k zamezení vnosu částic starého nátěru do životního prostředí, 

především do povrchových vod nebo podzemních vod a půdy. 

7. V průběhu stavby nebude docházet k poškozování koryt vodních toků. Případně vzniklé 

škody budou na náklady investora odstraněny. O veškerých mimořádných událostech 

týkajících se dotčených vodních toků bude státní podnik Povodí Vltavy informován. 

8. Koryta vodních toků nebudou přejížděna manipulační ani dopravní technikou. Pro jejich 

přejezd budou využity pouze mostní objekty, případně dimenzované propustky. 

9. Zahájení prací v blízkosti vodních toků ve správě Povodí Vltavy a případné kácení břehových 

porostů bude v předstihu projednáno s úsekovým technikem státního podniku Povodí Vltavy.  

10. Budou-li stavbou nové části vedení dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví ČR s právem 

hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, s.p., je pro realizaci stavby nezbytné, aby 

žadatel před realizací záměru získal k dotčené části takových pozemků potřebná oprávnění 

k jejich užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). K žádosti 

o vydání tohoto oprávnění je nutno dodat snímek mapy KN, kde bude detailně zakresleno 

místo dotčení pozemku ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, s.p.  

V případě, že půjde pouze o rekonstrukci vedení ve stávající trase, a na toto dotčení vzniklo 

v minulosti dle § 22 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, věcné 

břemeno ze zákona, nebude vyžádáno zřízení nového věcného břemene. 

44. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, 

p.o., ze dne 15.6.2021, zn.: 1311/21/SUSPK-PJ: 

- Stavbou nebude poškozeno silniční těleso, odvodnění silnice (sil. příkop), příslušenství 

a dopravní značení dotčené silnice. V opačném případě zhotovitel uvede silnici, její 

příslušenství a dopravní značení na vlastní náklady do původního stavu. 

- Nově budované stožáry nebo jiné zařízení u výše uvedených silnic budou umístěny mimo 

silniční ochranné pásmo (kromě stožáru č. 83). 

- Případné znečištění silnice bude neprodleně odstraněno. 

- V případě práce ze silničního tělesa bude osazeno stanovené přechodné dopravní značení. 

45. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze stanoviska Úřadu pro civilní letectví, Sekce 

provozní, Odbor letišť a leteckých staveb, Oddělení letišť ze dne 18.1.2022, č.j.: 000529-22-

701: 

Na základě letecko-provozního posouzení daného území – průniku tras elektrovodu ochrannými 

pásmy letišť, křížení a souběhu elektrovodů s komunikacemi a vodními toky, zejména s ohledem 

ne zajištění bezpečnosti letů vrtulníků LZS, Policie ČR, požaduje ÚCL ve smyslu předpisu 

Ministerstva dopravy L - 14 Letiště (hlava 6, v souladu s ICAO Annex 14, následující rozsah 

překážkového značení energetického vedení. Zajistit instalaci kulových značek na vrchním vedení 

v úsecích v souladu s předpisem L - 14 Letiště čl. 6.2.5.4 až 6.2.5.6, hlavy 6 v úsecích: 

- křížení trasy energetického vedení se silnicí I. třídy č. I/19 mezi stožáry č. 46; 47; 48; 49; 
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- křížení trasy energetického vedení s dálnicí D5 mezi stožáry č. 75; 76; 77; 78; 

- křížení trasy energetického vedení se silnicí I. třídy č. I/26 mezi stožáry č. 79; 80; 81; 82 

a barevné překážkové značení stožárů (schválené barvy RAL TRAFIC / bílá, white – 9016, 

červená, red – 3020) v souladu s předpisem L-14 Letiště čl. 6.2.3.1. a 3.2.3.3. hlavy 6 na 

výše uvedených stožárech VVN. 

46. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Lesů ČR, s.p., OŘ západní Čechy ze dne 

20.7.2021, č.j.: LCR945/050942/2021: 

- Při realizaci stavebního záměru dojde k dotčení vodního toku ve správě lesů ČR s.p., 

Oblastního ředitelství západní Čechy, a dále dojde k dotčení pozemku parc.č. 2441 a 2311 

k.ú. Tymákov ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem pro LČR, s.p. Před 

vydáním SP požadujeme uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 

- Lesy ČR nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na 

výše uvedené akci. 

- Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek, včetně doplňování do strojů bude 

prováděno výhradně mimo záplavové území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do 

vodních toků. 

- Požadujeme, aby se zvláště nebezpečné a závadné látky nedostaly do vodního toku v naší 

správě a abychom byli o jakékoliv mimořádné události týkající se toku v naší správě včas 

informováni. 

47. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 

29.7.2021, zn.: SPU 206816/2021: 

- Pokud dojde na pozemcích s existencí drenážní sítě (POZ) k přetržení drenážního potrubí, je 

nutné provést jeho propojení z důvodu zachování funkčnosti drenážní sítě. 

Podmínky pro užívání stavby: 

1. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 

stavebního zákona, který vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku 

závěrečné kontrolní prohlídky stavby zdejší stavební úřad, tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

odbor stavební úřad. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 27 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také "správní řád"): 

účastník řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona: 

ČEPS, a.s., sídlo: Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101 

účastník řízení podle § 109 písm. c) stavebního zákona: 

JUDr. Ing. Vojtěch Šašek, nar. 21.1.1977, Lounky č.p. 145, Chodouny, 413 01  Roudnice nad Labem 

Ing. Jana Pecková, nar. 5.3.1959, Otýlie Beníškové č.p. 1695/16, Severní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

Jana Tkadlecová, nar. 20.7.1949, Obědné č.p. 77, Libina, 789 74  Rohle 

Ladislav Toman, nar. 25.6.1950, Úzká č.p. 534, 330 03 Chrást u Plzně 

Luděk Smaha, nar. 4.2.1976, 5. května č.p. 16, 330 02 Dýšina 

Libor Nový, nar. 14.5.1965, Pod Školou č.p. 11, 330 03  Chrást u Plzně 

Miloš Štrunc, nar. 12.6.1956, Přátelství č.p. 319, 330 02  Dýšina 

Jaroslava Štenglová, nar. 11.4.1939, Nade Mží č.p. 686/14, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18 

Pavel Štrunc, nar. 6.1.1981, Mezihorská č.p. 813/51, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412 

Marie Valentová, nar. 23.6.1958, Letkovská č.p. 39, 330 01  Kyšice 

Tomáš Šik, nar. 27.5.1985, Břasy č.p. 106, 338 24 Břasy 1 

Jana Sikorová, nar. 2.9.1952, Lesní č.p. 105, 330 01 Kyšice 

Ing. Jiří Vlček, nar. 1.1.1949, Manětínská č.p. 1505/29, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 

Anna Paidarová, nar. 24.5.1955, Družstevní č.p. 538, 330 03  Chrást u Plzně 

Václav Suchý, nar. 11.11.1940, Těšínská č.p. 1111/15, Doubravka, 312 00  Plzeň 12 

Římskokatolická farnost Dýšina, Plzeňská č.p. 1, 330 02  Dýšina 

Jiří Lengál, nar. 4.7.1963, Mikulčická č.p. 1073/10, Slatina, 627 00  Brno 27 

Pavel Stružka, nar. 24.1.1961, Lomená č.p. 153, Záluží, 330 11  Třemošná 

Miroslav Paríšek, nar. 28.6.1951, Přátelství č.p. 14, 330 02  Dýšina 

Pavel Němec, nar. 5.8.1965, Lhota pod Radčem č.p. 4, 337 01  Rokycany 1 

Iveta Suchá, nar. 1.2.1967, Pod Skalkou č.p. 310, 330 01  Kyšice 

Miroslav Hirsch, nar. 22.6.1954, Azurová č.p. 1063, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Ing. Jindřich Špilar, nar. 3.5.1974, Mokroušská č.p. 1014, Plzeňské Předměstí, 337 01  Rokycany 1 

Stanislav Rampas, nar. 5.4.1954, Hlavní č.p. 61, Ejpovice, 337 01  Rokycany 1 

Ludmila Rampasová, nar. 13.4.1952, Hlavní č.p. 61, Ejpovice, 337 01  Rokycany 1 
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Ladislav Kohout, nar. 25.7.1981, Hlavní č.p. 2, Ejpovice, 337 01  Rokycany 1 

Helena Sládková, nar. 18.5.1974, Malý Malahov č.p. 10, Puclice, 345 61  Staňkov 

Ondřej Šik, nar. 9.4.1980, K Jalovčí č.p. 189, Ejpovice, 337 01  Rokycany 1 

Věra Kudrnová, nar. 11.10.1946, Hrádecká č.p. 1102/12, Doubravka, 312 00  Plzeň 12 

Maria Štruncová, nar. 1.8.1938, Horní Náves č.p. 69, 330 01  Kyšice 

Věra Kubrová, nar. 5.6.1964, Hubenov č.p. 15, Únice, 386 01  Strakonice 1 

Vladimír Černík, nar. 30.4.1962, Štítov č.p. 31, 336 01  Blovice 

Zdeňka Havránková, nar. 22.7.1962, K Lukám č.p. 234, 330 01  Kyšice 

MUDr. Ludmila Adámková, nar. 16.4.1951, Jižní č.p. 211/28, Červený Hrádek, 312 00  Plzeň 12 

Luděk Štrunc, nar. 5.2.1956, Krátká č.p. 180, 330 01  Kyšice 

Petr Štrunc, nar. 10.2.1995, Mikulášské náměstí č.p. 631/3, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 

Jarmila Sobotová, nar. 14.6.1950, Plachtín č.p. 3, Nečtiny, 331 62  Manětín 

Jaroslav Kobes, nar. 8.2.1952, Školní č.p. 467, 331 51  Kaznějov 

Jiřina Donskovová, nar. 16.12.1954, Hrad Nečtiny č.p. 27, 331 62  Manětín 

Věra Tajflová, nar. 17.1.1984, Horní Náves č.p. 47, 330 01  Kyšice 

Marie Šiková, nar. 26.4.1942, Náves č.p. 53, 330 01  Kyšice 

Bc. Jana Rajzrová, nar. 12.4.1967, Za Humny č.p. 256, 330 01  Kyšice 

Radmila Salačová, nar. 16.6.1966, Sirotkova č.p. 281/12, Mladá Boleslav II, 293 01  Mladá Boleslav 1 

Milada Lišková, nar. 26.11.1952, Spojovací č.p. 142, Ejpovice, 337 01  Rokycany 1 

Ing. Hana Soukupová, nar. 9.6.1958, Na Dlouhých č.p. 1439/68, Doubravka, 312 00  Plzeň 12 

Jaroslav Nekola, nar. 28.1.1966, Svojkovice č.p. 110, 338 22  Volduchy 

Václav Fotr, nar. 13.7.1949, Lipnice č.p. 97, 335 61  Spálené Poříčí 

Zbyněk Marák, nar. 16.7.1965, Plaménková č.p. 1116/17, Černice, 326 00  Plzeň 26 

Martina Janečková, nar. 16.9.1968, Jamborova č.p. 1778/7, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 

Ludmila Taitlová, nar. 17.3.1982, Školní č.p. 1258/58, Doubravka, 312 00  Plzeň 12 

Markéta Sokolová, nar. 2.8.1978, Konzumní č.p. 137/2, Lhota, 301 00  Plzeň 1 

Jaromír Čechura, nar. 30.6.1956, Ke Hřišti č.p. 307, 330 01  Kyšice 

Alena Čechurová, nar. 6.3.1957, Ke Hřišti č.p. 307, 330 01  Kyšice 

Lucie Svobodová, nar. 14.12.1983, Kamenný Újezd č.p. 187, 337 01  Rokycany 1 

Jindřich Strýc, nar. 19.12.1955, Na Výsluní č.p. 773/61, Černice, 326 00  Plzeň 26 

Ilona Strýcová, nar. 23.3.1959, Na Výsluní č.p. 773/61, Černice, 326 00  Plzeň 26 

Václav Volráb, nar. 23.6.1964, Pod Vranovou č.p. 272, 330 01  Kyšice 

Alice Racková, nar. 21.5.1976, Skalní č.p. 457, 332 09  Štěnovice 

Helena Cubrová, nar. 20.1.1938, Náves č.p. 34, 330 01  Kyšice 

Anna Čechurová, nar. 27.2.1935, Náves č.p. 224, 330 01  Kyšice 

Marie Vachová, nar. 26.5.1931, Papírnická č.p. 2781/11, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 

Václav Štrunc, nar. 12.11.1965, Stará Ulička č.p. 43, 330 01  Kyšice 

Marie Šnajdrová, nar. 30.12.1953, Horní Náves č.p. 100, 330 01  Kyšice 

Josef Kantner, nar. 7.10.1967, Oprechtice č.p. 36, Zahořany, 345 06  Kdyně 

Mgr. MBA Tereza Juřicová, nar. 5.9.1988, V Zátiší č.p. 1514, 273 51  Unhošť 

Denisa Štruncová, nar. 21.3.1974, Náves č.p. 3, 330 01  Kyšice 

Patricie Batíková, nar. 19.3.1978, Horomyslická č.p. 270, 330 02  Dýšina 

Romana Lazáriková, nar. 13.7.1974, Ke Kapličce č.p. 17, Borek, 337 01  Rokycany 1 

Daniela Rejdová, nar. 27.11.1965, Pražská č.p. 805, Nové Město, 337 01  Rokycany 1 

Josef Beránek, nar. 17.2.1958, Náves č.p. 21, 330 01  Kyšice  

Eva Sudová, nar. 5.11.1952, V Brance č.p. 383/4, Újezd, 312 00  Plzeň 12 

Ing. Silvie Čížková, nar. 7.8.1981, Malovice č.p. 20, 384 11  Netolice 

Martin Stružka, nar. 20.3.1943, Chebská č.p. 492/7, 353 01  Mariánské Lázně 1 

Marie Štiková, nar. 28.10.1946, Nezvěstice č.p. 220, 332 04  Nezvěstice 

Ing. Václav Anton, nar. 28.2.1958, Smrková č.p. 422, Senec, 330 08  Zruč-Senec 

Bedřich Česal, nar. 14.1.1962, Olešná č.p. 6, 332 04  Nezvěstice 

Václav Trhlík, nar. 19.1.1946, Olešná č.p. 27, 332 04  Nezvěstice 

Ing. Václav Valenta, nar. 29.9.1953, Nezvěstice č.p. 238, 332 04  Nezvěstice 

Josef Červený, nar. 19.9.1956, Nezvěstice č.p. 307, 332 04  Nezvěstice 

Václava Homolková, nar. 25.9.1957, Horšice č.p. 113, 334 55  Horšice 

Jan Cibulka, nar. 19.5.1948, Týniště č.p. 2, 334 01  Přeštice 

Veronika Štěpánová, nar. 18.1.1980, V cihelně č.p. 647, 332 03  Šťáhlavy 

Josef Šlezingr, nar. 23.2.1952, Nezvěstice č.p. 1, 332 04  Nezvěstice 

Ing. Lenka Bartásková, nar. 3.4.1978, Olešná č.p. 2, 332 04  Nezvěstice 

Ladislav Novotný, nar. 14.6.1981, Květná č.p. 2768/55, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 

Jaroslav Novotný, nar. 17.6.1951, Zábělá č.p. 244, Újezd, 312 00  Plzeň 12 

Jan Poduška, nar. 18.12.1948, Pod Strání č.p. 100, Hradiště, 336 01  Blovice 

Vlastimil Píša, nar. 14.9.1960, Olešná č.p. 3, 332 04  Nezvěstice 

Ing. Zdeněk Krňoul, Ph.D., nar. 11.3.1979, Olešná č.p. 24, 332 04  Nezvěstice 

Mgr. Věra Krňoulová, nar. 22.1.1983, Olešná č.p. 24, 332 04  Nezvěstice 

Josef Beyer, nar. 19.3.1941, Lesní č.p. 38, Sedlec, 332 02  Starý Plzenec 

Alena Vodová, nar. 10.2.1971, V Rolích č.p. 576/26, Újezd, 312 00  Plzeň 12 

Miluše Chrastilová, nar. 28.2.1947, Tymákovská č.p. 2, Sedlec, 332 02  Starý Plzenec 

Ing. Věra Chrastilová, nar. 6.8.1948, Na Výsluní č.p. 216, Sedlec, 332 02  Starý Plzenec 

Ing. Stanislav Kočandrle, nar. 20.10.1949, Tymákovská č.p. 201, Sedlec, 332 02  Starý Plzenec 

Luboš Prokop, nar. 28.7.1964, Čichořická č.p. 153, 364 53  Chyše 
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Vladimír Houška, nar. 1.6.1960, Tymákov č.p. 85, 332 01  Tymákov 

Karel Egrmaier, nar. 14.7.1950, Štemberova č.p. 217, 330 01  Kyšice 

Václav Egrmaier, nar. 24.10.1956, Úvozová č.p. 205, Sedlec, 332 02  Starý Plzenec 

Blanka Horáková, nar. 15.5.1947, Stehlíkova č.p. 2396/4, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Šťáhlavy, Na sádkách č.p. 653, 332 03 Šťáhlavy 

Jana Vyskočilová, nar. 4.2.1962, Nezbavětice č.p. 44, 332 04  Nezvěstice 

Oldřich Krákora, nar. 24.10.1956, Americká č.p. 60, 336 01  Blovice 

Ing. Jaroslav Jirka, nar. 4.11.1952, Šimerova č.p. 461/9, Doudlevce, 301 00  Plzeň 1 

JUDr. Jana Šalomounová, nar. 15.7.1966, K Jezu č.p. 233, Sedlec, 332 02  Starý Plzenec 

Ing. Václav Štětina, nar. 23.8.1952, Náves republiky č.p. 39, 332 03  Šťáhlavy 

Karel Dinnebier, nar. 15.10.1953, Nezbavětice č.p. 12, 332 04  Nezvěstice 

Anna Dinnebierová, nar. 2.3.1955, Nezbavětice č.p. 12, 332 04  Nezvěstice 

Miroslav Kůs, nar. 14.12.1979, Kotíkovská č.p. 1248/61, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23 

Marie Harasimovičová, nar. 2.7.1957, Nezvěstice č.p. 87, 332 04  Nezvěstice 

Jiří Šebek, nar. 5.3.1964, Šťáhlavice č.p. 159, Šťáhlavy, 332 04  Nezvěstice 

Pavel Bůcha, nar. 19.4.1973, Václava Nového č.p. 601, Nové Město, 337 01  Rokycany 1 

Jiří Bůcha, nar. 7.7.1965, Pražská č.p. 860, Nové Město, 337 01  Rokycany 1 

Pavel Krňoul, nar. 12.4.1963, Šťáhlavice č.p. 17, Šťáhlavy, 332 04  Nezvěstice 

Marie Kůlová, nar. 12.7.1950, Šťáhlavice č.p. 21, Šťáhlavy, 332 04  Nezvěstice 

Marie Buriánová, nar. 20.5.1953, Šťáhlavice č.p. 4, Šťáhlavy, 332 04  Nezvěstice 

Jaroslav Šefl, nar. 18.1.1956, Nezbavětice č.p. 52, 332 04  Nezvěstice 

Ing. Jaroslav Švantner, nar. 29.12.1943, Zářivá č.p. 213/15, Radobyčice, 301 00  Plzeň 1 

Petra Brožová, nar. 23.11.1975, Průkopníků č.p. 183/27, Křimice, 322 00  Plzeň 22 

RNDr. Milena Šebková, nar. 15.3.1967, Šťáhlavice č.p. 159, Šťáhlavy, 332 04  Nezvěstice 

Jiří Šubrt, nar. 27.10.1969, U křížku č.p. 230, 332 03  Šťáhlavy 

Marie Šubrtová, nar. 12.9.1940, U křížku č.p. 230, 332 03  Šťáhlavy 

Mgr. Jana Frolíková, nar. 31.1.1965, V rokli č.p. 591, 332 03  Šťáhlavy 

Ing. Věra Beková, nar. 1.3.1946, Kralovická č.p. 1468/77, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 

Radka Košařová, nar. 31.10.1968, Polní č.p. 678, 332 03  Šťáhlavy 

Jan Čechura, nar. 31.10.1955, Husova č.p. 35, 332 03  Šťáhlavy 

František Vonášek, nar. 18.12.1954, Husova č.p. 16, 332 03  Šťáhlavy 

Ing. Jiří Dolejš, nar. 3.8.1952, Rabasova č.p. 3834/4, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4 

Andrea Kaitmanová, nar. 11.12.1976, Krátká č.p. 531, 763 26  Luhačovice 

MUDr. Jiřina Kudrnová, nar. 14.2.1957, V Lipinách č.p. 1310, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 

Mgr. Václav Pěkný, nar. 21.1.1953, Nová č.p. 1397/18, Střekov, 400 03  Ústí nad Labem 3 

Zdeňka Vyletová, nar. 10.7.1960, Lísková č.p. 1449/18, Doubravka, 312 00  Plzeň 12 

Radek Benda, nar. 17.4.1971, Dr. Holuba č.p. 27, 332 03  Šťáhlavy 

Jiří Skala, nar. 22.4.1955, U Pumpy č.p. 450, 331 51  Kaznějov 

Zdeněk Skala, nar. 27.4.1962, K Mistráku č.p. 617, 331 51  Kaznějov 

JUDr. Karel Mošna, nar. 19.2.1962, Jasanová č.p. 345/16, Doudlevce, 326 00  Plzeň 26 

Marie Fialová, nar. 12.5.1950, Šťáhlavice č.p. 144, Šťáhlavy, 332 04  Nezvěstice 

Mgr. Martin Tunkl, nar. 11.12.1973, Útušice č.p. 161, 332 09  Štěnovice 

Mgr. Lucie Tunklová, nar. 10.2.1972, Útušice č.p. 161, 332 09  Štěnovice 

Jiří Brožík, nar. 23.4.1939, Habrmanova č.p. 196, 332 03  Šťáhlavy 

Zdeňka Hájková, nar. 1.5.1971, Zahořany č.p. 131, 411 48  Křešice 

Václav Heller, nar. 22.3.1974, Komenského č.p. 481, 332 03  Šťáhlavy 

Martin Šlouf, nar. 23.1.1972, Liliová č.p. 890/19, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 

Jiří Šebek, nar. 17.1.1948, 28. ŘÍJNA č.p. 877, 332 02  Starý Plzenec 

Jiří Fidler, nar. 13.10.1957, Osek č.p. 331, 338 21  Osek u Rokycan 

Ing. Jiří Batěk, nar. 24.3.1955, Hálkova č.p. 969, 332 02  Starý Plzenec 

Mgr. Jaroslav Batěk, nar. 7.8.1952, Husova č.p. 833, 332 03  Šťáhlavy 

Erik Strejček, nar. 9.3.1993, Konšelská č.p. 1015/9, 180 00  Praha 8 - Libeň 

Vladimír Dvořák, nar. 15.9.1939, Táborská č.p. 163, 332 03  Šťáhlavy 

Ing. Vlastimil Vavřička, nar. 22.3.1950, Špilarova č.p. 424, 332 03  Šťáhlavy 

Vladimíra Čadová, nar. 5.9.1948, Dvořákova č.p. 2584/47, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

Hana Ižovská, nar. 22.4.1950, Španielova č.p. 1315/25, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618 

Jaroslav Vyskočil, nar. 12.5.1972, Železniční č.p. 530/38, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 

Ing- Petr Karlík, nar. 5.2.1938, Voskovcova č.p. 1130/28, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00  Praha 52 

Miloslav Vyskočil, nar. 7.7.1971, Na potoce č.p. 51, 332 03 Šťáhlavy 

Libor Vodička, nar. 14.11.1964, Na potoce č.p. 116, 332 03 Šťáhlavy 

František Bystřický, nar. 7.6.1938, U hřiště č.p. 83, 332 03  Šťáhlavy 

Danuše Haišmanová, nar. 24.4.1931, Strnadova č.p. 1955/33, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 

Václav Krákora, nar. 11.8.1953, Jižní č.p. 165/23, Červený Hrádek, 312 00  Plzeň 12 

Hana Černá, nar. 27.5.1948, Habrmanova č.p. 479, 332 03  Šťáhlavy 

Václav Šebek, nar. 25.2.1948, Losiná č.p. 264, 332 04  Nezvěstice 

JJan Vyskočil, nar. 22.2.1981, Na potoce č.p. 51, 332 03 Šťáhlavy 

Jiří Haišman, nar. 4.1.1952, Kaštanová č.p. 884/7, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 

MUDr. Ivana Haišmanová, nar. 21.12.1952, Kaštanová č.p. 884/7, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 

PhDr. Milan Jermář, nar. 5.1.1953, Jiráskova č.p. 330, 332 03 Šťáhlavy 

Lenka Vyskočilová, nar. 30.11.1982, Na potoce č.p. 51, 332 03 Šťáhlavy 

Jaroslav Vonášek, nar. 30.4.1956, Jungmannova č.p. 532, 332 03 Šťáhlavy 
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Václav Holub, nar. 10.3.1941, Rokycanská č.p. 512, 332 03 Šťáhlavy 

Stanislav Peroutka, nar. 28.8.1967, Radyňská č.p. 85, 332 03 Šťáhlavy 

Vlasta Vavřičková, nar. 13.4.1944, Táborská č.p. 164, 332 03 Šťáhlavy 

Jan Vondráček, nar. 15.1.1982, K Beránce č.p. 710, 332 03 Šťáhlavy 

Petra Vondráčková, nar. 2.8.1982, K Beránce č.p. 710, 332 03 Šťáhlavy 

Hana Kunešová, nar. 2.7.1960, Husova č.p. 144, 332 03 Šťáhlavy 

René Fišer, nar. 20.8.1968, Nezbavětice č.p. 76, 332 04 Nezvěstice 

Jana Bendová, nar. 8.8.1955, Nebílovský Borek č.p. 60, Štěnovický Borek, 332 09  Štěnovice 

Zdeňka Kavinová, nar. 27.6.1951, Na průhonu č.p. 505, 332 03  Šťáhlavy 

Ladislav Hofrajtr, nar. 16.9.1977, Losiná č.p. 252, 332 04  Nezvěstice 

Pavel Hofrajtr, nar. 29.11.1955, Sladkovského č.p. 2388/44, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 

RNDr. Pavel Sedlák, nar. 15.7.1957, Chopinova č.p. 1493/24, 120 00  Praha 2 - Vinohrady 

Václav Mencl, nar. 8.8.1974, Žákava č.p. 168, 332 04 Nezvěstice 

Věra Kostohryzová, nar. 1.3.1972, Nezbavětice č.p. 42, 332 04 Nezvěstice 

Václav Fiala, nar. 12.9.1953, Chválenice č.p. 132, 332 05 Chválenice 

Zdeňka Kubešová, nar. 6.7.1963, Oplot č.p. 87, 334 01 Přeštice 

Jaroslav Fiala, nar. 13.1.1952, Sokolovská č.p. 849, 334 41 Dobřany 

Miluše Škardová, nar. 7.4.1958, K lomu č.p. 964, 332 02 Starý Plzenec 

Květa Nolčová, nar. 17.2.1950, Na potoce č.p. 82, 332 03 Šťáhlavy 

Tomáš Kucendörfer, nar. 25.3.1971, Nezbavětice č.p. 25, 332 04 Nezvěstice 

Jaroslava Kucendörferová, nar. 1.8.1948, Nezbavětice č.p. 25, 332 04 Nezvěstice 

Blanka Sedláková, nar. 2.11.1963, Masarykova č.p. 312, 332 03 Šťáhlavy 

Růžena Krásná, nar. 21.4.1961, Nezbavětice č.p. 19, 332 04 Nezvěstice 

Ing. Martin Vyskočil, nar. 9.2.1986, Nezbavětice č.p. 44, 332 04 Nezvěstice 

Josef Fiala, nar. 26.4.1957, Okrajová č.p. 184, Zruč, 330 08 Zruč-Senec 

Bohumila Sladká, nar. 29.5.1945, Nezbavětice č.p. 46, 332 04 Nezvěstice 

Vladimír Vimr, nar. 12.10.1955, Úslavská č.p. 5, 332 03 Šťáhlavy 

Lenka Balvínová, nar. 15.8.1966, Smetanova č.p. 492, 332 03 Šťáhlavy 

Jaromír Sedlák, nar. 4.7.1981, Nezbavětice č.p. 13, 332 04 Nezvěstice 

Jaroslava Páníková, nar. 17.8.1951, Palackého č.p. 183, 332 02 Starý Plzenec 

Josef Milt, nar. 11.4.1956, Elišky Krásnohorské č.p. 996, 332 02 Starý Plzenec 

Oldřich Milt, nar. 23.2.1952, Kařízek č.e. 167, 338 05 Mýto v Čechách 

Jiří Telenský, nar. 1.2.1963, Tymákov č.p. 117, 332 01 Tymákov 

Jiří Koutský, nar. 7.2.1955, Tymákov č.p. 273, 332 01 Tymákov 

Miroslav Šefl, nar. 29.10.1954, Tymákov č.p. 285, 332 01 Tymákov 

Jiří Eret, nar. 11.2.1952, Tymákov č.p. 235, 332 01 Tymákov 

Dana Eretová, nar. 22.10.1960, Tymákov č.p. 235, 332 01 Tymákov 

Václav Eret, nar. 24.7.1964, Tymákov č.p. 389, 332 01 Tymákov 

Ludmila Štefanová, nar. 24.9.1940, Vlkanov č.p. 65, 345 22 Poběžovice 

Petr Štefan, nar. 6.8.1965, Vlkanov č.p. 24, 345 22 Poběžovice 

Václav Štefan, nar. 23.1.1961, Záryby č.p. 140, 277 13 Kostelec nad Labem 

Zdeněk Koranda, nar. 22.3.1949, Volduchy č.p. 357, 338 22  Volduchy 

Miloslava Marešová, nar. 10.3.1959, Mládežníků č.p. 693, Nové Město, 337 01 Rokycany 1 

Petr Bárta, nar. 26.11.1972, Tymákov č.p. 1, 332 01 Tymákov 

Jana Navarová, nar. 7.11.1960, Tachovská č.p. 1372/39, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 

Milan Němec, nar. 17.12.1963, Tymákov č.p. 64, 332 01 Tymákov 

Jaroslava Pohanková, nar. 25.10.1945, Tymákov č.p. 2, 332 01 Tymákov 

Markéta Dolhá, nar. 25.10.1975, Tymákov č.p. 369, 332 01 Tymákov 

Petr Pohanka, nar. 29.5.1968, Tymákov č.p. 2, 332 01  Tymákov 

Ing. František Šašek, nar. 27.5.1959, Tymákov č.p. 280, 332 01 Tymákov 

Marie Kadlecová, nar. 17.1.1975, Sokolská č.p. 671, 538 03 Heřmanův Městec 

Jindřich Koranda, nar. 16.9.1972, Na zádole č.p. 215, Veleň, 250 63  Mratín 

Jana Bečvářová, nar. 16.7.1966, Šimerova č.p. 415/2, Doudlevce, 301 00  Plzeň 1 

Pavel Trhlík, nar. 5.7.1979, Kornatice č.p. 106, 338 43 Kornatice 

Václav Herejk, nar. 29.11.1949, Tymákov č.p. 248, 332 01 Tymákov 

Marie Prokopová, nar. 11.7.1962, Do Křemší č.p. 278, 330 02 Dýšina 

Ing. Pavel Pouba, nar. 18.7.1955, Tymákov č.p. 165, 332 01 Tymákov 

Jana Slováková, nar. 25.9.1987, Štěnovická č.p. 345, 332 09 Štěnovice 

Jan Dobrovolný, nar. 19.3.1943, Tymákov č.p. 43, 332 01 Tymákov 

Veronika Kubáčová, nar. 31.5.1985, Tymákov č.p. 43, 332 01 Tymákov 

Jiří Konopásek, nar. 10.5.1971, Sportovní 825/10, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

Josef Vimr, nar. 24.10.1969, Chouzovy č.p. 28, Chválenice, 332 04 Nezvěstice 

Monika Potůčková, nar. 13.3.1985, Tymákov č.p. 264, 332 01 Tymákov 

Barbora Loudová, nar. 5.4.1994, Pod kapličkou č.p. 1026/8, 100 00 Praha 10-Strašnice 

Ing. Andrea Zábranská, nar. 24.8.1974, Mezi Silnicemi č.p. 128/33, Koterov, 326 00 Plzeň 26 

Jaroslav Rotenborn, nar. 19.5.1968, Tymákov č.p. 211, 332 01  Tymákov 

Jolana Rotenbornová, nar. 28.1.1968, Tymákov č.p. 211, 332 01  Tymákov 

Ing. Jiří Lodl, nar. 22.2.1951, Lhůta č.p. 28, 332 01  Tymákov 

Jiří Lodl, nar. 25.2.1979, Za Lidovým domem č.p. 1010/2c, 190 00  Praha 9-Vysočany 

Petr Kozák, nar. 28.4.1974, Tymákov č.p. 114, 332 01  Tymákov 

Mgr. Jitka Králová, nar. 30.7.1974, Sokolovská č.p. 766/17, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23 
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Jana Nová, nar. 4.5.1984, Tymákov č.p. 70, 332 01  Tymákov 

Václav Nový, nar. 25.2.1960, Tymákov č.p. 70, 332 01  Tymákov 

Eva Tremlová, nar. 11.4.1967, Tymákov č.p. 44, 332 01  Tymákov 

Václav Šimek, nar. 11.4.1965, Losiná č.p. 424, 332 04  Nezvěstice 

Ivana Preisová, nar. 25.5.1963, Mohylová č.p. 344/39, Doubravka, 312 00  Plzeň 12 

Roman Racek, nar. 23.12.1967, Malická č.p. 491/23, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 

Jindřiška Stankovičová, nar. 16.7.1973, Šťáhlavice č.p. 139, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice 

Miroslav Štrér, nar. 4.10.1955, Tymákovská č.p. 196, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec 

Jaroslav Štrér, nar. 31.12.1948, Rybova č.p. 1058, 334 01 Přeštice 

František Šebek, nar. 12.1.1961, Šťáhlavice č.p. 59, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice 

Romana Kvíderová, nar. 9.6.1974, Nezbavětice č.p. 23, 332 04 Nezvěstice 

Jakub Kvídera, nar. 1.7.2009, Nezbavětice č.p. 23, 332 04 Nezvěstice 

zákonná zástupkyně Romana Kvíderová, Nezbavětice č.p. 23, 332 04 Nezvěstice  

MUDr. Jan Martin Ječmínek, nar. 17.1.1944, Riegrova č.p. 399, Kolín II, 280 02 Kolín 2 

Jaroslav Nekola, nar. 28.1.1966, Svojkovice č.p. 110, 338 22 Volduchy 

Lukáš Puchta, nar. 2.8.1978, Liliová č.p. 2494/51, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 

MUDr. Martin Kačer, nar. 24.4.1985, Náves č.p. 19, 330 01 Kyšice 

Robert Holý, nar. 1.11.1977, Valtická č.p. 1540/5, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23 

František Přibáň, nar. 20.11.1954, Předenice č.p. 49, 332 09 Štěnovice 

Luboš Přibáň, nar. 18.3.1969, náměstí Karla Panušky č.p. 9/5, Újezd, 312 00 Plzeň 12 

Mgr. Jan Sklenář, nar. 23.1.1972, Nezbavětická č.p. 300, 332 03 Šťáhlavy 

Milan Kůs, nar. 20.6.1973, Eliášova č.p. 762/48, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

Božena Blahovcová, nar. 28.7.1942, Šťáhlavice č.p. 20, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice 

MUDr. Eva Švantnerová, nar. 11.4.1948, Zářivá č.p. 213/15, Radobyčice, 301 00 Plzeň 1 

Ing. Alois Nolč, nar. 10.10.1979, Šťáhlavická č.p. 152, 332 03 Šťáhlavy 

Ing. Karel Rössler, nar. 14.10.1962, Hlávkova č.p. 993/6, Praha 5 - Řeporyje, 155 00 Praha 515 

doc. PaedDr. Zdeněk Vimr, nar. 17.1.1952, Úslavská č.p. 46, 332 03 Šťáhlavy 

Václav Mašek, nar. 3.6.1961, Chlumčanská č.p. 992, 334 41 Dobřany 

Ing. Pavel Rybář, nar. 24.3.1963, Vršovická č.p. 1229/25, Praha 10 - Vršovice, 101 00 Praha 101 

David Besten, nar. 24.1.1975, Eisenbartlinger Weg. 2, 83093 Bad Endirf, Germany 

Dragutin Besten, nar. 28.8.1978, Füssenerstrasse 5, 90455 Nürnberg, Germany 

MUDr. Jiří Šmejkal, PhDr., nar. 1.4.1962, Kronacherstr. 75, Naila, Germany 

PhDr. Zdeněk Roth, nar. 27.6.1950, Tower Ranch Drive č.p. 1660, BC-Kelowna, V1P 1T8, Kanada 

Marie Demuth, nar. 12.1.1956, 85 Ave, British Columbie, 167 19 Surrey, V4N4W3, Canada 

Antonín Parišek, nar. 17.11.1949, Carnegie Dr. 12258, California-Tracy, 953 77, United States of America 

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.,  Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26 

Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek, Červenohrádecká č.p. 186/50, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň 12 

Povodí Vltavy, s.p., Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 

Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Osek č.p. 400, 338 21 Osek u Rokycan 

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého č.p. 2464/37, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 

SITULI, a.s., Pod dálnicí č.p. 469/12, 140 00 Praha 4 – Michle 

FINEX LEASING s.r.o., Rokycanská č.p. 901/80, Doubravka, 312 00 Plzeň 12 

NZF 1 s.r.o., Revoluční č.p. 1003/3, 110 00 Praha 1 - Staré Město 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 

ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., Nezvěstice č.p. 9, 332 04 Nezvěstice 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2 - Nové Město, 128 00 Praha 28 

AG - PRODUKT a.s., Náves republiky č.p. 263, 332 03 Šťáhlavy 

TSS Property a.s., Musílkova č.p. 257/48, 150 00 Praha 5 - Košíře 

VP AGRO, spol. s r.o., Stehlíkova č.p. 977/28, Praha 6-Suchdol, 165 00 Praha 620 

Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského č.p. 622/11, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická č.p. 1168/23, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 

Financial Found a.s., Musílkova č.p. 257/48, 150 00 Praha 5 - Košíře 

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4 - Krč 

Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1 - Staré Město 

Statky Hostivař a.s., Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4  

1.jihočeská zemědělská A s.r.o., Světví 19, 374 01 Horní Stropnice  

 

Obec Dýšina, Náměstí Míru č.p. 30, 330 02 Dýšina 

Obec Ejpovice, Hlavní č.p. 24, Ejpovice, 337 01 Rokycany 1 

Obec Kyšice, Horní Náves č.p. 136, 330 01 Kyšice 

Obec Nezvěstice, Nezvěstice č.p. 277, 332 04 Nezvěstice 

Obec Šťáhlavy, Masarykova č.p. 169, 332 03 Šťáhlavy 

Obec Tymákov, Tymákov č.p. 40, 332 01 Tymákov 

Město Starý Plzenec, Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec 

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1 
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účastníci řízení podle § 109, písm. c) neznámého pobytu, neznámí: 

Synáč Václav, vlastník pozemku parc. č. 392/54 v katastrálním území Šťáhlavy, podíl 2/32, LV 2515 

Ing. Štětina Josef, vlastník pozemku parc. č. 392/54 v katastrálním území Šťáhlavy, podíl 7/128, LV 2515 

Palečková Marie, vlastník pozemku parc. č. 392/54 v katastrálním území Šťáhlavy, podíl 2/32, LV 2515 

Fremrová Julie, vlastník pozemků parc. č. 428/21 a 428/141 v katastrálním území Šťáhlavy, podíl 1/3, LV 1235 

 

účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 písm. d) stavebního zákona 

ČEPRO, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 2 

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 

ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň 

České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6 - Břevnov, 169 00 Praha 69 

Telco Pro Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle 

VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská č.p. 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň 26 

 

Odůvodnění: 

Dne 21.2.2022 podal stavebník žádost o stavební povolení na předmětnou stavbu na Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad, jako stavebnímu úřadu věcně a místně příslušnému podle 

ustanovení § 16 odst. 2 písm. d) stavebního zákona (dále jen "stavební úřad"). Dnem podání žádosti bylo 

zahájeno stavební řízení. 

Pro předmětnou stavbu vydal Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní územní rozhodnutí, tj. 

rozhodnutí o umístění stavby ze dne 15. 12. 2020, pod sp. zn.: SZ MMP/336025/19/BEN, pod č.j.: 

MMP/380521/20, které nabylo právní moci dne 22. 4. 2021. 

Pro záměr označený názvem: "V431/831 Přeštice – Chrást – zdvojení stávajícího vedení 400kV" 

vydalo Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy III, podle ustanovení § 9a odst. 1 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), platného v době vydání stanoviska (dále jen 

„zákon o EIA“), souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, 

pod Č.j.: 138/520/1610591/ENV/16, ze dne 16. 2. 2016 (dále také "stanovisko EIA"). 

Dále v průběhu navazující stavebního řízení vydalo Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování 

vlivů na životní prostředí a integrované prevence, souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru, 

které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, podle ustanovení § 9a odst. 6 zákona  

o EIA, ve vztahu ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydanému dle 

ustanovení § 10 odst. 1 zákona o EIA vydaného pod č.j.: 138/520/1610591/ENV/16, ze dne 16. 2. 2016, 

tj. závazné stanovisko k ověření změn záměru (územní řízení) vydané pod č. j.: MZP/2019/520/1112, 

ze dne 10. prosince 2019 a závazné stanovisko k ověření změn záměru (stavební řízení) vydané pod č. j.: 

MZP/2022/520/542, ze dne 18. května 2022. 

Veškeré související dokumenty pořízené v průběhu posouzení vlivů na životní prostředí jsou k dispozici 

na internetové adrese: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV3051; kód záměru: OV3051, název 

záměru: " V431/831 Přeštice – Chrást – zdvojení stávajícího vedení 400kV" a u Ministerstva životního 

prostředí. 

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno stavební řízení, které je navazujícím řízením 

ve smyslu ustanovení § 3 písm. g) ve spojení s ustanovením § 9b a násl. zákona o EIA. 

Na provedené stavební řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "liniový zákon"), neboť se jedná o vybranou stavbu energetické infrastruktury uvedenou 

v ustanovení § 1 odst. 4 písm. a) tohoto zákona. O této skutečnosti v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 

liniového zákona stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení účastníky tohoto řízení poučil. 

Veřejný zájem na zřízení a provozu stavby vyplývá ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a to 

konkrétně z ust. § 2 písmeno a), bod 10) "přenosovou soustavou vzájemně propojený soubor vedení a 

zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v příloze Pravidel provozování 

přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s 

elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, 
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informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném 

zájmu,".   

Podle § 184a odst. 3 stavebního zákona k žádosti o vydání stavebního povolení nebyly dokládány 

souhlasy vlastníků pozemků, neboť v souladu s citovaným ustanovením stavebního zákona „se souhlas 

vlastníků pozemků nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný 

stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.“ Možnost vyvlastnění potřebných práv 

je v případě stavby přenosové soustavy přímo dána energetickým zákonem v § 3 odst.2 (…lze odejmout 

nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu) v návaznosti na 

§ 24 odst. 4) „… příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele přenosové soustavy 

o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části“.  

Stavební úřad dále v oznámení o zahájení řízení informoval účastníky řízení, jimž bylo oznámení 

o zahájení řízení doručováno jednotlivě, že podle ustanovení § 2 odst. 5 liniového zákona v řízení podle 

liniového zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení 

o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze 

účastníkům řízení podle ustanovení § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (dále také "dotčení vlastníci"), 

žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. 

Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo 

oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle ustanovení § 24 správního řádu, jakož i dotčeným 

vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují 

označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 

správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují 

jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, 

a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci 

poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě 

do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb. 

Protože se stavební řízení dotýká velkého počtu účastníků (podle ustanovení § 9b odst. 3 zákona o EIA se 

navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu), oznámení 

o zahájení řízení je doručováno veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení navazujícího řízení se doručuje 

postupem podle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; 

účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ustanovení 

§ 109 písm. a) až d) stavebního zákona. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení 

o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) 

stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo 

dotčených vlivem záměru. 

Oznámení o zahájení navazujícího stavebního řízení a žádost o stavební povolení na předmětnou stavbu 

v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona o EIA zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu podle 

ustanovení § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která byla po dobu 30 dnů vyvěšena na úřední desce 

Ministerstva průmyslu a obchodu, tj. vyvěšena byla dne 22. 4. 2022 a sejmuta byla dne 23. 5. 2022. 

Obsah vyhlášky zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu též způsobem umožňujícím dálkový přístup 

na internetové adrese www.mpo.cz zároveň se žádostí o vydání stavebního povolení. Veřejná vyhláška 

s oznámením o zahájení navazujícího stavebního řízení a žádost o vydání stavebního povolení 

na předmětnou stavbu byla rovněž vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Dýšina - vyvěšena byla dne 

22. 4. 2022 a sejmuta byla dne 23. 5. 2022, Obecního úřadu Ejpovice - vyvěšena byla dne 25. 4. 2022 

a sejmuta byla dne 26.5. 2022, Obecního úřad Kyšice - vyvěšena byla dne 22.4. 2022 a sejmuta byla dne 

23. 5. 2022, Obecního úřad Nezbavětice - vyvěšena byla dne 25. 4. 2022 a sejmuta byla dne 26. 5. 2022, 

Obecního úřadu Nezvěstice - vyvěšena byla dne 25.4. 2022 a sejmuta byla dne 26.5. 2022, Obecního 

úřadu Šťáhlavy - vyvěšena byla dne 25.4. 2022 a sejmuta byla dne 26.5. 2022, obecního úřadu Tymákov - 

vyvěšena byla dne 25. 4. 2022 a sejmuta byla dne 26.5. 2022, Obecního úřadu Lhůta - vyvěšena byla dne 

25. 4. 2022 a sejmuta byla dne 26. 5. 2022, Městského úřadu Starý Plzenec - vyvěšena byla dne 

22. 4. 2022 a sejmuta byla dne 24. 5. 2022 a Magistrátu města Plzně - vyvěšena byla dne 4.5. 2022 

a sejmuta byla dne 6. 6. 2022. Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce 

správního orgánu, který navazující řízení vede. 

Stavební úřad oznámil zahájení navazujícího stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům opatřením (veřejnou vyhláškou) ze dne 12. 4. 2022, pod č. j.: MPO 19038/22/138 – SÚ. 
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Vzhledem k tomu, že poměry staveniště jsou stavebnímu úřadu z dostupných podkladů dobře známy 

a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby 

a stanovení podmínek k jejímu provádění, stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního 

zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, a stanovil lhůtu do 30 dnů od doručení oznámení, 

tj. lhůtu, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, 

popřípadě důkazy. 

Stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení účastníky současně poučil, že se mohli podle 

ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to 

ve lhůtě 15 dnů, která začala běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek účastníků 

řízení. Před vydáním rozhodnutí v uvedené lhůtě se žádný účastník nevyjádřil k podkladům rozhodnutí. 

Stavební úřad v oznámení o zahájení navazujícího stavebního řízení účastníky řízení poučil, že mohou 

námitky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději 30 dnů od doručení oznámení, jinak k nim nebude 

přihlédnuto. Stavební úřad v oznámení navazujícího stavebního řízení v souladu s ustanovením § 114 

odst. 1 stavebního zákona účastníky poučil, jaké námitky mohou být jimi uplatněny. 

Stavební úřad v oznámení o zahájení navazujícího stavebního řízení veřejnost poučil, že připomínky 

veřejnosti lze uplatnit nejpozději ve lhůtě stanovené pro uplatnění závazných stanovisek, námitek 

a popřípadě důkazů, a že k později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto. 

Stavební úřad v oznámení o zahájení navazujícího stavebního řízení informoval, že pokud se podáním 

písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne 

zveřejnění informace podle ustanovení § 9b odst. 1 zákona o EIA, stává se účastníkem navazujícího řízení 

též 

a) dotčený samosprávní celek 

b) dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, tj. právnická osoba 

soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 

životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná 

činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle 

ustanovení § 9b odst. 1 zákona o EIA, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. 

Odvolání, tj. v řešeném navazujícím řízení rozklad ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu, 

proti rozhodnutí v navazujícím řízení může podle ustanovení § 9c odst. 4 zákona o EIA podat také 

dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, a to i v případě, že nebyla 

účastníkem v prvním stupni. Splnění podmínek podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží 

dotčená veřejnost v podání písemného oznámení podle ustanovení § 9c odst. 3 zákona o EIA nebo 

v odvolání (rozkladu) podle ustanovení § 9c odst. 4 zákona o EIA. 

Dotčené orgány byly v oznámení o zahájení navazujícího stavebního řízení upozorněny podle ustanovení 

§ 112 odst. 1 stavebního zákona, že mohou uplatňovat svá závazná stanoviska nejpozději do 30 dnů od 

doručení, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

Dne 12. 4. 2022 pod č.j.: MPO 19038/22/139 – SÚ, stavební úřad podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vyzval stavebníka k úhradě správního poplatku 

podle položky 18 odst. 1 písm. f) ve znění poznámky č. 2 uvedeného zákona před vydáním stavebního 

povolení. Správní poplatek byl uhrazen. 

Při vymezení okruhu účastníků stavebního řízení stavební úřad vycházel z ustanovení § 109 stavebního 

zákona. Vlastnictví pozemků: v katastrálním území Dýšina: pozemek parc. č. 1868, 1871, 1876, 1877, 

1926, 1930, 1931, 1933, 1951, 1952, 1955, 1956, 1958, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1974, 1975, 

1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1985, 1986, 1988, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2022, 2052; 

v katastrálním území Ejpovice: pozemek parc. č. 118, 119, 120, 121, 124/1, 124/7, 127/1, 127/2, 129, 

130, 131, 132, 134, 137/1, 137/3, 137/4, 137/5, 139, 140/3, 140/4, 140/5, 142, 169/5, 169/9, 169/12, 

169/13, 169/14, 169/15, 169/16, 169/17, 1222/1, 1222/2, 1222/3, 1227/1, 1227/4, 1274/11, 1289/1, 

1289/2; v katastrálním území Kyšice u Plzně: pozemek parc. č. 137, 139/33, 139/37, 139/40, 141, 142, 

143, 144, 147, 148, 183/7, 183/8, 183/10, 183/15, 186/3, 186/10, 186/11, 186/13, 186/24, 186/25, 186/26, 

206/1, 206/2, 209, 223/1, 226, 227/3, 238/4, 238/7, 239/1, 243/1, 243/11, 243/12, 243/13, 243/14, 243/15, 

243/17, 243/18, 243/21, 243/22, 243/23, 243/26, 243/27, 243/28, 243/30, 243/31, 243/37, 243/40, 247, 

248, 249, 292, 293, 294/4, 294/6, 294/7, 294/8, 296, 297, 298/13, 298/18, 298/19, 298/20, 301/1, 301/2, 

312/1, 312/3, 312/4, 364/46, 364/49, 364/50, 364/51, 820/10, 833/1, 833/3, 836/1, 837/2, 885/3, 885/4, 

886/7, 889/6, 893, 894/4, 894/5, 912/7, 913/1, 914, 915/5, 915/19, 916, 943/3, 943/5, 943/27, 943/31, 



Č. j.: MPO 19038/22/466 – SÚ 

Stránka 34 z 63 

943/35, 943/36, 943/37, 943/38, 943/40, 943/42, 943/45, 943/47, 943/49, 943/52, 943/53, 945/8, 945/9, 

945/10, 945/11, 948/21, 958/5, 958/6, 968/1, 968/2, v katastrálním území Nezvěstice: pozemek parc. č. 

795, 796, 797, 798, 801, 802, 805, 806, 811, 812/1, 812/2, 1222, 1223, 1225, 1226, 1227, 1242, 1243, 

1244; v katastrálním území Olešná u Nezvěstic: pozemek parc. č. 368, 371, 372, 389, 397, 398, 399, 400, 

405, 406, 407, 423, 426, 439, 440/1, 441, 443, 450, 454, 455, 485, 486, 493, 494, 495, 496, 499, 502, v 

katastrálním území Sedlec u Starého Plzence: pozemek parc. č. 64/2, 68/2, 68/4, 69/1, 69/3, 69/4, 69/5, 

69/13, 70/3, 79/1, 86/1, 86/23, 86/24, 109/1, 112, 233/1, 233/45, 233/46, 233/57, 233/60, 233/70, 265/1, 

265/6, 275/2, 276/3, 277/1, 277/5, 278/40, 321/4, 329/1, 330/3, 343/1; v katastrálním území Nezbavětice: 

pozemek parc. č. 438/1, 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 475/5, 531, 532, 533, 534, 549/3, 549/6, 

549/7, 549/14, 549/15, 553, 559/5, 559/14, 559/20, 560; v katastrálním území Šťáhlavice: pozemek parc. 

č. 180, 181/1, 181/2, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 205, 206, 207, 208, 209, 217/1, 218, 645/3, 648; v 

katastrálním území Šťáhlavy: pozemek parc. č. 217/21, 233/1, 233/2, 240/2, 246/1, 246/2, 283/1, 294, 

295, 296, 297, 300/11, 300/13, 300/14, 300/17, 300/19, 300/24, 300/25, 300/26, 303, 334/1, 334/2, 336/5, 

336/6, 336/7, 336/18, 336/23, 341, 345/1, 345/3, 355/1, 355/22, 355/23, 355/24, 355/25, 355/26, 357/3, 

357/5, 392/54, 392/180, 393/23, 393/24, 393/25, 393/26, 403/3, 403/5, 405/2, 405/3, 405/4, 406/7, 

406/10, 406/15, 417, 418/2, 418/3, 419/34, 419/35, 419/38, 419/39, 419/40, 419/41, 419/43, 419/44, 

419/45, 428/123, 428/124, 428/127, 428/128, 428/129, 428/130, 428/131, 428/132, 428/133, 428/134, 

428/141, 428/142, 429/2, 429/3, 429/4, 429/5, 429/6, 429/7, 429/8, 429/9, 437, 438, 439, 441, 443, 444/1, 

458/2, 458/5, 458/6, 458/21, 788/3, 788/4, 788/5, 788/6, 788/7, 953/4, 953/16, 953/17, 953/21, 953/22, 

979/18, 979/21, 979/24, 983/1, 983/2, 983/11, 992/10, 992/11, 992/14, 992/21, 1005/2, 1005/6, 1037/5, 

1037/7; v katastrálním území Lhůta u Tymákova: pozemek parc. č. 222/23, 222/24, 222/26, 561; v 

katastrálním území Tymákov: pozemek parc. č. 532/1, 786/34, 786/35, 786/36, 1517/1, 1517/2, 1784/5, 

1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1831, 1853, 1855, 1866, 1867, 1868, 1876, 1877, 1878, 1879, 1881, 1882, 

1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 2112, 2113, 2116, 2117, 2118, 2131, 2138, 2141, 2142, 2143, 

2144, 2145, 2154, 2155, 2156, 2157, 2160, 2161, 2162, 2171, 2173, 2174, 2175, 2186, 2187, 2188, 2193, 

2207, 2308, 2311, 2330, 2331, 2333, 2352, 2368, 2441, 2443, 2471/1 ověřil stavební úřad dálkovým 

přístupem do katastru nemovitostí dne 2. 3. 2022 a 20. 7. 2022. 

 

Stavební úřad posoudil okruh účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona 

a vymezil jej na základě vyhodnocení území dotčeného vlivy stavby, při kterém vycházel z grafické části 

dokumentace pro vydání stavebního povolení, zpracované na podkladě katastrální mapy, z údajů 

uvedených v katastru nemovitostí, které ověřil v průběhu řízení a před vydáním rozhodnutí; rozsah 

pozemků je dán pozemky, na kterých má být stavba prováděna; tj. rozsah pozemků dotčených 

prováděním stavby je dán hranicí pruhu pod novými překládanými vodiči vedení přenosové soustavy 

včetně hranice pracovního pruhu (manipulační a montážní plochy pro instalaci nových stožárů a nových 

vodičů vedení), a hranicí pruhu pod odstraňovaným vedením a odstraňovanými stožáry. Mezi účastníky 

řízení byli zahrnuti vlastníci pozemků a staveb, na kterých bude stavba umístěna a prováděna, včetně 

těch, kteří mají k těmto pozemkům a stavbám jiná věcná práva. Dále vlastníci pozemků a staveb, které se 

nacházejí v ochranném pásmu stavby - „V 431/831 – Zdvojení vedení“ vč. osob, které mají k těmto 

pozemkům a stavbám jiná věcná práva a osob, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k 

sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením 

přímo dotčeno. Tím byl stanoven okruh účastníků stavebního řízení podle následujících ustanovení 

stavebního zákona, a to konkrétně: 

• podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 

správního řádu je účastníkem stavebního řízení stavebník, tj.: 

společnost ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10 - Michle, 101 00 Praha 101 

 

• podle ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 

správního řádu je účastníkem stavebního řízení vlastník pozemku, na kterém má být stavba 

prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby 

přímo dotčeno, tj.: 
 

JUDr. Ing. Vojtěch Šašek, Lounky č.p. 145, Chodouny, 413 01 Roudnice nad Labem (vlastník pozemku 

parc.č. 1931, 1965, 1966 v k. ú. Dýšina, LV 810, podíl 1/4) 

Ing. Jana Pecková, Otýlie Beníškové č.p. 1695/16, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 (vlastník pozemku 

parc.č. 1931, 1965, 1966 v k. ú. Dýšina, LV 810, podíl ½) 
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Jana Tkadlecová, Obědné č.p. 77, Libina, 789 74 Rohle (vlastník pozemku parc.č. 1931, 1965, 1966 

v k. ú. Dýšina, LV 810, podíl 1/4) 

Ladislav Toman, Úzká č.p. 534, 330 03 Chrást u Plzně (vlastník pozemku parc.č. 1933 v k. ú. Dýšina, LV 

225) 

Luděk Smaha, 5. května č.p. 16, 330 02 Dýšina (vlastník pozemku parc.č. 1956 v k. ú. Dýšina, LV 1073) 

Libor Nový, Pod Školou č.p. 11, 330 03 Chrást u Plzně (vlastník pozemku parc.č. 1958 v k. ú. Dýšina, LV 

1220) 

Miloš Štrunc, Přátelství č.p. 319, 330 02 Dýšina (vlastník pozemku parc.č. 1970 v k. ú. Dýšina, LV 709) 

Jaroslava Štenglová, Nade Mží č.p. 686/14, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18 (vlastník pozemku parc.č. 1971 

v k. ú. Dýšina LV 1373; parc. č 243/23 v k.ú. Kyšice u Plzně, LV 111, podíl 1/2) 

Pavel Štrunc, Mezihorská č.p. 813/51, Praha 4 - Modřany, 143 00 Praha 412 (vlastník pozemku parc.č. 

1974 v k. ú. Dýšina LV 1372) 

Marie Valentová, Letkovská č.p. 39, 330 01 Kyšice (vlastník pozemku parc.č. 1975 v k. ú. Dýšina LV 

1371; parc. č. 243/23 v k.ú. Kyšice u Plzně, LV 111, podíl 1/2) 

Tomáš Šik, Břasy č.p. 106, 338 24 Břasy 1 (vlastník pozemku parc.č. 1978 v k. ú. Dýšina, LV 477, podíl 

1/2) 

Jana Sikorová, Lesní č.p. 105, 330 01 Kyšice (vlastník pozemku parc.č. 1978 v k. ú. Dýšina, LV 477, podíl 

½) 

Ing. Jiří Vlček, Manětínská č.p. 1505/29, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 (vlastník pozemku parc.č. 1979 v k. ú. 

Dýšina, LV 750, podíl ½; parc.č. 943/36 v k.ú. Kyšice u Plzně, LV 576, podíl ½) 

Anna Paidarová, Družstevní č.p. 538, 330 03 Chrást u Plzně (vlastník pozemku parc.č. 1979 v k. ú. 

Dýšina, LV 750, podíl ½; parc.č. 943/36 v k.ú. Kyšice u Plzně, LV 576, podíl 1/2) 

Václav Suchý, Těšínská č.p. 1111/15, Doubravka, 312 00 Plzeň 12 (vlastník pozemku parc.č. 1981 v k. ú. 

Dýšina, LV 765) 

Římskokatolická farnost Dýšina, Plzeňská č.p. 1, 330 02 Dýšina (vlastník pozemku parc.č. 1982 v k. ú. 

Dýšina, LV 502) 

Jiří Lengál, Mikulčická č.p. 1073/10, Slatina, 627 00 Brno 27 (vlastník pozemku parc.č. 1985 v k. ú. 

Dýšina LV 243) 

Pavel Stružka, Lomená č.p. 153, Záluží, 330 11 Třemošná (vlastník pozemků parc.č. 1999 a 2000 v k. ú. 

Dýšina LV 1291; parc.č. 943/40 v k.ú. Kyšice u Plzně, LV 577, podíl ½; parc.č. 943/37, 943/38, 943/47 

v k.ú. Kyšice u Plzně, LV 723, podíl 1/2) 

Miroslav Paríšek, Přátelství č.p. 14, 330 02 Dýšina (vlastník pozemku parc.č. 1871 v k. ú. Dýšina, LV 70, 

podíl 2/3; parc.č. 1874 v k. ú. Dýšina, LV 898, podíl 1/3) 

Pavel Němec, Lhota pod Radčem č.p. 4, 337 01 Rokycany 1 (vlastník pozemku parc.č. 2052 v k. ú. 

Dýšina LV 194; parc.č. 943/27 v k.ú Kyšice u Plzně, LV 575) 

Iveta Suchá, Pod Skalkou č.p. 310, 330 01 Kyšice (vlastník pozemku parc.č. 118 v k. ú. Ejpovice LV  188, 

podíl 1/6) 

Miroslav Hirsch, Azurová č.p. 1063, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6 (vlastník pozemku parc.č. 

118 v k. ú. Ejpovice LV  188, podíl 1/3) 

Ing. Jindřich Špilar, Mokroušská č.p. 1014, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1 (vlastník pozemku 

parc.č. 119 v k. ú. Ejpovice LV 133) 

Stanislav Rampas, Hlavní č.p. 61, Ejpovice, 337 01 Rokycany 1 (vlastník pozemku parc.č. 120 v k. ú. 

Ejpovice LV 17, SJM) 

Ludmila Rampasová, Hlavní č.p. 61, Ejpovice, 337 01 Rokycany 1 (vlastník pozemku parc.č. 120 v k. ú. 

Ejpovice LV 17, SJM) 

Ladislav Kohout, Hlavní č.p. 2, Ejpovice, 337 01 Rokycany 1 (vlastník pozemku parc.č. 124/1 v k. ú. 

Ejpovice LV 589) 

Helena Sládková, Malý Malahov č.p. 10, Puclice, 345 61 Staňkov (vlastník pozemků parc.č. 129, 131, 

140/5, 169/17 v k. ú. Ejpovice LV 101) 

Ondřej Šik, K Jalovčí č.p. 189, Ejpovice, 337 01 Rokycany 1 (vlastník pozemků parc.č. 130, 134 v k. ú. 

Ejpovice LV 642) 

Věra Kudrnová, Hrádecká č.p. 1102/12, Doubravka, 312 00 Plzeň 12 (vlastník pozemků parc.č. 132 v k. ú. 

Ejpovice LV 77) 

Věra Kubrová, Hubenov č.p. 15, Únice, 386 01 Strakonice 1 (vlastník pozemků parc.č. 140/4, 169/5, 

169/14, 169/15, 169/16 v k. ú. Ejpovice LV  237, podíl 1/4) 

Vladimír Černík, Štítov č.p. 31, 336 01 Blovice (vlastník pozemků parc.č. 140/4, 169/5, 169/14, 169/15, 

169/16 v k. ú. Ejpovice LV  237, podíl 3/4) 
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Zdeňka Havránková, K Lukám č.p. 234, 330 01 Kyšice (vlastník pozemků parc.č. 142, 169/12 v k. ú. 

Ejpovice LV  240) 

MUDr. Ludmila Adámková, Jižní č.p. 211/28, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň 12 (vlastník pozemku 

parc.č. 137 v k. ú. Kyšice u Plzně, LV  34, podíl ¼; parc.č. 243/21 v k. ú. Kyšice u Plzně, LV  129; parc.č. 

292 v k. ú. Kyšice u Plzně, LV  508, podíl 1/4) 

Luděk Štrunc, Krátká č.p. 180, 330 01 Kyšice (vlastník pozemku parc.č. 137 v k. ú. Kyšice u Plzně, LV  

34, podíl 1/2) 

Petr Štrunc, Mikulášské náměstí č.p. 631/3, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 (vlastník pozemku 

parc.č. 137 v k. ú. Kyšice u Plzně, LV  34, podíl 1/4) 

Jarmila Sobotová, Plachtín č.p. 3, Nečtiny, 331 62 Manětín (vlastník pozemku parc.č. 139/33 v k. ú. 

Kyšice u Plzně, LV  14, podíl 1/3) 

Jaroslav Kobes, Školní č.p. 467, 331 51 Kaznějov (vlastník pozemku parc.č. 139/33 v k. ú. Kyšice u Plzně, 

LV  14, podíl 1/3) 

Jiřina Donskovová, Hrad Nečtiny č.p. 27, 331 62 Manětín (vlastník pozemku parc.č. 139/33 v k. ú. Kyšice 

u Plzně, LV  14, podíl 1/3) 

Věra Tajflová, Horní Náves č.p. 47, 330 01 Kyšice (vlastník pozemků parc.č. 141, 142, 143, 144 v k. ú. 

Kyšice u Plzně, LV  13) 

Marie Šiková, Náves č.p. 53, 330 01 Kyšice (vlastník pozemků parc.č. 147, 148, 243/12, 298/13, 312/3, 

312/4, 364/51, 943/53, 945/11 v k. ú. Kyšice u Plzně, LV  121, podíl 1/2) 

Bc. Jana Rajzrová, Za Humny č.p. 256, 330 01 Kyšice (vlastník pozemků parc.č. 147, 148, 243/12, 

298/13, 312/3, 312/4, 364/51, 943/53, 945/11 v k. ú. Kyšice u Plzně, LV  121, podíl 1/2) 

Radmila Salačová, Sirotkova č.p. 281/12, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1 (vlastník pozemku 

parc.č. 239/1, 943/42, 943/45, 945/10 v k. ú. Kyšice u Plzně, LV  495) 

Milada Lišková, Spojovací č.p. 142, Ejpovice, 337 01 Rokycany 1 (vlastník pozemku parc.č. 243/1 v k. ú. 

Kyšice u Plzně, LV  270) 

Ing. Hana Soukupová, Na Dlouhých č.p. 1439/68, Doubravka, 312 00 Plzeň 12 (vlastník pozemku parc.č. 

243/11 v k. ú. Kyšice u Plzně, LV  52, podíl 2/4) 

Jaroslav Nekola, Svojkovice č.p. 110, 338 22 Volduchy (vlastník pozemku parc.č. 243/11 v k. ú. Kyšice u 

Plzně, LV  52, podíl 1/4) 

Václav Fotr, Lipnice č.p. 97, 335 61 Spálené Poříčí (vlastník pozemku parc.č. 243/11 v k. ú. Kyšice u 

Plzně, LV  52, podíl 1/4) 

Zbyněk Marák, Plaménková č.p. 1116/17, Černice, 326 00 Plzeň 26 (vlastník pozemku parc.č. 243/13 v k. 

ú. Kyšice u Plzně, LV  229, podíl 1/3) 

Martina Janečková, Jamborova č.p. 1778/7, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 (vlastník pozemku parc.č. 243/14 

v k. ú. Kyšice u Plzně, LV  730, podíl 1/2) 

Ludmila Taitlová, Školní č.p. 1258/58, Doubravka, 312 00 Plzeň 12 (vlastník pozemku parc.č. 243/15, 

364/46, 364/49, 945/8 v k. ú. Kyšice u Plzně, LV 733) 

Markéta Sokolová, Konzumní č.p. 137/2, Lhota, 301 00 Plzeň 1 (vlastník pozemku parc.č. 243/17 v k. ú. 

Kyšice u Plzně, LV 69) 

Jaromír Čechura, Ke Hřišti č.p. 307, 330 01 Kyšice (vlastník pozemku parc.č. 243/18 v k. ú. Kyšice u 

Plzně, LV  540, SJM) 

Alena Čechurová, Ke Hřišti č.p. 307, 330 01 Kyšice (vlastník pozemku parc.č. 243/18 v k. ú. Kyšice u 

Plzně, LV  540, SJM) 

Lucie Svobodová, Kamenný Újezd č.p. 187, 337 01 Rokycany 1 (vlastník pozemku parc.č. 243/26 v k. ú. 

Kyšice u Plzně, LV  506, podíl 2/10) 

Jindřich Strýc, Na Výsluní č.p. 773/61, Černice, 326 00 Plzeň 26 (vlastník pozemku parc.č. 243/26 v k. ú. 

Kyšice u Plzně, LV  506, podíl ½ v SJM) 

Ilona Strýcová, Na Výsluní č.p. 773/61, Černice, 326 00 Plzeň 26 (vlastník pozemku parc.č. 243/26 v k. ú. 

Kyšice u Plzně, LV  506, podíl ½ v SJM) 

Václav Volráb, Pod Vranovou č.p. 272, 330 01 Kyšice (vlastník pozemku parc.č. 243/26 v k. ú. Kyšice u 

Plzně LV  506, podíl 3/10) 

Alice Racková, Skalní č.p. 457, 332 09 Štěnovice (vlastník pozemku parc.č. 243/27, 243/28, 243/31 v k. 

ú. Kyšice u Plzně,, LV  646) 

Helena Cubrová, Náves č.p. 34, 330 01 Kyšice (vlastník pozemku parc.č. 243/30, 297 v k. ú. Kyšice u 

Plzně, LV  100, podíl 5/12) 

Anna Čechurová, Náves č.p. 224, 330 01 Kyšice (vlastník pozemku parc.č. 243/30, 297 v k. ú. Kyšice u 

Plzně, LV  100, podíl 5/12) 
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Marie Vachová, Papírnická č.p. 2781/11, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 (vlastník pozemku parc.č. 

243/30, 297 v k. ú. Kyšice u Plzně, LV  100, podíl 2/12) 

Václav Štrunc, Ing., Stará Ulička č.p. 43, 330 01 Kyšice (vlastník pozemku parc.č. 247 v k. ú. Kyšice u 

Plzně, LV  30) 

Marie Šnajdrová, Horní Náves č.p. 100, 330 01 Kyšice (vlastník pozemků parc.č. 248, 294/6 v k. ú. 

Kyšice u Plzně, LV  86) 

Josef Kantner, Oprechtice č.p. 36, Zahořany, 345 06 Kdyně (vlastník pozemku parc.č. 249 v k. ú. Kyšice u 

Plzně, LV  671) 

Mgr. MBA Tereza Juřicová, V Zátiší č.p. 1514, 273 51 Unhošť (vlastník pozemku parc.č. 292 v k. ú. 

Kyšice u Plzně, LV  508, podíl 1/4) 

Denisa Štruncová, Náves č.p. 3, 330 01 Kyšice (vlastník pozemku parc.č. 292 v k. ú. Kyšice u Plzně, LV  

508, podíl 1/4) 

Patricie Batíková, Horomyslická č.p. 270, 330 02 Dýšina (vlastník pozemku parc.č. 292 v k. ú. Kyšice u 

Plzně, LV  508, podíl 1/4) 

Romana Lazáriková, Ke Kapličce č.p. 17, Borek, 337 01 Rokycany 1 (vlastník pozemku parc.č. 293, 

294/8 v k. ú. Kyšice u Plzně, LV  540, podíl 1/2) 

Daniela Rejdová, Pražská č.p. 805, Nové Město, 337 01 Rokycany 1 (vlastník pozemku parc.č. 293, 294/8 

v k. ú. Kyšice u Plzně, LV  540, podíl 1/2) 

Josef Beránek, Náves č.p. 21, 330 01 Kyšice (vlastník pozemků parc.č. 298/18, 298/20, 894/5 v k. ú. 

Kyšice u Plzně, LV  85) 

Eva Sudová, V Brance č.p. 383/4, Újezd, 312 00 Plzeň 12 (vlastník pozemku parc.č. 301/1 v k. ú. Kyšice u 

Plzně, LV  79) 

Ing. Silvie Čížková, nar. 7.8.1981, Malovice č.p. 20, 384 11 Netolice (vlastník pozemků parc.č. 301/2 v k. 

ú. Kyšice u Plzně, LV  684) 

Martin Stružka, Chebská č.p. 492/7, 353 01 Mariánské Lázně 1 (vlastník pozemku parc.č. 943/40 v k. ú. 

Kyšice u Plzně, LV  577, podíl 1/2) 

Marie Štiková, Nezvěstice č.p. 220, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 812/1 v k. ú. Nezvěstice, 

LV  376; parc.č. 441 v k. ú. Olešná u Nezvěstic, LV  398) 

Ing. Václav Anton, Smrková č.p. 422, Senec, 330 08 Zruč-Senec (vlastník pozemku parc.č. 1226 v k. ú. 

Nezvěstice, LV  1686) 

Bedřich Česal, Olešná č.p. 6, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 1242 v k. ú. Nezvěstice, LV  

425; parc.č. 400, 406, 423, 455, 493, 494, 502 v k. ú. Olešná u Nezvěstic, LV  213) 

Václav Trhlík, Olešná č.p. 27, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 1243 v k. ú. Nezvěstice, LV  

1684) 

Ing. Václav Valenta, Nezvěstice č.p. 238, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 795, 796, 812/2 v 

k. ú. Nezvěstice, LV  559) 

Josef Červený, Nezvěstice č.p. 307, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 1225 v k. ú. Nezvěstice, 

LV  399) 

Václava Homolková, Horšice č.p. 113, 334 55 Horšice (vlastník pozemku parc.č. 802 v k. ú. Nezvěstice, 

LV  1691) 

Jan Cibulka, Týniště č.p. 2, 334 01 Přeštice (vlastník pozemku parc.č. 805 v k. ú. Nezvěstice, LV  1692) 

Veronika Štěpánová, V cihelně č.p. 647, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 806 v k. ú. 

Nezvěstice, LV  1690) 

Josef Šlezingr, Nezvěstice č.p. 1, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 812/1 v k. ú. Nezvěstice, 

LV  376) 

Ing. Lenka Bartásková, Olešná č.p. 2, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 389, 439 v k. ú. 

Olešná u Nezvěstic, LV  1262) 

Ladislav Novotný, Květná č.p. 2768/55, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 (vlastník pozemku parc.č. 

405, 485 v k. ú. Olešná u Nezvěstic, LV  1264, podíl 1/2) 

Jaroslav Novotný, Zábělá č.p. 244, Újezd, 312 00 Plzeň 12 (vlastník pozemku parc.č. 405, 485 v k. ú. 

Olešná u Nezvěstic, LV  1264, podíl 1/2) 

Jan Poduška, Pod Strání č.p. 100, Hradiště, 336 01 Blovice (vlastník pozemku parc.č. 454 v k. ú. Olešná u 

Nezvěstic, LV  143, podíl 1/4) 

Vlastimil Píša, Olešná č.p. 3, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 454 v k. ú. Olešná u Nezvěstic, 

LV  143, podíl ¾;(vlastník pozemku parc.č. 495 v k. ú. Olešná u Nezvěstic, LV  1246,) 

Ing. Zdeněk Krňoul, Ph.D., Olešná č.p. 24, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 496 v k. ú. 

Olešná u Nezvěstic, LV  1201, SJM) 
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Mgr. Věra Krňoulová, Olešná č.p. 24, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 496 v k. ú. Olešná u 

Nezvěstic, LV  1201, SJM) 

Josef Beyer, Lesní č.p. 38, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec (vlastník pozemku parc.č. 69/1, 109/1 v k.ú. 

Sedlec u Starého Plzence, LV 770, podíl 1/4) 

Alena Vodová, V Rolích č.p. 576/26, Újezd, 312 00 Plzeň 12 (vlastník pozemku parc.č. 69/1, 109/1 v k.ú. 

Sedlec u Starého Plzence, LV 770, podíl 1/8) 

Miluše Chrastilová, Tymákovská č.p. 2, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec (vlastník pozemku parc.č. 69/1, 

109/1 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence, LV 770, podíl 1/4) 

Ing. Věra Chrastilová, Na Výsluní č.p. 216, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec (vlastník pozemku parc.č. 112 

v k.ú. Sedlec u Starého Plzence, LV 779, podíl 1/2) 

Ing. Stanislav Kočandrle, Tymákovská č.p. 201, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec (vlastník pozemku parc.č. 

112 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence, LV 779, podíl 1/2) 

Luboš Prokop, Čichořická č.p. 153, 364 53 Chyše (vlastník pozemku parc.č. 233/1 v k.ú. Sedlec u Starého 

Plzence, LV 2736; parc.č. 1824 v k.ú. Tymákov, LV 993) 

Vladimír Houška, Tymákov č.p. 85, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 233/45 v k.ú. Sedlec u 

Starého Plzence, LV 2578) 

Karel Egrmaier, Štemberova č.p. 217, 330 01 Kyšice (vlastník pozemku parc.č. 222/24 v k. ú. Lhůta u 

Tymákova, LV  476, podíl ½; parc.č. 79/1, 86/1, 86/23, 86/24, 233/57 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence, LV 

67, podíl ½; parc.č. 788/3, 788/4, 788/5, 788/6 v k. ú. Šťáhlavy, LV 2063, podíl ½; parc.č. 2352, 2443 

v k.ú. Tymákov, LV 21, podíl ½; parc.č. 1517/1, 1784/5 v k.ú. Tymákov, LV 700, podíl 1/2) 

Václav Egrmaier, Úvozová č.p. 205, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec (vlastník pozemku parc.č. 222/24 v k. 

ú. Lhůta u Tymákova, LV  476, podíl ½; parc.č. 79/1, 86/1, 86/23, 86/24, 233/57 v k.ú. Sedlec u Starého 

Plzence, LV 67, podíl 1/2; parc.č. 788/3, 788/4, 788/5, 788/6 v k. ú. Šťáhlavy, LV 2063, podíl ½; parc.č. 

2352, 2443 v k.ú. Tymákov, LV 21, podíl ½; parc.č. 1517/1, 1784/5 v k.ú. Tymákov, LV 700, podíl 1/2) 

Blanka Horáková, Stehlíkova č.p. 2396/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 (vlastník pozemku parc.č. 

233/60, 265/1 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence, LV 2651) 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Šťáhlavy, Na sádkách č.p. 653, 332 03 Šťáhlavy (vlastník 

pozemku parc.č. 68/4, 69/13, 70/3 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence, LV 2710) 

Jana Vyskočilová, Nezbavětice č.p. 44, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemků parc.č. 440, 549/3 v k. ú. 

Nezbavětice, LV  1957; parc.č. 429/2 v k. ú. Šťáhlavy, LV 1079) 

Oldřich Krákora, Americká č.p. 60, 336 01 Blovice (vlastník pozemků parc.č. 443, 445 v k. ú. 

Nezbavětice, LV  203; parc.č. 393/24 v k. ú. Šťáhlavy, LV 579, podíl ½; parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 2515, podíl 1/64) 

Ing. Jaroslav Jirka, Šimerova č.p. 461/9, Doudlevce, 301 00 Plzeň 1 (vlastník pozemku parc.č. 444, 446, 

447, 448, 531, 532, 533 v k. ú. Nezbavětice, LV  2023) 

JUDr. Jana Šalomounová, K Jezu č.p. 233, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec (vlastník pozemku parc.č. 475/5 

v k. ú. Nezbavětice, LV  2011, podíl 1/8; parc.č. 419/44, 458/2 v k. ú. Šťáhlavy, LV 649, podíl 1/8) 

Ing. Václav Štětina, Náves republiky č.p. 39, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 475/5 v k. ú. 

Nezbavětice, LV  2011, podíl 3/8; parc.č. 419/44, 458/2 v k. ú. Šťáhlavy, LV 649, podíl 3/4) 

Karel Dinnebier, Nezbavětice č.p. 12, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 549/14, 559/14, 

559/20 v k. ú. Nezbavětice, LV  1041, SJM) 

Anna Dinnebierová, Nezbavětice č.p. 12, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 549/14, 559/14, 

559/20 v k. ú. Nezbavětice, LV  1041, SJM) 

Miroslav Kůs, Kotíkovská č.p. 1248/61, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23 (vlastník pozemku parc.č. 

549/6 v k. ú. Nezbavětice, LV  202, podíl 1/2) 

Marie Harasimovičová, Nezvěstice č.p. 87, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 549/7 v k. ú. 

Nezbavětice, LV  1106) 

Jiří Šebek, Šťáhlavice č.p. 159, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 559/5 v k. ú. 

Nezbavětice, LV  2009, podíl 3/5; parc.č. 218 v k. ú. Šťáhlavice, LV 957, podíl 3/5) 

Pavel Bůcha, Václava Nového č.p. 601, Nové Město, 337 01 Rokycany 1 (vlastník pozemku parc.č. 560 v 

k. ú. Nezbavětice, LV  185, podíl 1/2) 

Jiří Bůcha, Pražská č.p. 860, Nové Město, 337 01 Rokycany 1 (vlastník pozemku parc.č. 560 v k. ú. 

Nezbavětice, LV  185, podíl 1/2) 

Pavel Krňoul, Šťáhlavice č.p. 17, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 181/1, 181/2 v k. 

ú. Šťáhlavice, LV 934) 

Marie Kůlová, Šťáhlavice č.p. 21, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 193, 199, 209 

v k. ú. Šťáhlavice, LV 2253, podíl ½) 
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Marie Buriánová, Šťáhlavice č.p. 4, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 195, 207 v k. 

ú. Šťáhlavice, LV 921) 

Jaroslav Šefl, Nezbavětice č.p. 52, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 428/129 v k. ú. 

Šťáhlavice, LV 1896) 

Ing. Jaroslav Švantner, Zářivá č.p. 213/15, Radobyčice, 301 00 Plzeň 1 (vlastník pozemku parc.č. 205 v k. 

ú. Šťáhlavice, LV 1029, SJM) 

Petra Brožová, Průkopníků č.p. 183/27, Křimice, 322 00 Plzeň 22 (vlastník pozemku parc.č. 206 v k. ú. 

Šťáhlavice, LV 1938, podíl 1/2) 

RNDr. Milena Šebková, Šťáhlavice č.p. 159, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 206 

v k. ú. Šťáhlavice, LV 1938, podíl 1/2) 

Jiří Šubrt, U křížku č.p. 230, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 217/21, 233/1 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 819, podíl 1/2) 

Marie Šubrtová, U křížku č.p. 230, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 217/21, 233/1 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 819, podíl 1/2) 

Mgr. Jana Frolíková, V rokli č.p. 591, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 246/1, 300/17, 417, 

419/34, 443 v k. ú. Šťáhlavy, LV 809, podíl 1/4) 

Ing. Věra Beková, Kralovická č.p. 1468/77, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 (vlastník pozemku parc.č. 246/1, 

300/17, 417, 419/34, 443 v k. ú. Šťáhlavy, LV 809, podíl 1/2) 

Radka Košařová, Polní č.p. 678, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 246/1, 300/17, 417, 419/34, 

443 v k. ú. Šťáhlavy, LV 809, podíl 1/4) 

Jan Čechura, Husova č.p. 35, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 294, 418/2, 979/18 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 17; parc.č. 418/3 v k. ú. Šťáhlavy, LV 18, podíl 4/8; parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, LV 

2515, podíl 2/32) 

František Vonášek, Husova č.p. 16, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 295 v k. ú. Šťáhlavy, LV 

583; parc.č. 393/25 v k. ú. Šťáhlavy, LV 2071, podíl 2/3) 

Ing. Jiří Dolejš, Rabasova č.p. 3834/4, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4 (vlastník pozemku 

parc.č. 296 v k. ú. Šťáhlavy, LV 807, podíl 1/12) 

Andrea Kaitmanová, Krátká č.p. 531, 763 26 Luhačovice (vlastník pozemku parc.č. 296 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 807, podíl 1/12) 

MUDr. Jiřina Kudrnová, V Lipinách č.p. 1310, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3 (vlastník pozemku 

parc.č. 296 v k. ú. Šťáhlavy, LV 807, podíl 1/12) 

Mgr. Václav Pěkný, Nová č.p. 1397/18, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3 (vlastník pozemku parc.č. 296 

v k. ú. Šťáhlavy, LV 807, podíl 1/12) 

Zdeňka Vyletová, Lísková č.p. 1449/18, Doubravka, 312 00 Plzeň 12 (vlastník pozemku parc.č. 297 v k. 

ú. Šťáhlavy, LV 2028) 

Radek Benda, Dr. Holuba č.p. 27, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 300/24, 300/26, 405/3, 

419/34 v k. ú. Šťáhlavy, LV 56) 

Jiří Skala, U Pumpy č.p. 450, 331 51 Kaznějov (vlastník pozemku parc.č. 300/25 v k. ú. Šťáhlavy, LV 852, 

podíl 1/2) 

Zdeněk Skala, K Mistráku č.p. 617, 331 51 Kaznějov (vlastník pozemku parc.č. 300/25 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 852, podíl 1/2) 

JUDr. Karel Mošna, Jasanová č.p. 345/16, Doudlevce, 326 00 Plzeň 26 (vlastník pozemku parc.č. 303 v k. 

ú. Šťáhlavy, LV 1414) 

Marie Fialová, Šťáhlavice č.p. 144, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 444/1 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 824, podíl 1/2) 

Mgr. Martin Tunkl, Útušice č.p. 161, 332 09 Štěnovice (vlastník pozemku parc.č. 336/23, 419/40 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 582, SJM) 

Mgr. Lucie Tunklová, Útušice č.p. 161, 332 09 Štěnovice (vlastník pozemku parc.č. 336/23, 419/40 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 582, SJM) 

Jiří Brožík, Habrmanova č.p. 196, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 336/7, 983/11 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 6) 

Zdeňka Hájková, Zahořany č.p. 131, 411 48 Křešice (vlastník pozemku parc.č. 341 v k. ú. Šťáhlavy, LV 

569, podíl 1/2) 

Václav Heller, Komenského č.p. 481, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 341 v k. ú. Šťáhlavy, LV 

569, podíl 1/2) 

Martin Šlouf, Liliová č.p. 890/19, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 (vlastník pozemku parc.č. 355/23 

v k. ú. Šťáhlavy, LV 2051) 
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Jiří Šebek, 28. ŘÍJNA č.p. 877, 332 02 Starý Plzenec (vlastník pozemku parc.č. 355/26 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 1233) 

Jiří Fidler, Osek č.p. 331, 338 21 Osek u Rokycan (vlastník pozemku parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, LV 

2515, podíl 2/32) 

Ing. Jiří Batěk, Hálkova č.p. 969, 332 02 Starý Plzenec (vlastník pozemku parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 2515, podíl 1/32) 

Mgr. Jaroslav Batěk, Husova č.p. 833, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 2515, podíl 1/32) 

Erik Strejček, Konšelská č.p. 1015/9, 180 00 Praha 8 – Libeň (vlastník pozemku parc.č. 393/54 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 2515, podíl 1/64) 

Vladimír Dvořák, Táborská č.p. 163, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 2515, podíl 2/96) 

Ing. Vlastimil Vavřička, Špilarova č.p. 424, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 393/54 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 2515, podíl 1/32) 

Vladimíra Čadová, Dvořákova č.p. 2584/47, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 (vlastník pozemku parc.č. 

393/54 v k. ú. Šťáhlavy, LV 2515, podíl 1/32) 

Hana Ižovská, Španielova č.p. 1315/25, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618 (vlastník pozemku parc.č. 

393/54 v k. ú. Šťáhlavy, LV 2515, podíl 2/64) 

Jaroslav Vyskočil, Železniční č.p. 530/38, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 (vlastník pozemku 

parc.č. 393/23 v k. ú. Šťáhlavy, LV 814, podíl ¼; parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, LV 2515, podíl 1/128) 

Ing- Petr Karlík, Voskovcova č.p. 1130/28, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00 Praha 52 (vlastník pozemku 

parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, LV 2515, podíl 1/128) 

Miloslav Vyskočil, Na potoce č.p. 51, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 393/23 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 814, podíl 1/4; parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, LV 2515, podíl 1/128) 

Libor Vodička, Na potoce č.p. 116, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 2515, podíl 2/64) 

František Bystřický, U hřiště č.p. 83, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 2515, podíl 2/32) 

Danuše Haišmanová, nar. 24.4.1931, Strnadova č.p. 1955/33, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 

Václav Krákora, Jižní č.p. 165/23, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň 12 (vlastník pozemku parc.č. 393/24 

v k. ú. Šťáhlavy, LV 579, podíl ½; u parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, LV 2515, podíl 1/64) 

Hana Černá, Habrmanova č.p. 479, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 2515, podíl 4/96) 

Václav Šebek, Losiná č.p. 264, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, LV 

2515, podíl 2/32) 

Jan Vyskočil, Na potoce č.p. 51, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 393/23 v k. ú. Šťáhlavy, LV 

814, podíl 1/4; parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, LV 2515, podíl 1/128) 

Jiří Haišman, Kaštanová č.p. 884/7, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 (vlastník pozemku parc.č. 

393/54 v k. ú. Šťáhlavy, LV 2515, podíl 1/32 SJM) 

MUDr. Ivana Haišmanová, Kaštanová č.p. 884/7, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 (vlastník 

pozemku parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, LV 2515, podíl 1/32 SJM; (vlastník pozemku parc.č. 393/54 v k. 

ú. Šťáhlavy, LV 2515, podíl 1/64) 

PhDr. Milan Jermář, Jiráskova č.p. 330, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 393/54 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 2515, podíl 2/32) 

Lenka Vyskočilová, Na potoce č.p. 51, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 393/23 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 814, podíl 1/4; parc.č. 393/54 v k. ú. Šťáhlavy, LV 2515, podíl 1/128) 

Jaroslav Vonášek, Jungmannova č.p. 532, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 393/25 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 2071, podíl 1/3) 

Václav Holub, Rokycanská č.p. 512, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 393/26 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 557) 

Stanislav Peroutka, Radyňská č.p. 85, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 418/3 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 18, podíl ½; parc.č. 419/41 v k. ú. Šťáhlavy, LV 647) 

Vlasta Vavřičková, Táborská č.p. 164, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 419/35 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 547, podíl 2/10) 

Jan Vondráček, K Beránce č.p. 710, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 419/35 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 547, podíl 2/10 SJM) 

Petra Vondráčková, K Beránce č.p. 710, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 419/35 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 547, podíl 2/10 SJM) 



Č. j.: MPO 19038/22/466 – SÚ 

Stránka 41 z 63 

Hana Kunešová, Husova č.p. 144, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 419/35 v k. ú. Šťáhlavy, LV 

547, podíl 2/10) 

René Fišer, Nezbavětice č.p. 76, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 419/35 v k. ú. Šťáhlavy, LV 

547, podíl 1/10; parc.č. 419/38, 428/128 v k. ú. Šťáhlavy, LV 1065) 

Jana Bendová, Nebílovský Borek č.p. 60, Štěnovický Borek, 332 09 Štěnovice (vlastník pozemku parc.č. 

419/35 v k. ú. Šťáhlavy, LV 547, podíl 1/10; parc.č. 419/39 v k. ú. Šťáhlavy, LV 1072) 

Zdeňka Kavinová, Na průhonu č.p. 505, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 428/127 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 54) 

Ladislav Hofrajtr, Losiná č.p. 252, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 428/130 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 1056, podíl 1/2) 

Pavel Hofrajtr, Sladkovského č.p. 2388/44, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 (vlastník pozemku 

parc.č. 428/130 v k. ú. Šťáhlavy, LV 1056, podíl 1/2) 

RNDr. Pavel Sedlák, Chopinova č.p. 1493/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (vlastník pozemku parc.č. 

428/131 v k. ú. Šťáhlavy, LV 1194) 

Václav Mencl, Žákava č.p. 168, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 428/132 v k. ú. Šťáhlavy, LV 

1057) 

Věra Kostohryzová, Nezbavětice č.p. 42, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 428/133 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 1950) 

Václav Fiala, Chválenice č.p. 132, 332 05 Chválenice (vlastník pozemku parc.č. 428/134 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 81, podíl 1/4) 

Zdeňka Kubešová, Oplot č.p. 87, 334 01 Přeštice (vlastník pozemku parc.č. 428/134 v k. ú. Šťáhlavy, LV 

81, podíl 1/4) 

Jaroslav Fiala, Sokolovská č.p. 849, 334 41 Dobřany (vlastník pozemku parc.č. 428/134 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 81, podíl 1/4) 

Miluše Škardová, K lomu č.p. 964, 332 02 Starý Plzenec (vlastník pozemku parc.č. 428/134 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 81, podíl 1/4) 

Květa Nolčová, Na potoce č.p. 82, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 428/142 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 147) 

Tomáš Kucendörfer, Nezbavětice č.p. 25, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 429/3 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 194, podíl 1/2) 

Jaroslava Kucendörferová, Nezbavětice č.p. 25, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 429/3 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 194, podíl 1/2) 

Blanka Sedláková, Masarykova č.p. 312, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 429/4 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 712) 

Růžena Krásná, Nezbavětice č.p. 19, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 429/5 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 1025) 

Ing. Martin Vyskočil, Nezbavětice č.p. 44, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 429/6 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 27) 

Josef Fiala, Okrajová č.p. 184, Zruč, 330 08 Zruč-Senec (vlastník pozemku parc.č. 429/7 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 1044) 

Bohumila Sladká, Nezbavětice č.p. 46, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 429/9 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 1063) 

Vladimír Vimr, Úslavská č.p. 5, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 437 v k. ú. Šťáhlavy, LV 48, 

podíl 1/2) 

Lenka Balvínová, Smetanova č.p. 492, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 444/1 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 824, podíl 1/2) 

Jaromír Sedlák, Nezbavětice č.p. 13, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 458/6 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 2418) 

Josef Milt, Elišky Krásnohorské č.p. 996, 332 02 Starý Plzenec (vlastník pozemku parc.č. 786/34, 1825, 

1887 v k.ú. Tymákov, LV 312, podíl 1/4) 

Oldřich Milt, nar. 23.2.1952, Kařízek č.e. 167, 338 05 Mýto v Čechách (vlastník pozemku parc.č. 786/34, 

1825, 1887 v k.ú. Tymákov, LV 312, podíl 1/4) 

Jiří Telenský, Tymákov č.p. 117, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 786/34, 1825, 1887 v k.ú. 

Tymákov, LV 312, podíl 1/2) 

Jiří Koutský, Tymákov č.p. 273, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 1826 v k.ú. Tymákov, LV 

333) 

Miroslav Šefl, Tymákov č.p. 285, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 1828, 1881 v k.ú. Tymákov, 

LV 364) 
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Jiří Eret, Tymákov č.p. 235, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 1831 v k.ú. Tymákov, LV 160, 

SJM) 

Dana Eretová, Tymákov č.p. 235, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 1831 v k.ú. Tymákov, LV 

160, SJM) 

Václav Eret, Tymákov č.p. 389, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 1884 v k.ú. Tymákov, LV 

615) 

Ludmila Štefanová, Vlkanov č.p. 65, 345 22 Poběžovice (vlastník pozemku parc.č. 1855 v k.ú. Tymákov, 

LV 693, podíl 1/2) 

Petr Štefan, Vlkanov č.p. 24, 345 22 Poběžovice (vlastník pozemku parc.č. 1855 v k.ú. Tymákov, LV 693, 

podíl 1/4) 

Václav Štefan, Záryby č.p. 140, 277 13 Kostelec nad Labem (vlastník pozemku parc.č. 1855 v k.ú. 

Tymákov, LV 693, podíl 1/4) 

Zdeněk Koranda, Volduchy č.p. 357, 338 22 Volduchy (vlastník pozemku parc.č. 1866 v k.ú. Tymákov, 

LV 674) 

Miloslava Marešová, Mládežníků č.p. 693, Nové Město, 337 01 Rokycany 1 (vlastník pozemku parc.č. 

1867 v k.ú. Tymákov, LV 735, podíl 1/2) 

Petr Bárta, Tymákov č.p. 1, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 1867 v k.ú. Tymákov, LV 735, 

podíl 1/2) 

Jana Navarová, Tachovská č.p. 1372/39, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 (vlastník pozemku parc.č. 1868 v k.ú. 

Tymákov, LV 709) 

Milan Němec, Tymákov č.p. 64, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 1877 v k.ú. Tymákov, LV 

343) 

Jaroslava Pohanková, Tymákov č.p. 2, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 1878 v k.ú. Tymákov, 

LV 128, podíl 1/2) 

Markéta Dolhá, Tymákov č.p. 369, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 1878 v k.ú. Tymákov, LV 

128, podíl 1/6) 

Petr Pohanka, Tymákov č.p. 2, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 1878 v k.ú. Tymákov, LV 128, 

podíl 1/3) 

Ing. František Šašek, Tymákov č.p. 280, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 1879 v k.ú. Tymákov, 

LV 519) 

Marie Kadlecová, Sokolská č.p. 671, 538 03 Heřmanův Městec (vlastník pozemku parc.č. 1882 v k.ú. 

Tymákov, LV 748, podíl 1/8) 

Jindřich Koranda, Na zádole č.p. 215, Veleň, 250 63 Mratín (vlastník pozemku parc.č. 1882 v k.ú. 

Tymákov, LV 748, podíl 1/2) 

Jana Bečvářová, Šimerova č.p. 415/2, Doudlevce, 301 00 Plzeň 1 (vlastník pozemku parc.č. 1882 v k.ú. 

Tymákov, LV 748, podíl 1/4) 

Pavel Trhlík, Kornatice č.p. 106, 338 43 Kornatice (vlastník pozemku parc.č. 1882 v k.ú. Tymákov, LV 

748, podíl 1/8) 

Václav Herejk, Tymákov č.p. 248, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 1883 v k.ú. Tymákov, LV 

321) 

Marie Prokopová, Do Křemší č.p. 278, 330 02 Dýšina (vlastník pozemku parc.č. 1885, 2145, 2174 v k.ú. 

Tymákov, LV 113) 

Ing. Pavel Pouba, Tymákov č.p. 165, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 1886, 2193 v k.ú. 

Tymákov, LV 351) 

Jana Slováková, Štěnovická č.p. 345, 332 09 Štěnovice (vlastník pozemku parc.č. 786/34, 1888, 2308 

v k.ú. Tymákov, LV 84, podíl 1/3) 

Jan Dobrovolný, Tymákov č.p. 43, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 786/34, 1888, 2308 v k.ú. 

Tymákov, LV 84, podíl 1/3) 

Veronika Kubáčová, Tymákov č.p. 43, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 786/34, 1888, 2308 

v k.ú. Tymákov, LV 84, podíl 1/3) 

Jiří Konopásek, Sportovní 825/10, 101 00 Praha 10 – Vršovice (vlastník pozemku parc.č. 1877 v k. ú. 

Dýšina. LV 194) 

Josef Vimr, Chouzovy č.p. 28, Chválenice, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 786/36, 1889, 

2117, 2118 v k.ú. Tymákov, LV 403) 

Monika Potůčková, Tymákov č.p. 264, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 2112, 2113, 2116 

v k.ú. Tymákov, LV 1100) 

Barbora Loudová, Pod kapličkou č.p. 1026/8, 100 00 Praha 10-Strašnice (vlastník pozemku parc.č. 2141, 

2154 v k.ú. Tymákov, LV 998, podíl 1/4) 
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Ing. Andrea Zábranská, Mezi Silnicemi č.p. 128/33, Koterov, 326 00 Plzeň 26 (vlastník pozemku parc.č. 

2141, 2154 v k.ú. Tymákov, LV 998, podíl 1/2) 

Jaroslav Rotenborn, Tymákov č.p. 211, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 2143, 2333 v k.ú. 

Tymákov, LV 723, SJM) 

Jolana Rotenbornová, Tymákov č.p. 211, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 2143, 2333 v k.ú. 

Tymákov, LV 723, SJM) 

Ing. Jiří Lodl, Lhůta č.p. 28, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 2155, 2156, 2161, 2162 v k.ú. 

Tymákov, LV 288, podíl 1/2) 

Jiří Lodl, Za Lidovým domem č.p. 1010/2c, 190 00 Praha 9 - Vysočany (vlastník pozemku parc.č. 2155, 

2156, 2161, 2162 v k.ú. Tymákov, LV 288, podíl 1/2) 

Petr Kozák, Tymákov č.p. 114, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 2171, 2173 v k.ú. Tymákov, 

LV 630) 

Mgr. Jitka Králová, nar. 30.7.1974, Sokolovská č.p. 766/17, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23 (vlastník 

pozemku parc.č. 2186 v k.ú. Tymákov, LV 394) 

Jana Nová, Tymákov č.p. 70, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 2330 v k.ú. Tymákov, LV 352, 

podíl 1/2) 

Václav Nový, Tymákov č.p. 70, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 2330 v k.ú. Tymákov, LV 

352, podíl 1/2) 

Eva Tremlová, Tymákov č.p. 44, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 2331 v k.ú. Tymákov, LV 

172, podíl 1/4) 

Václav Šimek, Losiná č.p. 424, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 2331 v k.ú. Tymákov, LV 

172, podíl 3/4) 

Ivana Preisová, Mohylová č.p. 344/39, Doubravka, 312 00 Plzeň 12 (vlastník pozemku parc.č. 2368 v k.ú. 

Tymákov, LV 779) 

Roman Racek, Malická č.p. 491/23, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 (vlastník pozemku parc.č. 243/14 

v k. ú. Kyšice u Plzně, LV  730, podíl 1/2) 

Jindřiška Stankovičová, Šťáhlavice č.p. 139, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 

393/54 v k. ú. Šťáhlavy, LV 2515, podíl 1/16) 

Miroslav Štrér, Tymákovská č.p. 196, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec (vlastník pozemku parc.č. 69/5, 

233/46 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, LV  536, podíl 2/3) 

Jaroslav Štrér, Rybova č.p. 1058, 334 01 Přeštice (vlastník pozemku parc.č. 69/5, 233/46 v k. ú. Sedlec u 

Starého Plzence, LV  536, podíl 1/3) 

František Šebek, Šťáhlavice č.p. 59, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 559/5 v k. ú. 

Nezbavětice, LV  2009, podíl 2/5; parc.č. 218 v k. ú. Šťáhlavice, LV 957, podíl 2/5) 

Romana Kvíderová, Nezbavětice č.p. 23, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 549/15, 553 v k. ú. 

Nezbavětice, LV  2056, podíl ½; parc.č. 217/1 v k. ú. Šťáhlavice, LV 41, podíl 1/2) 

Jakub Kvídera, Nezbavětice č.p. 23, 332 04 Nezvěstice 

zákonná zástupkyně Romana Kvíderová, Nezbavětice č.p. 23, 332 04 Nezvěstice (vlastník 

pozemku parc.č. 549/15, 553 v k. ú. Nezbavětice, LV  2056, podíl ½; parc.č. 217/1 v k. ú. Šťáhlavice, LV 

41, podíl 1/2) 

MUDr. Jan Martin Ječmínek, Riegrova č.p. 399, Kolín II, 280 02 Kolín 2 (vlastník pozemku parc.č. 1930, 

1967, 1968 v k. ú. Dýšina, LV 680) 

Jaroslav Nekola, nar. 28.1.1966, Svojkovice č.p. 110, 338 22 Volduchy 

Lukáš Puchta, Liliová č.p. 2494/51, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 (vlastník pozemku parc.č. 

294/7, 296 v k. ú. Kyšice u Plzně, LV 894, podíl 3/4) 

MUDr. Martin Kačer, Náves č.p. 19, 330 01 Kyšice (vlastník pozemku parc.č. 298/19, 894/4 v k. ú. 

Kyšice u Plzně, LV 530) 

Robert Holý, Valtická č.p. 1540/5, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23 (vlastník pozemku parc.č. 1223 v 

k. ú. Nezvěstice, LV  1293) 

František Přibáň, Předenice č.p. 49, 332 09 Štěnovice (vlastník pozemku parc.č. 69/1, 109/1 v k.ú. Sedlec 

u Starého Plzence, LV 770, podíl 1/4) 

Luboš Přibáň, náměstí Karla Panušky č.p. 9/5, Újezd, 312 00 Plzeň 12 (vlastník pozemku parc.č. 69/1, 

109/1 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence, LV 770, podíl 1/8) 

Mgr. Jan Sklenář, Nezbavětická č.p. 300, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 475/5 v k. ú. 

Nezbavětice, LV  2011, podíl 1/8; parc.č. 419/44, 458/2 v k. ú. Šťáhlavy, LV 649, podíl 1/8) 

Milan Kůs, Eliášova č.p. 762/48, 160 00 Praha 6 – Bubeneč (vlastník pozemku parc.č. 549/6 v k. ú. 

Nezbavětice, LV  202, podíl 1/2) 
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Božena Blahovcová, Šťáhlavice č.p. 20, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 194 v k. 

ú. Šťáhlavice, LV 84) 

MUDr. Eva Švantnerová, Zářivá č.p. 213/15, Radobyčice, 301 00 Plzeň 1 (vlastník pozemku parc.č. 205 

v k. ú. Šťáhlavice, LV 1029, SJM) 

Ing. Alois Nolč, Šťáhlavická č.p. 152, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 300/13, 992/11 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 611) 

Ing. Karel Rössler, Hlávkova č.p. 993/6, Praha 5 - Řeporyje, 155 00 Praha 515 (vlastník pozemku parc.č. 

355/24 v k. ú. Šťáhlavy, LV 543; parc.č. 419/35 v k. ú. Šťáhlavy, LV 547, podíl 2/10) 

doc. PaedDr. Zdeněk Vimr, Úslavská č.p. 46, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 437 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 48, podíl 1/2) 

Václav Mašek, Chlumčanská č.p. 992, 334 41 Dobřany (vlastník pozemku parc.č. 561 v k. ú. Lhůta u 

Tymákova, LV  703) 

Ing. Pavel Rybář, Vršovická č.p. 1229/25, Praha 10 - Vršovice, 101 00 Praha 101 (vlastník pozemku 

parc.č. 2141, 2154 v k.ú. Tymákov, LV 998, podíl 1/4) 

Synáč Václav, vlastník pozemku parc. č. 392/54 v katastrálním území Šťáhlavy, LV 2515, podíl 2/32 

Ing. Štětina Josef, vlastník pozemku parc. č. 392/54 v katastrálním území Šťáhlavy, LV 2515, podíl 7/128,  

Palečková Marie, vlastník pozemku parc. č. 392/54 v katastrálním území Šťáhlavy, LV 2515, podíl 2/32 

Fremrová Julie, vlastník pozemku parc. č. 428/141 v k. ú. Šťáhlavy, LV 1235, podíl 2/3 

 

Marie Demuth, 85 Ave, British Columbie, 167 19 Surrey, V4N4W3, Canada (vlastník pozemku parc.č. 

1871 v k. ú. Dýšina, LV 70, podíl 1/6; parc.č. 1874 v k. ú. Dýšina, LV 898, podíl 1/3) 

Antonín Parišek, Carnegie Dr. 12258, California-Tracy, 953 77, United States of America (vlastník 

pozemku parc.č. 1871 v k. ú. Dýšina. LV 70, podíl 1/6; parc.č. 1874 v k. ú. Dýšina, LV 898, podíl 1/3) 

David Besten, Eisenbartlinger Weg. 2, 83093 Bad Endirf, Germany (vlastník pozemků parc.č. 243/22 v k. 

ú. Kyšice u Plzně, LV 896, podíl 3/8) 

Dragutin Besten, Füssenerstrasse 5, 90455 Nürnberg, Germany (vlastník pozemků parc.č. 243/22 v k. ú. 

Kyšice u Plzně, LV 896, podíl 3/8) 

MUDr. Jiří Šmejkal, PhDr., Kronacherstr. 75, Naila, Germany (vlastník pozemku parc.č. 69/4 v k.ú. 

Sedlec u Starého Plzence, LV 2652) 

PhDr. Zdeněk Roth, Tower Ranch Drive č.p. 1660, BC-Kelowna, V1P 1T8, Kanada (vlastník pozemku 

parc.č. 428/141 v k. ú. Šťáhlavy, LV 1235, podíl 2/3) 

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26 

(vlastnické právo Plzeňský kraj, příslušnost hospodařit s majetkem kraje pro pozemek parc.č.1926, 1951, 

k. ú. Dýšina, LV 496; parc.č. 893, 912/7, 958/5, 958/6 v k.ú. Kyšice u Plzně, LV 295; parc.č. 407 v k. ú. 

Olešná u Nezvěstic, LV  1270; parc.č. 979/24, 992/14, 1005/6 v k. ú. Šťáhlavy, LV 206; parc.č. 1853, 

2175 v k.ú. Tymákov, LV 678) 

Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek, Červenohrádecká č.p. 186/50, Červený Hrádek, 312 00 

Plzeň 12 (vlastník pozemku parc.č. 1868, 1988, 2001, 2002 v k. ú. Dýšina. LV 70, podíl 1/6; parc.č. 

312/1, 364/50 v k.ú. Kyšice u Plzně, LV 632; parc.č. 943/37, 943/38, 943/47 v k.ú. Kyšice u Plzně, LV 

723, podíl 1/2) 

Povodí Vltavy, s.p., Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov (vlastnické právo ČR, právo 

hospodařit s majetkem státu pro pozemek parc.č. 1994, k. ú. Dýšina, LV 1193; parc.č. 426 v k. ú. Olešná 

u Nezvěstic, LV  1318; parc.č. 329/1 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence, LV 2802) 

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 

(vlast. právo ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro pozemek parc.č.2022, k. ú. Dýšina, LV 5) 

Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Osek č.p. 400, 338 21 Osek u Rokycan (vlastník pozemku 

parc.č. 118 v k. ú. Ejpovice LV  188, podíl 1/2) 

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov (vlastnické právo ČR, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu pro pozemek parc.č.169/13, 122/2, 122/3, 1227/4, v k. ú. 

Ejpovice, LV 10002; parc.č. 294/4, 943/31, 943/49 v k.ú. Kyšice u Plzně, LV 10002; (parc.č. 372  v k. ú. 

Olešná u Nezvěstic, LV  10002; parc.č. 233/70, 265/6, 343/1  v k.ú. Sedlec u Starého Plzence, LV 10002; 

parc.č. 180, 648 v k.ú. Šťáhlavice, LV 10002; parc.č. 296 v k. ú. Šťáhlavy, LV 10002, podíl 1/3; parc.č. 

393/54 v k. ú. Šťáhlavy, LV 2515, podíl 2/32; parc.č. 233/2, 300/14, 336/6, 336/18, 345/1, 345/3, 419/45, 

429/8, 979/21, 983/2, 992/21, 1005/2 v k. ú. Šťáhlavy, LV 10002) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého č.p. 2464/37, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00  

Plzeň 1  (vlastnické právo ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro pozemek parc.č.137/5, 

1274/11, 1289/1, 1289/2 v k. ú. Ejpovice, LV 423; parc.č 186/3, 915/19, 948/21, 968/1 v k.ú. Kyšice u 
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Plzně, LV 274; parc.č. 645/3 v k. ú. Šťáhlavice, LV 205; parc.č. 2471/1  v k.ú. Tymákov, LV 693) 

SITULI, a.s., Pod dálnicí č.p. 469/12, 140 00 Praha 4 – Michle  (vlastník pozemku parc.č. 183/7, 183/8, 

183/10, 186/10, 186/11, 186/13, 186/24, 186/25, 186/26, 206/1, 206/2, 209, 223/1, 226, 227/3 v k. ú. 

Kyšice u Plzně LV  637) 

FINEX LEASING s.r.o., Rokycanská č.p. 901/80, Doubravka, 312 00 Plzeň 12 (vlastník pozemku parc.č. 

243/13 v k. ú. Kyšice u Plzně LV  229, podíl 2/3) 

NZF 1 s.r.o., Revoluční č.p. 1003/3, 110 00 Praha 1 - Staré Město (vlastník pozemků parc.č. 294/7, 296 v 

k. ú. Kyšice u Plzně, LV 894, podíl ¼; parc.č. 243/22 v k.ú. Kyšice u Plzně, LV 896, podíl ¼; parc.č. 

238/4, 238/7 v k.ú. Kyšice u Plzně, LV 913) 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 

(vlastnické právo ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro pozemek parc.č.885/3, k. ú. Kyšice u 

Plzně, LV 288; parc.č. 222/23, 222/26 v k.ú. Lhůta u Tymákova, LV 437; parc.č. 68/2, 69/3 v k.ú. Sedlec u 

Starého Plzence, LV 2636; parc.č. 405/2, 953/16, 953/22, 1037/5 v k. ú. Šťáhlavy, LV 1083; parc.č. 2311, 

2441 v k.ú. Tymákov, LV 437) 

ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., Nezvěstice č.p. 9, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 798, 1244 v 

k. ú. Nezvěstice, LV  1440; parc.č. 443 v k. ú. Olešná u Nezvěstic, LV  220) 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2 - Nové Město, 

128 00 Praha 28 (vlastnické právo ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro pozemek parc.č. 398 

k. ú. Olešná u Nezvěstic, LV 60000; parc.č. 953/4 v k. ú. Šťáhlavy, LV 60000; parc.č. 532/1, 1517/2 v k.ú. 

Tymákov, LV 60000) 

AG - PRODUKT a.s., Náves republiky č.p. 263, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 438/1, 439 v 

k. ú. Nezbavětice, LV  40; parc.č. 200, 208 v k. ú. Šťáhlavice, LV 40; parc.č. 193, 199, 209 v k. ú. 

Šťáhlavice, LV 2253, podíl ½; parc.č. 334/1, 355/1, 355/22, 428/123, 428/124 438, 458/5 v k. ú. Šťáhlavy, 

LV 40; parc.č. 296 v k. ú. Šťáhlavy, LV 807, podíl 1/3) 

TSS Property a.s., Musílkova č.p. 257/48, 150 00 Praha 5 – Košíře (vlastník pozemku parc.č. 246/2 v k. ú. 

Šťáhlavy, LV 2320) 

VP AGRO, spol. s r.o., Stehlíkova č.p. 977/28, Praha 6-Suchdol, 165 00 Praha 620 (vlastník pozemku 

parc.č. 1827 v k.ú. Tymákov, LV 664) 

Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského č.p. 622/11, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618 

(vlastník pozemku parc.č. 2142 v k.ú. Tymákov, LV 832) 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická č.p. 1168/23, Východní Předměstí, 

326 00 Plzeň 26 (vlastnické právo ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro pozemek parc.č. 283/1 

k. ú. Šťáhlavy, LV 184) 

Statky Hostivař a.s., Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4 (vlastník pozemku parc.č. 240/2 k. ú. 

Šťáhlavy, LV 2696) 

1.jihočeská zemědělská A s.r.o., Světví 19, 374 01 Horní Stropnice (vlastník pozemku parc.č. 2157 v k.ú. 

Tymákov, LV 1110) 

 

Obec Dýšina, Náměstí Míru č.p. 30, 330 02 Dýšina (vlastník pozemků parc.č. 1876, 1952, 1955, 1977, 

1986, 1997, 1998 v k. ú. Dýšina LV 10001; parc.č. 843/3, 943/5, 943/52, 945/9 v k.ú. Kyšice u Plzně, LV 

521) 

Obec Ejpovice, Hlavní č.p. 24, Ejpovice, 337 01 Rokycany 1 (vlastník pozemku parc.č. 124/7, 127/1, 

127/2, 137/1, 137/3, 137/4, 139, 140/3, 1227/1 v k. ú. Ejpovice LV 10001) 

Obec Kyšice, Horní Náves č.p. 136, 330 01 Kyšice (vlastník pozemků parc.č. 139/37, 139/40, 183/15, 

243/37, 243/40, 820/10, 833/1, 833/3, 836/1, 837/2, 885/4, 886/7, 889/6, 913/1, 914, 915/5, 916, 968/2 v 

k. ú. Kyšice u Plzně, LV 10001) 

Obec Nezvěstice, Nezvěstice č.p. 277, 332 04 Nezvěstice (vlastník pozemku parc.č. 797, 811, 1222, 1227 

v k. ú. Nezvěstice, LV  10001; parc.č. 368, 371, 397, 399, 440/1, 450, 486, 499 v k. ú. Olešná u Nezvěstic, 

LV  10001) 

Obec Šťáhlavy, Masarykova č.p. 169, 332 03 Šťáhlavy (vlastník pozemku parc.č. 300/11, 300/19, 336/5, 

357/3, 357/5, 392/180, 403/3, 403/5, 405/4, 406/7, 406/10, 406/15, 441, 788/7, 953/17, 853/21, 1037/7 v 

k. ú. Šťáhlavy, LV 10001) 

Obec Tymákov, Tymákov č.p. 40, 332 01 Tymákov (vlastník pozemku parc.č. 1829, 1876, 2131, 2138, 

2144, 2160, 2187, 2188, 2207 v k.ú. Tymákov, LV 673) 

Město Starý Plzenec, Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec (vlastník pozemku parc.č. 64/2, 275/2, 

276/3, 277/1, 277/5, 278/40, 321/4, 330/3 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence, LV 2508) 

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1 (vlastník pozemku 

parc.č. 121 v k. ú. Ejpovice LV 428) 
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Při kontrole účastníků řízení s Registrem obyvatel bylo 5 účastníků řízení podle § 109 písm. c) stavebního 

zákona označeno za zemřelé. Stavební úřad požádal Okresní soud Plzeň jih a Plzeň město o sdělení 

příslušných notářů, určených k projednání dědických řízení a o stanovení okruhu účastníků dědického 

řízení, resp. zaslání Rozsudku o provedeném dědickém řízení. Jednalo se o tyto zemřelé účastníky řízení: 

- Vojtěch Racek - notář JUDr. Jan Stránský stanovil okruh předběžných dědiců: Alena Racková, 

Roman Racek, Alice Racková  

- Josef Strejc - notář Mgr. Michal Šilhavý vydal usnesení ve věci řízení o pozůstalosti pro: Zdenku 

Strejcovou, Josef Strejc, Jindřiška Stankovičová 

- Vlasta Beštová - notářka JUDr. Jitka Skoblová stanovila okruh předběžných dědiců: Miroslav 

Štrér, Jaroslav Štrér 

- Marie Šebková - notář Mgr. Michal Šilhavý stanovil okruh předběžných dědiců: František Šebek, 

Jiří Šebek 

- Václav Kvídera - notářka Mgr. Martina Machová stanovila okruh předběžných dědiců: Romana 

Kvíderová, Václav Kvídera, Tereza Johánková, nezletilý Jakub Kvídera – zákonná zástupkyně 

Romana Kvíderová 

 

• podle ustanovení § 109 písm. d) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 

správního řádu je účastníkem stavebního řízení vlastník stavby na pozemku, na kterém má být 

stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému 

břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, tj.: 

ČEPRO, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice (věcné břemeno k pozemku parc.č. 

124/1 v k.ú. Ejpovice; parc.č. 294/4 v k.ú.Kyšice u Plzně) 

ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10 - Michle, 101 00 Praha 101 (věcné břemeno 

k pozemkům parc.č. 1868, 1871, 1926, 1930, 1931, 1933, 1951,1952,1955, 1956, 1958, 1965, 1966, 

1967, 1968, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1985, 1986, 1988, 1997 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2022, 2052 v k. ú. Dýšina; parc.č. 119, 124/1, 124/7, 127/1, 127/2, 129, 

130, 131, 132, 134, 137/1, 137/3, 137/4, 139, 140/3, 140/4, 140/5, 142, 169/5, 169/12, 169/14, 

169/15, 169/16, 169/17, 1227/1  v k.ú. Ejpovice; parc.č. 137, 139/33, 139/37, 139/40, 141, 142, 143, 

144, 147, 148, 183/7, 183/8, 183/10, 183/15, 186/10, 186/11, 186/12, 186/13, 186/23, 186/24, 

186/25, 186/26, 206/1, 206/2, 209, 223/1, 226, 227/1, 227/2, 227/3, 238/4, 238/7, 239/1, 243/1, 

243/11, 243/12, 243/13, 243/15, 243/17, 243/18, 243/21, 243/23, 243/26, 243/24, 243/28, 243/31, 

243/30, 243/37, 243/39, 243/40, 247, 249, 292, 293, 294/6, 294/8, 297, 298/13, 301/1, 301/2, 312/1, 

312/3, 312/4, 364/46, 364/50, 364/51, 820/10, 833/1, 836/1, 837/2, 885/4, 889/6, 893, 912/7, 913/1, 

914, 915/5, 916, 943/3, 943/5, 943/27, 943/35, 943/36, 943/37, 943/38, 943/40, 943/42, 943/45, 

943/47, 943/52, 943/53, 945/8, 945/9, 945/10, 945/11, 968/2  v k.ú. Kyšice u Plzně; parc.č. 222/24, 

561 v k.ú. Lhůta u Tymákova; parc.č 438/1, 439, 440, 443,444,  445, 446, 447, 448, 475/5, 531, 532, 

533, 549/3, 549/6, 549/7, 549/14, 559/14, 559/20, 560  v k.ú. Nezbavětice; parc.č 795, 796, 797, 798, 

801, 802, 805, 806, 811, 812/1, 812/2, 1222, 1223, 1225, 1226, 1227, 1242, 1243, 1244 v k.ú. 

Nezvěstice; parc.č. 368, 371, 389, 397, 399, 400, 405, 406, 407, 423, 439, 440/1, 441, 443, 450, 454, 

455, 485, 486, 493, 494, 495, 496, 499, 502 v k.ú. Olešná u Nezvěstic; parc.č. 64/2, 68/4, 69/1, 69/4, 

69/5, 69/13, 70/3, 79/1, 86/1, 86/23, 86/24, 109/1, 112, 233/1, 233/45, 233/46, 233/57, 233/60, 

265/1, 275/2, 276/3, 277/1, 277/5, 278/40, 321/4, 330/3 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence; parc.č. 

181/1, 181/2, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 205, 206, 207, 208, 209, 217/1, 218  v k.ú. Šťáhlavice; 

parc.č. 217/21, 233/1, 246/1, 246/2, 294, 295, 297, 300/11, 300/13, 300/17, 300/19, 300/24, 300/25, 

300/26, 334/1, 334/2, 336/23, 341, 336/5, 336/7, 355/1, 355/22, 355/23, 355/24, 355/25, 355/26, 

357/3, 357/5, 392/180,  393/23, 393/24, 393/25, 393/26, 393/27, 403/3, 403/5, 405/3,  405/4, 406/7, 

406/10, 406/15, 417, 418/2, 418/3, 419/34, 419/38, 419/39, 419/40, 419/41, 416/43, 419/44, 

428/123, 428/124, 428/127, 428/128, 428/129, 428/130, 428/131, 428/132, 428/133, 428/134, 

428/142, 429/2, 429/3, 429/4, 429/5, 429/6, 429/7, 429/9, 437, 443, 444/1, 458/2, 438, 458/5, 788/3, 

788/4, 788/5, 788/6, 788/7, 953/21, 979/18, 983/11, 992/10, 992/11, 992/14, 1005/6, 1037/7 v k.ú. 

Šťáhlavy; parc.č. 744/2, 786/34, 786/35, 786/36, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1853, 1855, 1866, 

1867, 1868, 1876, 1877, 1878, 1879, 1881, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1931, 2112, 

2113, 2116, 2117, 2118,  2131, 2138, 2141, 2143, 2144, 2145, 2154, 2155, 2156, 2160, 2161, 2162, 

2171, 2173, 2174, 2175, 2186, 2187, 2188, 2193, 2207, 2308, 2330, 2331, 2333, 2352, 2368, 2443 

v k.ú. Tymákov) 
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ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 2 (věcné břemeno 

k pozemkům parc.č. 893, 895, 914 v k.ú. Kyšice u Plzně; parc.č. 277/1, 321/4 v k.ú. Sedlec u Starého 

Plzence; parc.č. 240/2, 419/34, 788/7, 979/24, 1005/6 v k.ú. Šťáhlavy; parc.č. 2175 v k.ú. Tymákov) 

GasNet, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 (věcné břemeno k pozemkům 

parc.č. 1926, 2022 v k. ú. Dýšina; parc. č 912/7 v k.ú. Kyšice u Plzně; parc.č. 1222, 1244 v k.ú. 

Nezvěstice; parc.č. 321/4 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence; parc.č. 283/1, 979/24, 1005/6 v k.ú. 

Šťáhlavy) 

ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3 – Žižkov (věcné břemeno k pozemkům 

parc.č. 283/1 v k.ú. Šťáhlavy) 

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň (věcné břemeno k pozemkům 

parc.č. 1005/6 v k.ú. Šťáhlavy) 

České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6 - Břevnov, 169 00 Praha 69 

Telco Pro Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle 

VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská č.p. 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň 26 

Financial Found a.s., Musílkova č.p. 257/48, 150 00 Praha 5 – Košíře (zástavní právo smluvní 

k pozemku parc.č. 246/2 v k.ú. Šťáhlavy) 

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4 – Krč (zástavní právo smluvní 

k pozemku parc.č. 1244 v k. ú. Nezvěstice; parc. č 1827, 2168 v k.ú. Tymákov) 

Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1 - Staré Město (zástavní právo smluvní 

k pozemku parc.č. 1868, 1988, 2001, 2002 v k. ú. Dýšina; par.č. 312/1, 364/50 v k.ú.Kyšice u Plzně) 

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň (věcné břemeno 

zřizování a provozování vedení vodovodního řadu pro pozemek parc.č. 1926 v k. ú. Dýšina) 

• a podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 2 

správního řádu je účastníkem stavebního řízení vlastník sousedního pozemku nebo stavby 

na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a podle ustanovení 

§ 109 písm. f) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu je 

účastníkem stavebního řízení ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo 

odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno; podle 

ustanovení § 112 odst. 1 (věta poslední) stavebního zákona v případě řízení s velkým počtem 

účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle 

ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru, tj.: 

vlastníci pozemků v katastrálním území Červený Hrádek u Plzně: pozemek parc. č. 603; katastrálním 

území Dýšina: pozemek parc. č. 1873, 1874, 1954, 1969, 1980, 1996, 2028, 2081, 2147; katastrálním 

území Ejpovice: pozemek parc. č. 127/3, 128, 135, 140/1, 140/2, 162/2, 163/2, 169/6, 169/7, 169/8, 

169/10, 169/11, 169/18, 169/20, 169/21, 169/23, 170/2, 177/2, 180, 181, 1221, 1222/4; 

v katastrálním území Kyšice u Plzně: pozemek parc. č. 139/1, 139/14, 139/31, 139/32, 139/34, 145, 

186/2, 186/4, 186/12, 186/23, 227/1, 227/2, 228, 243/39, 312/2, 364/45, 813/1, 813/2, 835, 885/6, 

886/10, 894/3, 895, 912/8, 915/6, 915/14, 943/30, 943/39, 943/41, 943/50, 945/2, 945/3, 947/11, 

958/3, 958/7; katastrálním území Nezvěstice: pozemek parc. č. 807, 830; v katastrálním území 

Olešná u Nezvěstic: pozemek parc. č. 310, 451, 505; v katastrálním území Sedlec u Starého Plzence: 

pozemek parc. č. 233/48, 233/68, 233/69, 233/71, 233/91, 275/1; v katastrálním území Nezbavětice: 

pozemek parc. č. 475/4, 549/13, 555, 559/4, 559/15, 559/21; v katastrálním území Šťáhlavice: 

pozemek parc. č. 179, 192/14, 201, 210, 214/1; v katastrálním území Šťáhlavy: pozemek parc. č. 

233/6, 240/1, 336/8, 336/9, 336/10, 336/11, 336/12, 336/13, 336/14, 338, 339, 340, 342, 348/1, 

357/4, 393/27, 403/6, 405/5, 445/2, 460, 980/1, 983/5, 983/8; v katastrálním území Lhůta u 

Tymákova: pozemek parc. č. 535/2, 535/7, 562; v katastrálním území Tymákov: pozemek parc. č. 

786/32, 786/33, 786/37, 1784/4, 1784/11, 1784/12, 1824, 1832/1, 1833, 1869, 1891, 2098, 2110, 

2111, 2146, 2151, 2163, 2168, 2169, 2170, 2348, 2354, 2370. 

Stavební úřad se dále zabýval otázkou účastenství osob, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se stavebnímu úřadu ve stanovené 30 denní lhůtě nepřihlásil žádný účastník 

podle zákona o EIA, zůstává okruh účastníků řízení v předmětném rozhodnutí beze změny. 

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost s připojenými podklady 

z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona. Stavební úřad zjistil, že předložená 

projektová dokumentace (dále také "dokumentace") byla zpracována oprávněnými osobami podle zákona 
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č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska celkové koncepce díla, 

úplnosti a koordinace prací, byla dokumentace ověřena Ing. Petrem Průškem, autorizovaný inženýr pro 

technologická zařízení staveb, ČKAIT č.: 0201558. Ostatní jednotlivé části projektové dokumentace 

stavby vypracovaly osoby, které prokázaly získání oprávnění k této činnosti. Předložená projektová 

dokumentace stavby, pod číslem zakázky: 04A.0488, byla vypracována v listopadu 2020, a v rozsahu 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., tedy v rozsahu 

a obsahu projektové dokumentace staveb. Projektová dokumentace je úplná, přehledná a splňuje obecné 

požadavky na výstavbu dané zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Projektová dokumentace je členěna na jednotlivé oddíly, jdoucí po sobě od A – D. Tyto oddíly jsou 

následně rozčleněny na dílčí pododdíly tak, jak to vyžaduje charakter stavby. 

Stavba a její prvky jsou navrženy tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému 

účelu a odolaly svojí konstrukcí účinkům zatížení, nepříznivým vlivům prostředí, které se mohou 

očekávatelně vyskytnout během životnosti vedení. Bylo ověřeno, že jsou splněny základní požadavky § 8 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (TPS) ve znění pozdějších předpisů. Dále 

musí být splněny požadavky vyplývající z platných technických norem pro výstavbu vedení nad 45 kV. 

Veškeré materiály, zařízení a vybavení, které by mohly mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví, budou 

certifikované dle příslušných norem. Před uvedením do provozu budou všechny technologie a systémy 

otestovány. Poté bude následovat předčasné užívání stavby. Po kolaudaci budou nové instalace uvedeny 

do běžného provozu. Provoz a údržba budou probíhat podle platných předpisů provozovatele. Nově 

budované instalace budou součástí přenosové soustavy ČEPS. Soustava je provozována, kontrolována a 

udržována podle mezinárodně uznávaných pravidel. Technické řešení ZVN vedení je navrženo v souladu 

s platnými technickými předpisy, čímž je garantována bezpečnost zařízení, zejména dodržení 

minimálních vzdáleností od obytných budov a dalších zařízení. Elektroenergetická zařízení jsou chráněna 

ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu.  

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení je vypracována v souladu s dokumentací pro 

vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb., vypracovanou společností ČEPS Invest, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2. 

10152 Praha 10, IČO 24670111, pod zakázkovým číslem 04A.0488. Tato dokumentace byla podkladem 

pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Rozhodnutí o umístění stavby vydal Magistrát města Plzně, 

odbor stavebně správní územní rozhodnutí, tj. rozhodnutí o umístění stavby ze dne 15. 12. 2020, pod sp. 

zn.: SZ MMP/336025/19/BEN, pod č.j.: MMP/380521/20, které nabylo právní moci dne 22. 4. 2021. 

Do projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení jsou zapracovány i veškeré požadavky 

vyplývající z podmínek uvedených ve vydaném územním rozhodnutí.  

Do projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení jsou zapracovány požadavky vyplývající 

z podmínek uvedených ve vydaném územním rozhodnutí:  

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenost od hranic pozemku 

a sousedních staveb. Vypořádání: Projektová dokumentace pro stavební povolení plně respektuje 

umístění stavby dle platného územního rozhodnutí, které dne 15. 12. 2020 vydal Magistrát města 

Plzně pod č.j.: MMP/380521/20, a které nabylo právní moci dne 22. 4. 2021 .  

2. Před zahájením stavby stožárů vysokého napětí, musí být realizována ochranná opatření na potrubí 

Čepro, a.s. proti negativním účinkům linky vysokého napětí V431/831. Vypořádání: Stavebník zajistí 

před stavbou stožárů realizaci ochranných opatření na potrubí Čepro, a.s. proti negativním účinkům 

linky vysokého napětí V430/831. 

3. Před zahájením řízení, musí být se společností ČEPRO, a.s. uzavřena smlouva o ochranných 

opatřeních na potrubí Čepro, a.s., kde budou vyřešeny majetkoprávní vztahy (věcná břemena,…). 

Vypořádání: V rámci zpracování projektové dokumentace bylo se společností ČEPRO, a.s. jednáno, 

viz. vyjádření ze dne 28. 1. 2022, č.j.: S1-2/4377/22. Na základě uvedeného vyjádření uzavře 

stavebník s ČEPRO, a.s. Dohodu o zajištění věcného plnění spočívajícího v přípravě a realizaci 

ochranných opatření a úprav na zařízení produktovodu, včetně zajištění zřízení věcných břemen 

opravňujících umístit ochranná opatření k zamezení negativního vlivu stavby na produktovod na 

cizích nemovitých věcech, a to před vydáním správního rozhodnutí o povolení stavby, nejpozději však 

před zahájením výstavby resp. činností v ochranném pásmu produktovodu, jež vyžadují souhlas 
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provozovatele podle § 3 odst. 7 zákona č. 189/1999 Sb.  

4. Pokud budou stožáry velmi vysokého vedení uzemněny, bude umístěno uzemnění na opačnou stranu 

od produktovodu Čepro, a.s. Vypořádání: V rámci projektové dokumentace byl vyhotoven typový 

výkres strojních zemničů viz D.2.10. Dle dokumentu D.2.01 – Technická zpráva, odst. 2.4 bude 

konkrétní návrh uzemnění řešen v dalším stupni projektové dokumentace (DPS). Návrh strojených 

zemničů bude plně respektovat závěry z výpočtu nebezpečných vlivů na sítě ostatní technické 

infrastruktury včetně stanovisek jejich provozovatelů. 

5. Záměr bude koordinován s akcí obnovy vedení VVN 110 kV (V1223/1224), investor ČEZ 

Distribuce, a.s. Vypořádání: Stavba byly koordinována s ČEZ Distribuce, a.s., viz korespondence ze 

dne 11. 8. 2021 

6. Stavba bude koordinována s trasou plánovaného vedení 110 kV mezi TR Černice a TR Chrást, 

investor ČEZ Distribuce, a.s. Vypořádání: Stavba byly koordinována s ČEZ Distribuce, a.s., viz 

vyjádření ze dne 30. 9. 2021, zn.: 12_9A1100/MR.05 

7. Stožáry budou označeny v souladu s ustanovením kapitoly 6.2.5 a 6.2.3.vojenského předpisu Let-1-

6/L14 Vojenské letiště a L 14 – Letiště. Vypořádání: Projektová dokumentace plně respektuje 

požadavky Ministerstva obrany a Úřadu pro civilní letectví ve smyslu leteckého překážkového 

značení, viz část D.2.11 a D.2.12. 

8. Pro prostory, kde vedení přechází přes lokální horizonty a ovlivňuje uplatnění významných dominant 

v krajině, bude vypracováno krajinářské hodnocení a navrženo optimální umístění stožárů. 

Vypořádání: Na záměr byl zpracován krajinářský posudek. 

Stavební úřad se dále zabýval otázkou zajištění příjezdu ke stavbě a včasného vybudování technického 

a jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. 

Přístup ke stavbě, resp. k jejímu provádění (přístup k jednotlivým stožárovým místům), je zajištěn 

prostřednictvím stávajících příjezdových cest napojených na pozemní komunikace I., II. a III. tříd, 

případně z vhodných místních komunikací, lesních a polních cest, viz výkres č. C.3.1 Koordinační 

situační výkres ZM10. Ojediněle budou vytvořeny dočasné cesty pro techniku v hůře přístupném, popř. 

nesjízdném terénu. O jejich případném ponechání nebo odstranění bude jednáno s vlastníky daných 

pozemků. Technické a jiné vybavení potřebné k řádnému užívání stavby stavba z jejího charakteru 

nevyžaduje. 

Odtokové poměry staveniště se nemění. Eliminace rizik z hlediska dopadu na podzemní a povrchovou 

vodu bude řešena havarijním plánem. Stavba nevyžaduje další technické a jiné vybavení. 

Vzhledem k tomu, že stavba svým charakterem technického zařízení není určena k užívání osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace, není vyžadováno řešení pro výše uvedené osoby podle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. Práce v mimořádných havarijních situacích a údržbové práce budou 

provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací a osvědčením o odborné způsobilosti, proto součástí stavby 

nebude zařízení pro zajištění bezbariérového užívání. 

Podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, 

o čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. V těchto stanoviscích nejsou obsaženy vzájemné 

rozpory.  

Při svém rozhodování stavební úřad vycházel zejména z těchto závazných stanovisek, rozhodnutí 

dotčených orgánů: 

- Ministerstvo životního prostředí, závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí ze 

dne 16.2.2016, Č. j.: 138/520/1610591/ENV/16 

- Ministerstvo životního prostředí, závazné stanovisko k ověření změn záměru (územní řízení) ze dne 

10. 12. 2019, Č. j.: MZP/2019/520/1112 

- Ministerstvo životního prostředí, závazné stanovisko k ověření změn záměru (stavební řízení) ze dne 

18. 5. 2022, Č. j.: MZP/2022/520/542 

- Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko ze dne 

19.7.2021, č.j.: MMP/239479/21 

- Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko ze dne 3.6.2021, 

č.j.: MMP/042579/19 

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko ze dne 

15.11.2021, č.j.: MeRo/5433/OŽP/21 Mou 
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- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 25.1.2022, č.j.: 

MeRo/6442-1/OŽP/21  

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, vyjádření ze dne 21.7.2021, č.j.: PK-

RR/2428/21 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělení ze dne 

28.6.2021, č.j.: PK-RR/2338/21 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, závazné stanovisko ze dne 

16.7.2021, č.j.: PK-DSH/7278/21 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko ze dne 

20.7.2021, č.j.: PK-ŽP/12448/21 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, závazné stanovisko ze dne 30.7.2021, 

č.j.: PK-RR/2832/21 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 4.2.2022, č.j.: PK-

ŽP/1611/22 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, rozhodnutí o odnětí lesních pozemků 

plnění funkcí lesa ze dne 14.2.2022, č.j.: PK-ŽP/20893/21 

- Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, sdělení ze dne 29.6.2021, 

č.j.: MD/19383/2021/930 SSU 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, závazné stanovisko ze dne 14.7.2021, 

č.j.: HSPM-828-8/2019 ÚPP 

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor informačních a komunikačních 

technologií, vyjádření ze dne 15.7.2021, č.j.: KRPP-1773-33/ČJ-2021-0300IT 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, závazné stanovisko ze dne 2.7.2021, č.j.: 

KHSPL/16891/21/2021 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, stanovisko ze dne 1.7.2021, č.j.: 

SBS 26860/2021/OBÚ-06/1 

- Ministerstvo zemědělství, oddělení správy budov, stanovisko ze dne 19.7.2021, č.j.: MZE-

38553/2021-11141 

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, závazné stanovisko ze dne 23.4.2021, Sp. zn.: 119693/2020-1150-OÚZ-PHA 

- Národní památkový ústav, sdělení ze dne 30.6.2021, č.j.: NPÚ-341/50812/2021 

- Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, závazné stanovisko ze dne 31.1.2022, č.j.: 

DUCR-6187/22/Kom 

- Ministerstvo zdravotnictví ČR, oddělení Český inspektorát lázní a zřídel, vyjádření ze dne 17.6.2021, 

č.j.: MZDR 25383/2021-2/ČIL-H 

- Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj, vyjádření 

ze dne 2.7.2021, č.j.: 10507/6.42/21-2 

- Obec Nezvěstice, vyjádření ze dne 9.12.2021, č.j.: 1016-1/2021 

- Obec Nezbavětice, vyjádření ze dne 23.11.2021 

- Obec Šťáhlavy, vyjádření ze dne 19.11.2021 

- Městský úřad Starý Plzenec, odbor výstavby, vyjádření ze dne 9.12.2021, č.j.: 

2600/2021/MěÚSP/OV-2/Koz 

- Obec Lhůta, vyjádření ze dne 22.11.2021, č.j.: 66/2021/ST 

- Obec Tymákov, vyjádření ze dne 1.12.2021, č.j.: 1377/2021/OÚTym 

- Obec Kyšice, vyjádření ze dne 26.1.2022, zn.: 25/2022/KY 

- Úřad městského obvodu Plzeň 4, odbor životního prostředí a dopravy, vyjádření ze dne 23.11.2021, 

č.j.: UMO4/13195/21-D/157/21 

- Obec Dýšina, vyjádření ze dne 24.11.2021, č.j.: Dýšina/2056/21 

- Obec Ejpovice, vyjádření ze dne 30.11.2021, zn.: OÚ/705/2021 

Stavební úřad také obdržel další podklady, vyjádření účastníků řízení a stanoviska (vyjádření) vlastníků 

a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury: 

- ČEPRO, a.s., vyjádření ze dne 28.1.2022, č.j.: S1-2/4377/22 

- MERO ČR, a.s., vyjádření ze dne 1.12.2020, č.j.: 2020/12/18126 

- CETIN a.s., vyjádření ze dne 8.6.2022, č.j.: 689071/21 

- GasNet Služby, s.r.o., vyjádření ze dne 1.7.2021, zn.: 5002393841 

- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 12.5.2022, zn.: E24096/22 

- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 13.6.2022, zn.: 220601-1234433259 
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- České Radiokomunikace a.s., vyjádření ze dne 2.6.2022, zn.: UPTS/OS/306891/2022 

- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení ze dne 31.10.2022, zn.: 0101833851 

- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení ze dne 31.10.2022, zn.: 0101833875 

- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení ze dne 31.10.2022, zn.: 0101834040 

- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 8.6.2022, zn.: 001126298398 

- ČEZ Distribuce, a.s., e-mail vyjádření ze dne 11.8.2021 

- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 30.9.2021, zn.: 12_9A1100/MR.05 

- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení ze dne 26.1.2022, zn.: 0700497518 

- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení ze dne 26.1.2022, zn.: 0700497545 

- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení ze dne 26.1.2022, zn.: 0700497554 

- Telco Pro Services, a.s., sdělení ze dne 26.1.2022, zn.: 0201359265 

- Telco Pro Services, a.s., sdělení ze dne 26.1.2022, zn.: 0201359292 

- Telco Pro Services, a.s., sdělení ze dne 26.1.2022, zn.: 0201359304 

- Telco Pro Services, a.s., stanovisko ze dne 1.6.2022, zn.: 022-23-GAL 

- REVOS Rokycany, s.r.o., e-mail ze dne 27.11.2020 

- ČEVAK, a.s., vyjádření ze dne 10.6.2021, č.j: 021020007446 

- Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., stanovisko ze dne 8.6.2021, zn.: 282/2021 

- Vodárna Plzeň a.s., stanovisko ze dne 8.6.2021, zn.: 2021/02317 

- Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., e-mail ze dne 30.11.2020 

- Osecká obecní vodárenská s.r.o., e-mail ze dne 1.12.2020 

- Rumpold – R Rokycany s.r.o., e-mail ze dne 1.12.2020 

- SUPTel-PROJEKT s.r.o., vyjádření ze dne 8.12.2020 

- Plzeňská teplárenská, Správa informačních technologii města Plzně, p.o., ze dne 23.11.2021, zn.: 

17693-2021 

- Správa veřejného statku Plzeň, e-mail ze dne 2.12.2020 

- Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., vyjádření ze dne 18.10.2022, spis. zn.: 

1345/TÚ/Sok/PMDP/22 

- Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., vyjádření ze dne 21.7.2022, spis. zn.: 

559/DPÚ/MPT/PMDP/2021 

- Správa železnic, s.o., vyjádření ze dne 19.12.2020, zn.: 1145/2020-SŹ-OŘ PLZ-OPS-1145 

- Správa železnic, s.o., souhrnné stanovisko ze dne 20.7.2021, zn.: 20175/2021-SŽ-OŘ PLZ-OPS-616 

- ČD-Telematika a.s., souhrnné stanovisko ze dne 25.10.2022, č.j.: 1202220330 

- ČD-Telematika a.s., souhrnné stanovisko ze dne 25.10.2022, č.j.: 1202220331 

- Quantcom, a.s., vyjádření ze dne 17.10.2022, zn.: CR1081100 

- UNI Promotion s.r.o., vyjádření ze dne 22.10.2022, zn.: 133408587 

- ČEZ Energo, s.r.o., vyjádření ze dne 31.10.2022, zn.: 2459/2022 

- DIAMO, s.p., vyjádření ze dne 30.11.2020, zn.: D300/08376/2020/OSLB 

- Energie AG Teplo Rokycany s.r.o., e-mail ze dne 27.11.2020 

- LB MINERALS, s.r.o., e-mail ze dne 21.1.2021 

- LB MINERALS, s.r.o., vyjádření ze dne 6.9.2018, zn.: LBM-30-4-86/2018 

- LB MINERALS, s.r.o., vyjádření ze dne 27.2.2019, zn.: LBM-30-4-20/2019 

- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor informačních technologií, vyjádření ze dne 

4.12.2020, č.j.: KRPP-903-121/ČJ-2020-0300IT 

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, souhlasné závazné stanovisko ze dne 26.10.2021, Sp. zn.: 119693/2020-1150-

OÚZ-PHA 

- Ministerstvo vnitra ČR, odbor provozu informačních technologií a komunikací, stanovisko ze dne 

1.6.2022, č.j: MV-54-368/SIK5-2021 

- PilsFree, z.s., stanovisko ze dne 18.10.2022 

- ARENIS s.r.o., Radynet s.r.o., AGONA systems s.r.o., e-mail ze dne 16.12.2020 

- Mraknet s.r.o., vyjádření ze dne 1.12.2020, zn.: 088/2020 

- Město Starý Plzenec, e-mail ze dne 28.1.2021 

- Město Starý Plzenec, Odbor životního prostředí, e-mail ze dne 2.2.2021 

- Obec Ejpovice, souhlas ze dne 9.12.2020 

- Obec Kyšice, e-mail ze dne 2.12.2020 

- Obec Nezbavětice, souhlas ze dne 9.12.2020 

- Obec Dýšina, vyjádření ze dne 16.12.2020, č.j.: Dýšina/1739/20 

- Obec Lhůta, vyjádření ze dne 28.12.2020, č.j.: 37/2020/ST 

https://www.vosrok.cz/
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- Obec Šťáhlavy, vyjádření ze dne 27.11.2020 

- Obec Tymákov, vyjádření ze dne 7.12.2020, č.j.: 1329/2020/OÚTym 

- Obec Nezvěstice, vyjádření ze dne 21.12.2020 

- Česká geologická služba, Správa oblastních geologů, vyjádření ze dne 1.12.2020, zn.: ČGS-

441/20/958*SOG-441/0958/2020 

- Česká geologická služba, Správa oblastních geologů, vyjádření ze dne 2. 6. 2021, zn.: ČGS-

441/496/2021*SOG-441/0505/2021 

- ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., vyjádření ze dne 1.11.2022 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření ze dne 16.7.2021, zn.: RSD-339740/2021-2/841-Hu 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření ze dne 16.12.2021, zn.: RSD-586179/2021-1 

- Český hydrometeorologický ústav, vyjádření ze dne 8.12.2020, č.j.: CHMI/531/609/2020 

- Lesy ČR, s.p., Lesní správa Přeštice, vyjádření ze dne 7.12.2020, č.j.: LCR212/002487/2020 

- Lesy ČR, s.p., Lesní správa Přeštice, vyjádření ze dne 18.10.2021, č.j.: LCR212/002157/2021 

- Lesy ČR, s.p., Lesní správa Přeštice, vyjádření ze dne 31.5.2022, č.j.: LCR212/000936/2022 

- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., vyjádření ze dne 16.9.2021, č.j.: VLS-006279/2021/2/0100 

- Obalovna Letkov spol. s.r.o., e-mail ze dne 21.1.2021 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, vyjádření ze dne 9.11.2021, č.j.: 

SBS 42020/2021 

- Traťová strojní společnost, a.s., vyjádření ze dne 22.12.2020 

- Západočeské muzeum v Plzni, p.o., Oddělení záchranných archeologických výzkumů, vyjádření ze 

dne 28.1.2021 

- Řízení letového provozu ČR, s.p., vyjádření ze dne 13.6.2022, zn.: 6162/2022/RLPCR 

- Povodí Vltavy, s.p., vyjádření ze dne 2.9.2021, zn.: PVL-58334/2021/410 

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., vyjádření ze dne 15.6.2021, zn.: 1311/21/SUSPK-PJ 

- Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, Odbor letišť a leteckých staveb, Oddělení letišť, stanovisko 

ze dne 18.1.2022, č.j.: 000529-22-701 

- Lesy ČR, s.p., OŘ západní Čechy, vyjádření ze dne 20.7.2021, č.j.: LCR945/050942/2021 

- Státní pozemkový úřad, vyjádření ze dne 29.7.2021, zn.: SPU 206816/2021 

 

Další doložené podklady: 

- Hydrogeologický posudek k záměru V431/831 Přeštice – Chrást – zdvojení stávajícího vedení 400 

kV, v úseku mezi stožáry č. 38 a 97, vypracovaný Mgr. Janem Hocke z 10/2018 

- Předběžný geologický průzkum, vypracovaný RNDr. Otakar Horáček, z 12/2018 

- výpočet nesymetrie, vypracovaný Ing. Martinem Švancarem z 06/2017 

- Posouzení vlivů zvn na potrubí společnosti ČEPRO, a.s., vypracovaný Ing. Zbyňkem Jandou 

z 07/2020 

- Výpočet nebezpečných vlivů na sdělovací zařízení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, 

a.s., vypracovaný Ing. Jakubem Vancem z 12/2018 

- Výpočet nebezpečných vlivů na sdělovací a zabezpečovací zařízení SŽDC, s.o., vypracovaný Ing. 

Jaroslavem Shejbalem z 11/2018 

- Výpočet nebezpečných vlivů na ocelová izolovaná potrubí a metalické vodiče společnosti GasNet, 

s.r.o., vypracovaný Ing. Jaroslavem Shejbalem a Lucií Vanišovou z 12/2018 

- Výpočet nebezpečných vlivů na sdělovací zařízení společnosti Telco Pro Services, a.s., vypracovaný 

Ing. Jakubem Vancem z 11/2018 

- Krajinářský projekt a posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz, vypracovaný |Studiem 

B&M, aktualizace 2018 

- Biologické hodnocení, vypracované Mgr. Vladimírem Melicharem z 06/2015  

 

Dotčené orgány se vyjádřily k předloženým podkladům. Požadavky uvedené v závazných stanoviscích 

dotčených orgánů byly stavebníkem částečně zapracovány do projektové dokumentace a zbývající 

požadavky zapracoval stavební úřad do výroku tohoto rozhodnutí. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad 

předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Stavební úřad 

zabezpečil podmínkami tohoto rozhodnutí ochranu veřejných zájmů. 

Podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, Odboru posuzování vlivů 

na životní prostředí a integrované prevence, tj. ze souhlasného závazného stanoviska k ověření souladu 

obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dle ustanovení § 10 

odst. 1 zákona o EIA, s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského 
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parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných 

a soukromých záměrů na životní prostředí podle článku II bodu 1. přechodných ustanovení zákona 

č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vydaného 

pod Č.j.: 138/520/1610591/ENV/16, ze dne 16. 2. 2016, jsou převzaty, resp. jsou částečně obsaženy 

v odst. 6. výrokové části tohoto rozhodnutí pod označením: "Podmínky pro provedení stavby:". 

Do výrokové části tohoto rozhodnutí nejsou převzaty zbývající podmínky, tj. takové podmínky, které jsou 

již prokazatelně splněny a podmínky, které se nevztahují k tomuto projednávanému navazujícímu řízení, 

resp. se nevztahují k předmětné části (úseku) dříve nazvaného záměru označeného pod názvem: 

"V431/831 – Přeštice – Chrást – zdvojení vedení 400 kV". 

Jedná se o následující podmínky: 

Podmínky pro fázi realizace (výstavby): 

a) Do těchto segmentů (toky a nivy, rybníky, hodnotná přírodní stanoviště, lokality zvláště chráněných 

druhů rostlin) nebudou umisťována stožárová místa: 137, 153, 155, 167, 172, 179, 181 – 184, 186 – 

tyto segmenty se nachází mimo zájmové území této stavby, 

b) Do těchto segmentů nebudou umisťována stožárová místa vyjma míst již umístěných stávajících 

stožárů: 185 - tyto segmenty se nachází mimo zájmové území této stavby, 

d) Z důvodu ochrany modrásků lze zemní práce, včetně výstavby základů stožárů, v segmentech č. 179 -

 185 provádět je mimo vegetační období. V tomto úseku budou ve spolupráci s biologickým 

stavebním dozorem omezeny pojezdy dopravních mechanismů a stavebních strojů na nezbytné 

minimum - tyto segmenty se nachází mimo zájmové území této stavby, 

h) Ke zmírnění možných střetů nízkoletících druhů ptáků s vedením provést zvýraznění vedení 

optickými prvky na zemnícím laně. Doporučený rozsah optické signalizace: mezi stávajícími stožáry 

v segmentech č. 179-186. 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, 

ve svém vydaném souhlasném závazném stanovisku k ověření změn záměru, které by mohly mít 

významný negativní vliv na životní prostředí, podle ustanovení § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu ke stanovisku k posouzení vlivů 

provedení záměru na životní prostředí vydanému dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o EIA vydaného 

pod Č.j.: 138/520/1610591/ENV/16, ze dne 16.2.2016, tj. ve vydaném souhlasném závazném stanovisku 

pod Č. j.: MZP/2022/520/542, ze dne 18. května 2022, uvedlo, že záměr, který je předmětem 

navazujícího řízení, neobsahuje změny oproti záměru, který byl předmětem procesu EIA, které by mohly 

mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Stavební úřad posuzoval, zda-li je záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, podle nichž 

veřejný zájem chrání dotčené orgány. Záměr byl posuzován na základě závazných stanovisek, stanovisek, 

rozhodnutí a vyjádření vydaných dotčenými orgány hájícími zájmy chráněné příslušnými zvláštními 

předpisy a jejich podmínky pro provedení stavby byly zahrnuty do podmínek uvedených ve výroku 

tohoto rozhodnutí. Podmínky, které se opakovaly ve vydaných stanoviscích nebo vyjádřeních týkající se 

povinnosti projednání změn v projektové dokumentaci s příslušným úřadem nebo povinnost realizace 

podle předložené projektové dokumentace stavební úřad obsáhl textem v podmínce pro provedení stavby 

č.1 - 5.  Podmínky plynoucí: 

- ze závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí Ministerstva životního 

prostředí, ze dne 16.2.2016, Č. j.: 138/520/1610591/ENV/16, jsou obsaženy v odst. 6, 

- koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Plzně, Odboru životního prostředí ze dne 

19.7.2021, č.j.: MMP/239479/21, jsou obsaženy v odst. 7, 

- z koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Plzně, Odboru životního prostředí ze dne 

3.6.2021, č.j.: MMP/042579/19, jsou obsaženy v odst. 8, 

- z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí ze 

dne 15.11.2021, č.j.: MeRo/5433/OŽP/21 Mou, jsou obsaženy v odst. 9, 

- z koordinovaného závazného stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního 

prostředí ze dne 21.7.2021, č.j.: PK-RR/2428/21, jsou obsaženy v odst. 10 

- ze souhlasného závazného stanoviska Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru 

ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 23.4.2021, Sp. zn.: 119693/2020-1150-

OÚZ-PHA, jsou obsaženy v odst. 11, 

- ze sdělení Národního památkového ústavu ze dne 30.6.2021, č.j.: NPÚ-341/50812/2021, jsou 

obsaženy v odst. 12, 
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- ze závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň ze dne 31.1.2022, 

č.j.: DUCR-6187/22/Kom, jsou obsaženy v odst. 13, 

- z vyjádření Obce Šťáhlavy ze dne 19.11.2021, jsou obsaženy v odst. 14, 

- z vyjádření Městského úřadu Starý Plzenec, odboru výstavby, vyjádření ze dne 9.12.2021, č.j.: 

2600/2021/MěÚSP/OV-2/Koz, jsou obsaženy v odst. 15, 

- z vyjádření Obce Kyšice ze dne 26.1.2022, zn.: 25/2022/KY, jsou obsaženy v odst. 16, 

- z vyjádření Obce Dýšina ze dne 24.11.2021, č.j.: Dýšina/2056/21, jsou obsaženy v odst. 17, 

- z vyjádření Obce Ejpovice ze dne 30.11.2021, zn.: OÚ/705/2021, jsou obsaženy v odst. 18, 

- z vyjádření ČEPRO ze dne 28.1.2022, č.j.: S1-2/4377/22, jsou obsaženy v odst. 19, 

- z vyjádření CETIN a.s ze dne 8.6.2022, č.j.: 689071/21, jsou obsaženy v odst. 20, 

- z vyjádření GasNet Služby, s.r.o. ze dne 1.7.2021, zn.: 5002393841, jsou obsaženy v odst. 21, 

- z vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 12.5.2022, zn.: E24096/22, jsou obsaženy 

v odst. 22, 

- z vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 13.6.2022, zn.: 220601-1234433259, jsou obsaženy 

v odst. 23, 

- z vyjádření Českých Radiokomunikací a.s. ze dne 2.6.2022, zn.: UPTS/OS/306891/2022, jsou 

obsaženy v odst. 24, 

- ze sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 31.10.2022, zn.: 0101834040, jsou obsaženy v odst. 25, 

- z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 31.10.2022, zn.: 0101833875, jsou obsaženy v odst. 26, 

- ze sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 31.10.2022, zn.: 0101833851, jsou obsaženy v odst. 27, 

- z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s ze dne 8.6.2022, zn.: 001126298398, jsou obsaženy v odst. 28, 

- ze sdělení Telco Pro Services, a.s. ze dne 26.1.2022, zn.: 0201359304, jsou obsaženy v odst. 29, 

- ze stanoviska Telco Pro Services, a.s. ze dne 1.6.2022, zn.: 022-23-GAL, jsou obsaženy v odst. 30, 

- z vyjádření ČEVAK, a.s. ze dne 10.6.2021, č.j: 021020007446, jsou obsaženy v odst. 31, 

- ze stanoviska Vodáren Plzeň a.s. ze dne 8.6.2021, zn.: 2021/02317, jsou obsaženy v odst. 32, 

- ze stanoviska Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. ze dne 21.7.2022, spis. zn.: 

559/DPÚ/MPT/PMDP/2021, jsou obsaženy v odst. 33, 

- z vyjádření Správy železnic, s.o. ze dne 19.12.2020, zn.: 1145/2020-SŹ-OŘ PLZ-OPS-1145, jsou 

obsaženy v odst. 34, 

- ze souhrnného stanoviska Správy železnic, s.o. ze dne 20.7.2021, zn.: 20175/2021-SŽ-OŘ PLZ-OPS-

616, jsou obsaženy v odst. 35, 

- ze souhrnného stanoviska ČD-Telematika a.s. ze dne 25.10.2022, č.j.: 1202220330, jsou obsaženy 

v odst. 36, 

- ze souhlasného závazného stanoviska Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor 

ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 26.10.2021, Sp. zn.: 119693/2020-

1150-OÚZ-PHA, jsou obsaženy v odst. 37, 

- z vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 16.7.2021, zn.: RSD-339740/2021-2/841-Hu, jsou 

obsaženy v odst. 38, 

- z vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 16.12.2021, zn.: RSD-586179/2021-1, jsou obsaženy 

v odst. 39, 

- z vyjádření Lesů ČR, s.p., Lesní správa Přeštice ze dne 18.10.2021, č.j.: LCR212/002157/2021, jsou 

obsaženy v odst. 40, 

- z vyjádření Lesů ČR, s.p., Lesní správa Přeštice ze dne 31.5.2022, č.j.: LCR212/000936/2022, jsou 

obsaženy v odst. 41, 

- z vyjádření Západočeského muzea v Plzni, p.o., Oddělení záchranných archeologických výzkumů, ze 

dne 28.1.2021, jsou obsaženy v odst. 42, 

- ze stanoviska a z vyjádření Povodí Vltavy, s.p. ze dne 2.9.2021, zn.: PVL-58334/2021/410, jsou 

obsaženy v odst. 43, 

- z vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. ze dne 15.6.2021, zn.: 1311/21/SUSPK-PJ, 

jsou obsaženy v odst. 44, 

- ze stanoviska Úřadu pro civilní letectví, Sekce provozní, Odbor letišť a leteckých staveb, Oddělení 

letišť ze dne 18.1.2022, č.j.: 000529-22-701, jsou obsaženy v odst. 45,  

- z vyjádření Lesů ČR, s.p., OŘ západní Čechy ze dne 20.7.2021, č.j.: LCR945/050942/2021, jsou 

obsaženy v odst. 46, 

- z vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 29.7.2021, zn.: SPU 206816/2021, jsou obsaženy 

v odst. 47, 

výrokové části tohoto rozhodnutí pod označením: "Podmínky pro provedení stavby:".  
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V průběhu řízení byly účastníky řízení uplatněny následující námitky:  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Anna Paríšková, stížnost doručena emailem dne 1.5.2022:  

Reaguji na Váš dopis o zahájení stavebního řízení. Bohužel patříme mezi problémové kvůli mým 

příbuzným. Již před dvěma roky jsem situaci řešila s ČEPS Smlouvu jsem podepsala za manžela, protože 

jsem jeho opatrovník. Moji příbuzní, kteří mají menšinu pozemku, nereagují. To, co šlo před dvěma lety, 

nejednou nejde. Podle právníků společnosti nelze pozemek dělit – podepsat smlouvu na podíl. takže 

výsledek je vyvlastnění. S tím já nesouhlasím, protože za své příbuzné nemohu, a hlavně musím soudu 

doložit, proč jsem neochránila majetek manžela. Já vím, že jde o malý kousek pozemku, ale nelíbí se mi 

postupy společnosti. Taky nechápu, když veřejná vyhláška má datum 12.4., jak je možné, že mi dopis 

přišel 28.4. To je taky nějaký záměr? To, že jsem obyčejný občan této země, tak snad mám nějaká práva. 

Vypořádání námitek: 

Paní Anna Paríšková, je manželkou Miroslava Paríška, který je účastníkem řízení dle § 109 písm. c) 

stavebního zákona, a jak dále v uvedených námitkách uvádí, že je zároveň i manželovým opatrovníkem. 

V námitkách není ale blíže specifikováno pro jaký účel ve prospěch manžela jí bylo opatrovníctví 

zřízeno. 

První část námitky směřuje k vypořádání majetkoprávních vztahů potřebných pro provedení stavby 

jakožto součásti přenosové soustavy. Zajištění majetkoprávních užívacích titulů k cizím pozemkům 

a stavbám není předmětem stavebního řízení. Dle § 184a odst. 3 stavebního zákona není nutné k žádosti 

o stavební povolení dokládat souhlas vlastníka, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo ke 

stavbě pro požadovaný stavební záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem. Stavba je součástí přenosové 

soustavy ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) bod 10 energetického zákona, podle něhož je přenosová soustava 

zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Podle § 3 odst. 2 energetického zákona se přenos elektřiny 

uskutečňuje ve veřejném zájmu a stavby sloužící pro přenos elektřiny jsou zřizovány a provozovány ve 

veřejném zájmu. Stavební záměr, který je předmětem tohoto řízení, je tedy jako součást přenosové 

soustavy stavbou, pro kterou je účel vyvlastnění stanoven v § 3 odst. 2 a § 24 odst. 4 energetického 

zákona.  

Majetkoprávní předpoklady, tj. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, a v případě neúspěšného 

jednání o uzavření smlouvy pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění, musí stavebník zajistit před zahájením 

realizace stavby na předmětných pozemcích, v rámci stavebního řízení nejsou tyto doklady vyžadovány. 

Jedním z podkladů řízení o omezení vlastnického práva podle zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění je 

pravomocné rozhodnutí o umístění stavby, resp. společné povolení. Rozhodnutí o umístění vedení 

přenosové soustavy nabylo právní moci dne 22. 4. 2021. Za znehodnocení části pozemku dotčené věcným 

břemenem ve prospěch stavebníka účastník řízení obdrží adekvátní protiplnění v podobě jednorázové 

náhrady za zřízení věcného břemene.  

Co se týká doručení oznámení účastníku řízení, stavební úřad uvádí, že oznámení o zahájení řízení bylo 

příslušným referentem stavebního úřadu připraveno a předáno ke kontrole, schválení a podpisu 

nadřízeným osobám dne 12. 4. 2022. Poté byla zahájena příprava k vypravení dokumentu a vyvěšení na 

úřední desce. Samotná stavba zahrnuje více než 250 účastníků řízení, kterým bylo doručováno do 

vlastních rukou a přes 50 účastníků, kterým bylo doručováno do datových schránek. Při vypravování bylo 

nutné všechny účastníky zadat jednotlivě do spisové služby MPO GINIS, vytisknout více než 250 obálek 

a tyto obálky zkompletovat. I vzhledem k velikonočním svátkům byla veřejná vyhláška dne 22. 4. 2022 

vyvěšena na úřední desku MPO. Následně 25. 4. 2022 byly přes podatelnu MPO odbaveny obálky 

a předány distributorovi poštovní přepravy.  

Ověřením v katastru nemovitostí stavební úřad zjistil, že u pozemku ve vlastnictví namítajícího 

č. parc.1871 v k.ú. Dýšina bylo 7.6.2022 zahájeno vyvlastňovací řízení. 

Námitka proto vzhledem k výše uvedenému není důvodná. 

 

Ing. Lukáš Jícha, Akátová 622, 330 03 Chrást, námitky doručeny dne 9.5.2022: 

Obsah námitek zahrnuje 18 stran hustě psaného strojového textu. Stavební úřad z důvodu obsáhlosti 

námitek tyto shrnul do následujících bodů: 

- Účastník řízení nesouhlasí se stavbou na svém pozemku, ani se zásahem ochranného pásma stavby na 

jeho pozemek 

- Do rozhodovacího procesu nebyla zapojena veřejnost a už vůbec vlastníci pozemků a vlastníci přímo 

dotčených pozemků. Proto požaduji to celé vyvěsit znova, aby bylo jasně zřejmé i oznámení na 
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portálu EIA, že veřejnost má právo se k tomu vyjádřit a dát tomu odpovídající název na portál EIA. 

Účastník řízení rozporuje okruh účastníků řízení a způsob doručování. 

- Nesouhlasím s tím, aby tam jezdili technikou, jako je naplánováno v dokumentaci stavby. 

- Účastník řízení požaduje doplnění projektové dokumentace. 

- Dokumentace se vůbec nezabývá dopady výstavby vedení na pozemky s ohledem na to, že mnoho 

z nich se nachází ve velmi lukrativní lokalitě a mohly by být s velkou pravděpodobností zahrnuty do 

změn územního plánu. 

- Účastník řízení v průřezu obsahu námitek uvádí vliv stavby na osoby a životní prostředí. 

 

Vypořádání námitek: 

Ing. Lukáš Jícha je podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 

odst. 2 správního řádu účastníkem stavebního řízení jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 128 v k.ú. 

Ejpovice, LV 532 s podílem ½. 

Jedná se o soubor námitek, které jsou obsahově téměř totožné jako v odvolání, které účastník řízení Ing. 

Lukáš Jícha podal proti rozhodnutí o umístění stavby, a které odvolací správní orgán, tj. Krajský úřad 

Plzeňského kraje svým rozhodnutím č.j.: PK-RR/1121/21 ze dne 6. 4. 2021 zamítnul a potvrdil 

rozhodnutí o umístění stavby, vydané Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním. Podle § 114 

odst. 2 stavebního zákona se ve stavebním řízení nepřihlíží k námitkám, které byly nebo mohly být 

uplatněny při územním řízení. Z výše uvedeného (obsahová totožnost námitek Ing. Lukáše Jíchy ve 

stavebním řízení s odvoláním proti územnímu rozhodnutí) je zcela zřejmé, že Ing. Lukáš Jícha v rámci 

stavebního řízení uplatnil tytéž námitky, které byly uplatněny při územním řízení, a proto z tohoto důvodu 

k námitkám Ing. Lukáše Jíchy stavební úřad nepřihlédl. 

Dále stavební úřad uvádí: 

Při stavbě není předpokládáno s využíváním pozemku namítajícího k příjezdu ke stavbě ani pro montážní 

plochy (viz. koordinační situační výkres C.3.2 – list 5/7). 

Projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace obsahuje výkresovou dokumentaci, která zahrnuje 

umístění vedení přenosové soustavy včetně jeho ochranného pásma, ploch potřebných pro provádění 

stavby v návaznosti na katastr nemovitostí, statické posouzení stožárů i patek, dále hydrogeologický 

posudek, požárně bezpečnostní řešení stavby, posouzení vlivu stavby na další kolidující vedení 

inženýrských sítí a další předepsané součásti. 

Na uvedeném pozemku v současné době vázne zákonné věcné břemeno, a to podle § 22 odst. 5 zákona 

č. 79/1957 Sb., elektrisační zákon. Existence zákonného věcného břemene ve prospěch provozovatele 

přenosové soustavy podle elektrisačního zákona je potvrzena i v současné době platným a účinným 

energetickým zákonem (viz § 98 odst. 4 energetického zákona). Zároveň stavební úřad konstatuje, že 

stavbou nedojde k rozšíření stávajícího ochranného pásma, a to z důvodu jeho zmenšení ze stávajících 

25 m na 20 m. 

Pokud jde o doručení oznámení o zahájení řízení bylo toto provedeno v souladu s příslušnými právními 

předpisy, veřejnou vyhláškou byla oslovena i veřejnost.  

Námitka proto vzhledem k výše uvedenému není důvodná. 

 

David Besten, Eisenbartlinger Weg 2, D – 83093 Bad Endorf, námitky doručeny dne 16.5.2022: 

V reakci na Váš doporučený dopis ze dne 12.04.2022, který byl doručen dne 02.05.2022 pod spis. zn.: 

MPO 19038/2022 reaguji tímto v platné lhůtě jako majitel a účastník řízení a rád bych Vás požádal v této 

věci o pomoc. 

Dne 12.07.2020 jsem přeposlal formou Emailu úředníkovi na stavebním úřadě v Plzni mé požadavky 

s tím, že jsem sám ze své podstaty již tyto logické a úplně normální požadavky zaslal investorovi stavby 

státní firmě ČEPS (která je dle mých informací vlastněna státem, ale zároveň je její dceřiná společnost 

ČEPS Invest a.s. vedena plně jako obchodní společnost… alespoň tak nějak je ro z mé rešerže dle 

rejstříku postavené), a to … 

Bohužel bez nějaké reakce! Pak jsem byl osloven nějakou firmou jménem „GEOSRAFO“ z Hradce 

Králové s tím, že mě dali „ULTIMATUM“, ale vůbec nereagovali na mé podněty… 

Proto bych Vás rád požádal jako neutrální úřad státní správy o následující pomoc, tak aby dle platných 

zákonů jsem byl uspokojen jako majitel a řádný hospodář, a to zejména při dořešení těchto z mého 

pohledu velice důležitých a zároveň standartních ne-li „banálních“ věcí z mého pohledu, které investor 

nebo jeho kontraktoři nechtějí řešit a myslí, že je to zcela v rámci dobrých mravů a zvyků! 
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Mé požadavky ze dne 12.07.2020 jsou pořád stejné! A platí i nyní! 

1. Definici kabele / vedení a návaznost na ochranná pásma, které zhotoví investor formou 

nejpřesnějšího geometrického plánu a náčrtu v návaznosti na můj majetek (pozemek parc.č. 

243/22 v k.ú. Kyšice – PM). A zejména jeho výšky, který bude zasahovat do mého pozemku. 

2. Zejména výškový poměr k terénu v místech parcely č. parc. 243/22 v k.ú. Kyšice je důležitý a zde 

je nutno vytvořit technický plán a následovně jeho zaměření, aby konstruktér tohoto vedení mě 

jako majiteli – jasně a přímo na základě technické a geometrické dokumentace garantoval – 

specifikaci vedení - ochranné pásmo – výškový poměr vedení a zejména jasně a srozumitelně řekl 

jaké stroje a do jaké výšky zde můžou bez problému po mém pozemku projíždět!!! 

3. Věcné břemeno bude omezeno, a to smluvně dle zákona na dobu životnosti kabelu. Což je logické, 

protože nic není na „věčné časy“ a omezování má též své pravidla. 

4. Nechci, aby celý pozemek č. parc. 243/22 byl omezován věcným břemenem! To znamená, že asi 

nejlepší bude, když investor stavby nechá dle domluvy oddělit pozemek, aby nedocházelo 

k nepoměru, kdy kvůli údajným 187 m2 byly uměle znehodnocovány „zápisem omezení v katastru 

mé nemovitosti“ tento celý pozemek, který sčítá 10.826 m2! 

To jsi myslím, že není ani potřebné, ani férové a zároveň nepotřebné a zatěžuje tímto můj majetek 

– neúměrně k poměru 187 m2: 10826 m2…. což je neskutečné. 

Zároveň bych chtěl říci, že je sice hezké, že investor a obchodník a podnikatelský subjekt v roli 

kontraktora mě přeposílají celé poměry kilometru stavby v geometrickém pláně, ale já mám zájem 

jen o geometrické plány – polohy kabele a zejména výšky oproti terénu a technické specifikace 

kabele, a tím i převodu a síle převodu a s tím spojené veškeré parametry inkl. ochranných pásem 

v návaznosti na tyto technické dokumentace, a to pouze v návaznosti na pozemek parc.č. 243/22, 

kterým jsem spolumajitelem a zároveň hospodářem! 

Zároveň bych jsi přál řešení a myslím, že nic nenormálního nechci! Jedná se z mého pohledu 

o standartní postup jako z občanského života, kde dojde k definici: 

CO? JAK? DLE PLÁNU! SMLOUVY! Bez zbytečných průtahů – konfuzí – a využívání pozice 

silnějšího. 

Já žádnou stavbu blokovat nechci, ale mám výsostné právo vědět, co vlastně…kdo? a jak? chce 

zatěžovat můj soukromý majetek. 

Děkuji za pochopení a doufám, že se povede obchodní firmu přesvědčit, že nechci nemožné, ale že 

i dle zákona asi budou tyto podklady důležité! Takže se asi musí jednat stejně o detail…. 

Díky! 

Vypořádání námitek: 

K požadavku ohledně zřízení věcného břemene ve prospěch žadatele na dobu životnosti kabelu 

a nesouhlas s omezením celého pozemku tímto věcným břemenem stavební úřad uvádí, že předmětem 

stavebního řízení je povolení stavby jakožto součásti přenosové soustavy.  

Námitka pana Bestena týkající se zřízení věcného břemene směřuje k vypořádání majetkoprávních vztahů 

potřebných pro provedení stavby jakožto součásti přenosové soustavy. Otázka zajištění majetkoprávních 

užívacích titulů k cizím pozemkům a stavbám není předmětem stavebního řízeni. Blíže viz vypořádání 

námitek paní Paríškové. 

K další námitce týkající se vymezení ochranného pásma: ochranné pásmo nemůže vzniknout, na rozdíl od 

věcného břemene, smluvně, jelikož podle § 46 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona 

vzniká ochranné pásmo dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se stavba umisťuje, či dnem uvedení 

zařízení elektrizační soustavy do provozu. Z tohoto důvodu ochranné pásmo není, a ani nemůže být, 

předmětem smlouvy o zřízení věcného břemene. Ze stejného důvodu není ani zohledněno 

v geometrickém plánu. Vzhledem k nahrazení stávajících stožárů typu „Kočka“ (s vyložením krajního 

vodiče 11,2 m od osy vedení a rozsahem ochranného pásma 25 m od krajních vodičů, tj. 36,2 m na obě 

strany) stožáry typu „Dunaj“ (s vyložením krajního vodiče 14,7 m od osy vedení a rozsahem ochranného 

pásma 20 m od krajních vodičů, tj. 34,7 m na obě strany) dojde ke zúžení ochranného pásma vedení a tím 

o 1,5 m k menšímu omezení užívání dotčeného pozemku.  

Ověřením v katastru nemovitostí stavební úřad zjistil, že u pozemku ve vlastnictví namítajícího. parc. č. 

243/22 v k.ú. Kyšice u Plzně bylo 17.5.2022 zahájeno vyvlastňovací řízení. 

Námitka proto vzhledem k výše uvedenému není důvodná. 

 

Dragutin Besten, Füssenerstrasse 5, D – 90455 Nürnberg, námitky doručeny poštou dne 17.5.2022 

Námitky totožné s námitkami Davida Bestena. 
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Vypořádání námitek: 

Viz vypořádání námitek Davida Bestena. 

 

MUDr. Martin Ječmínek, Riegrova 399, 280 02 Kolín 2, námitky doručeny dne 20.5.2022 

Vážení, dne 27. 4. 2022 byla doručena výše uvedená vyhláška pod číslem jednacím Č.J.: MPO 

19038/22/138 - SÚ. Tímto vznáším námitku podle § 114 odst. 1 stavebního zákona proti výše uvedenému 

stavebnímu řízení. předmětné řízení dopadá negativně na mé základní vlastnické právo vztahující se 

k pozemkům č. 1930, 1967, 1968 v k. ú. Dýšina. V důsledku navrhované stavby dojde ke značnému snížení 

tržní ceny předmětných pozemků, jelikož jejich zásadní části budou omezeny ochrannými pásmy. tento 

dopad je tak zásadní, že je přímo dotčeno mé vlastnické právo. Žadatel o stavební povolení – ČEPS a.s., 

IČO: 257 02 556 zastoupený společností ČEPS Invest, a.s., IČO 246 70 111 nepodnikl žádné kroky, aby 

výše uvedené nesrovnalosti a kompenzace finanční újmy analyzoval předem a zajistil dohodu se mnou 

jakožto vlastníkem předmětných pozemků. tento postup považuji za velmi nešťastný. Z výše uvedených 

důvodů nesouhlasím s vydáním stavebního povolení. 

Vypořádání námitek:                                                             

Námitka směřuje k vypořádání majetkoprávních vztahů potřebných pro provedení stavby jakožto součásti 

přenosové soustavy. Otázka zajištění majetkoprávních užívacích titulů k cizím pozemkům a stavbám není 

předmětem stavebního řízeni. Blíže viz vypořádání námitek paní Paríškové. 

K otázce „znehodnocení“ pozemku stavební úřad konstatuje, že na uvedených pozemcích parc. č. 1930, 

1967 a 1968 v k. ú. Dýšina v současné době vázne zákonné věcné břemeno, a to podle § 22 odst. 5 zákona 

č. 79/1957 Sb., elektrisační zákon. Existence zákonného věcného břemene ve prospěch provozovatele 

přenosové soustavy podle elektrisačního zákona je potvrzena i v současné době platným a účinným 

energetickým zákonem (viz § 98 odst. 4 energetického zákona). Zároveň stavební úřad konstatuje, že 

stavbou nedojde k rozšíření stávajícího ochranného pásma, a to z důvodu jeho zmenšení ze stávajících 

25 m na 20 m. Za zřízení věcného břemene ve prospěch stavebníka náleží vlastníkovi pozemku 

jednorázová náhrada v souladu s § 24 odst. 4 energetického zákona. Za znehodnocení části pozemku 

dotčené věcným břemenem ve prospěch stavebníka účastník řízení obdrží adekvátní protiplnění v podobě 

jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene. 

Ověřením v katastru nemovitostí navíc stavební úřad zjistil, že u výše uvedených pozemků namítajícího 

parc. č. 1930, 1967 a 1968 v k.ú. Dýšina bylo vloženo dne 21.5.2020 věcné břemeno umístění 

a provozování stavby přenosové soustavy v rozsahu dle listiny (smlouva č. 02A.0488-00004), jejíž 

součástí je geometrický plán č. 1415-181893/2018 pro vymezení rozsahu věcného břemene. 

Námitka proto vzhledem k výše uvedenému není důvodná. 

 

Stanislav a Ludmila Rampasovi, námitky doručeny e-mailem dne 24.5.2022 

Ve věci č.j. MPO 19038/22/138 – SÚ sdělujeme, že není dosud vyřešeno zřízení věcného břemene 

služebnosti k našemu pozemku parc. č. 120 v katastrálním území Ejpovice. V současné době probíhá 

řízení o vyvlastnění. Pro pořádek uvádím naše dřívější stanovisko zaslané zástupci investora a také 

sdělené v rámci územního řízení, které z principu nadále trvá. 

V minulosti ze strany žadatele o zřízení věcného břemene, nebyl učiněn žádný krok k dohodě. Pouze jsme 

dostávali dopisy s pohrůžkami, že pokud nepřijmeme jedno jediné navrhované řešení bude vůči nám 

uplatněno vyvlastnění dle energetického zákona.  S takovou morálkou naprosto nesouhlasíme 

a sdělujeme, že se nenecháme vydírat, a to ani jménem zákona. Jménem zákona nás totiž již jednou 

v minulosti také znárodnili. Dále upozorňuji na to, že elektrická energie je tržní komoditou a my jí 

musíme z důchodu každý měsíc platit, (běda, kdybychom nezaplatili tak nás „ve veřejném zájmu“ 

dodavatel odstřihne). V tomto světle, kdy nicotný navržený obnos za trvalé věcné břemeno nepokryje 

náklad na elektřinu naši domácnosti ani ne na dva měsíce, se jeví návrh jako a nepřijatelný. Dále dojde 

zřízením břemene ke stálému omezení užívání pozemku a z pohledu tržní ceny také k jeho značnému 

znehodnocení – a to natrvalo. Bude-li elektrická energie sociální dávkou, pak budeme chápat zákon i váš 

postup, je-li však tržní komoditou – nemůžeme s návrhem ani s vyvlastněním souhlasit. 

Vypořádání námitek:                                                             

Námitka manželů Rampasových směřuje k vypořádání majetkoprávních vztahů potřebných pro provedení 

stavby jakožto součásti přenosové soustavy. Otázka zajištění majetkoprávních užívacích titulů k cizím 

pozemkům a stavbám není předmětem stavebního řízeni. Majetkoprávní předpoklady, tj. uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene a v případě neúspěšného jednání o uzavření smlouvy pravomocné 
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rozhodnutí o vyvlastnění, musí stavebník zajistit před zahájením realizace stavby na předmětných 

pozemcích, v rámci stavebního řízení nejsou tyto doklady vyžadovány. 

Blíže viz vypořádání námitek paní Paríškové.  

K otázce „znehodnocení“ pozemku stavební úřad konstatuje, že na uvedeném pozemku parc. č. 120 v k.ú. 

Ejpovice v současné době vázne zákonné věcné břemeno, a to podle § 22 odst. 5 zákona č. 79/1957 Sb., 

elektrisační zákon. Existence zákonného věcného břemene ve prospěch provozovatele přenosové 

soustavy podle elektrisačního zákona je potvrzena i v současné době platným a účinným energetickým 

zákonem (viz § 98 odst. 4 energetického zákona). Zároveň stavební úřad konstatuje, že stavbou nedojde k 

rozšíření stávajícího ochranného pásma, a to z důvodu jeho zmenšení ze stávajících 25 m na 20 m. 

Ověřením v katastru nemovitostí dále stavební úřad zjistil, že k zápisu věcného břemene u pozemku ve 

vlastnictví namítajících č. parc.120 v k.ú. Ejpovice došlo 15.12.2022. 

Námitka proto vzhledem k výše uvedenému není důvodná. 

 

Stavba byla stavebním úřadem v navazujícím stavebním řízení projednána s veřejností a nebyly 

k ní veřejností uplatněny žádné připomínky. 

Na základě přezkoumání žádosti stavební úřad zjistil, že stavbu lze podle předložených podkladů provést. 

Povolením stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho 

provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 

povolení stavby. 

Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a za použití 

ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí, jeho jednotlivému výroku nebo jeho vedlejšímu ustanovení (jestliže by nebylo 

uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí) 

lze podle ustanovení § 83 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad 

do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (doručení stejnopisu jeho písemného vyhotovení; při 

doručování veřejnou vyhláškou se podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu považuje písemnost 

za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu, 

nikoliv na úředních deskách obecních úřadů (úřední desce obecního úřadu), a od tohoto dne teprve běží 

lhůta pro podání rozkladu). O rozkladu rozhoduje ministr průmyslu a obchodu. Rozklad je třeba podat 

u Ministerstva průmyslu a obchodu, adresa: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 - Staré Město. 

Dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, (tj. právnická osoba 

soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 

životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná 

činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle 

ustanovení § 9b odst. 1 zákona o EIA, případně před dnem vydání rozhodnutí podle ustanovení § 7 

odst. 6 zákona o EIA, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob) může podat rozklad 

i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Podle ustanovení § 9c odst. 5 zákona o EIA je 

třeba splnění podmínek podle ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA doložit v rozkladu (prokázat 

tento tvrzený status ve smyslu ustanovení § 52 správního řádu). V případě doložení podporující 

podpisové listiny se podle ustanovení § 9e zákona EIA v jejím záhlaví a na každém očíslovaném 

podpisovém archu uvede alespoň název záměru a skutečnost, že listina je určena na podporu a) podání 

písemného oznámení, kterým se dotčená veřejnost přihlašuje k účasti v řízení, nebo b) odvolání 

(rozkladu) proti tomuto rozhodnutí; každá osoba podporující podání písemného oznámení nebo odvolání 

(rozkladu) uvede na podpisových arch své jméno, datum narození a adresu místa pobytu a připojí 

vlastnoruční podpis. Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení 

k ministrovi průmyslu a obchodu podáním u zdejšího správního orgánu. 

Podatel rozkladu není povinen jej podávat s potřebným počtem stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2 

správního řádu, tj. není povinen doložit jich takový počet, aby jeden stejnopis zůstal ministerstvu a každý 

účastník řízení dostal jeden stejnopis. Rozklad má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní 

moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je 

nepřípustný. 
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Stavební úřad, po dni nabytí právní moci stavebního povolení, zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je 

povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej 

tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou 

označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeňka   F i a l o v á 

ředitelka odboru stavební úřad 

 

  

 

 

Upozornění pro stavebníka: 

1. Při stavbě budou důsledně dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, v platném znění. 

2. Při provádění stavby je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, 

zejména na dodržení požadavku nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění. 

3. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti 

právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů. 

4. V souladu s ustanovením § 152 odst. 4 stavebního zákona u stavby financované z veřejného 

rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit 

technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou, která má oprávnění podle 

autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 26. 4. 2022. 

 

Přílohy pro stavebníka: 

1 x ověřená PD 

1 x štítek "STAVBA POVOLENA" 

Přílohy budou stavebníkovi předány po dni nabytí právní moci stavebního povolení. 
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Obdrží - doručováno dle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon): 

Účastníci řízení (doručení jednotlivě): 

žadatel - účastník řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona:  

ČEPS Invest, a.s.,  

IDDS: 8wip4pd 

 sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101 

 zastoupení pro: ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101 

 

obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: 

Obec Dýšina,  

IDDS: v7zbwqj 

 sídlo: Náměstí Míru č.p. 30, 330 02 Dýšina 

Obec Ejpovice,  

IDDS: yjqbk4j 

 sídlo: Hlavní č.p. 24, Ejpovice, 337 01 Rokycany 1 

Obec Kyšice,  

IDDS: jpfb3nf 

 sídlo: Horní Náves č.p. 136, 330 01 Kyšice 

Obec Lhůta,  

IDDS: cnkauwb 

 sídlo: Lhůta č.p. 81, 332 01 Lhůta 

Obec Nezvěstice,  

IDDS: pfcbr83 

 sídlo: Nezvěstice č.p. 277, 332 04 Nezvěstice 

Obec Nezbavětice,  

IDDS: fq7asxh 

 sídlo: Nezbavětice č.p. 80, 332 04 Nezvěstice 

Obec Šťáhlavy,  

IDDS: 7vhbbcq 

 sídlo: Masarykova č.p. 169, 332 03 Šťáhlavy 

Obec Tymákov, 

 IDDS: 7d8a9pg 

 sídlo: Tymákov č.p. 40, 332 01 Tymákov 

Město Starý Plzenec,  

IDDS: dyrbzpq 

 sídlo: Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec 

 

 

Dotčené orgány: 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství,  

IDDS: p36ab6k 

 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,  

IDDS: samai8a 

 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 

Drážní úřad, Sekce infrastruktury, Územní odbor Plzeň,  

IDDS: 5mjaatd 

 sídlo: Škroupova č.p. 1017/11, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 

Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni,  

IDDS: cmwaazf 

 sídlo: Schwarzova č.p. 2617/27, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 

Úřad pro civilní letectví,  

IDDS: v8gaaz5 

 sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6 - Ruzyně, 161 00 Praha 614 

Ministerstvo obrany České republiky,  
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IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany 

- Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 

Ministerstvo životního prostředí 

IDDS: 9gsaax4 

sídlo: Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice 

- odbor výkonu státní správy III 

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí,  

IDDS: zzjbr3p 

 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 

- odbor regionálního rozvoje 

- odbor životního prostředí 

Magistrát města Plzeň,  

IDDS: 6iybfxn 

 sídlo: náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1 

- odbor životního prostředí 

Městský úřad Rokycany,  

IDDS: mmfb7hp 

 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1 

- odbor životního prostředí 

 

Doručení veřejnou vyhláškou: 

účastníkům stavebního řízení podle ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona a současně podle 

ustanovení § 109 písm. d), e), f) stavebního zákona: 

 

na vědomí: 

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace,  

IDDS: jf9nvyy 

 sídlo: Kopeckého sady č.p. 357/2, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1 

Zveřejnění na úřední desce: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, adresa  

sídlo: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 - Staré Město 

Obecní úřad Dýšina, IDDS: v7zbwqj 

 sídlo: Náměstí Míru č.p. 30, 330 02 Dýšina 

Obecní úřad Ejpovice, IDDS: yjqbk4j 

 sídlo: Hlavní č.p. 24, Ejpovice, 337 01 Rokycany 1 

Obecní úřad Kyšice, IDDS: jpfb3nf 

 sídlo: Horní Náves č.p. 136, 330 01 Kyšice 

Obecní úřad Nezbavětice, IDDS: fq7asxh 

 sídlo: Nezvěstice č.p. 277, 332 04 Nezvěstice 

Obecní úřad Nezvěstice, IDDS: pfcbr83 

 sídlo: Nezvěstice č.p. 277, 332 04 Nezvěstice 

Obecní úřad Šťáhlavy, IDDS: 7vhbbcq 

 sídlo: Masarykova č.p. 169, 332 03 Šťáhlavy 

Obecní úřad Tymákov, IDDS: 7d8a9pg 

 sídlo: Tymákov č.p. 40, 332 01 Tymákov 

Obecní úřad Lhůta, IDDS: cnkauwb 

 sídlo: Lhůta č.p. 81, 332 01 Tymákov 

Městský úřad Starý Plzenec, IDDS: dyrbzpq 

 sídlo: Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec 

Magistrát města Plzeň, IDDS: 6iybfxn 

 sídlo: náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. 

 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 

podpis, razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti 
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