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MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor dopravy

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel: 371519711  Fax: 371519755  IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

OZNÁMENÍ 
 ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy jako silniční správní orgán a speciální stavební úřad příslušný 
podle § 40 odst. 1 a odst. 4 písm. a), § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
v platném znění (dále i „PK“) a § 15 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování                    
a stavebním řádu, v platném znění (dále i „stavební zákon“) obdržel dne 22.9.2016 žádost stavebníka:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, Nerudova 
2672/35, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí, IČ: 01312774, (dále i „žadatel“), zastoupený Ing. Václavem 
Mazínem, Ph.D., vedoucím Pobočky Plzeň, o vydání stavebního povolení podle projektové 
dokumentace (PD) na stavbu:

„Polní cesta HPC 2 v k.ú. Nezdřev“, se všemi součástmi i příslušenstvím. Předmětem projektové 
dokumentace je výstavba HPC 2 v k.ú. Nezdřev, okr. Plzeň-jih. Stavba bude tvořit jeden stavební 
objekt:
SO 01 – Stavba polní cesty HPC2 v délce 0,381 70 km

umístěnou podle (PD) KN na pozemcích parc.č. 995, 996 k.ú. Nezdřev.

Dalšími účastníky řízení jsou podle § 109 stavebního zákona níže uvedení vlastníci staveb a pozemků 
a ti, kdož mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, dále vlastníci 
sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo 
dotčeno a ti, kdož mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu a toto 
právo může být prováděním stavby přímo dotčeno.
Sousední p.p.č. zejm.: 
2631, 2668, 2682 k.ú. Hradiště u Kasejovic
894, 941, 992, 993, 994, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1114, 1115, 1117, 
1121, 1157 k.ú. Nezdřev

Stavba obsahuje soubor SO 01 – stavba polní cesty HPC2. Jejím účelem je zpřístupnění přilehlých 
zemědělských pozemků a vybudování infrastruktury zemědělské krajiny. Počátek staničení cesty je 
v napojení na navrženou hlavní polní cestu HPC1 v k.ú. Nezdřev. Polní cesta HPC2 směřuje 
východním směrem a je ukončena na hranici se sousedním k.ú. Hradiště u Kasejovic, kde navazuje na 
stávající hlavní polní cestu. Polní cesta je navržena v trase historicky užívané cesty, zpřístupňuje celou 
krajinu a především okolní zemědělsky využívané pozemky. Část trasy cesty je vedena v koruně hráze 
rybníku. Kryt cesty je navržen převážně z penetračního makadamu, pouze po hrázi rybníku je cesta 
navržena ze silničních panelů. Cesta je navržena s potřebnými výhybnami, hospodářskými sjezdy, 
odvodněním a nutnými sanacemi. 
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Polní cesta HPC 2 je navržena jako jednopruhová v kategorii P 5,0/30 o délce 381,7 m se šířkou pruhu 
4,0 m a krajnicemi 0,5 m na každé straně (v obloucích a výhybnách se koruna cesty rozšiřuje               
a pohybuje v rozmezí 4,0 – 8,0 m). Krajnice v místě, kde je trasa vedena po hrázi je navržena po obou 
stranách se stabilizací cementem, na návodní straně se provede dosyp lomovým kamenem 
s prohozením z lomových výsypek. Cesta je navržena s krytem z penetračního makadamu                    
a dvojvrstvovým uzavíracím nátěrem a v místě, kde je trasa vedena po hrázi, v km 0,025 40 až km  
0,097 92 je navržen kryt ze silničních panelů, š. 3,00 m a krajnice oboustranné š. 1,0 m. Mocnost 
konstrukce vozovky je 45 cm. Vzhledem k špatné únosnosti podloží, je navržena sanace podloží 
lomovým kamenem tl. 20 cm. Pro míjení protijedoucích vozidel, km 0,261 11 – 0,293 11 je navržena 
výhybna.

Stavba, resp. každá její část uváděná do provozu-užívání, musí být samostatně schopná bezpečného 
užívání k určenému účelu bez závad v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. 
ČSN 736110, 736102, stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, vyhl. č. 398/2009 Sb., zák.    
o PK, vyhl. č. 104/1997 Sb., a č. 294/2015 Sb., včetně nezbytných úprav stavbou vyvolaných, resp. 
narušených ploch nebo staveb po celém úseku stavby (staveniště).

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Městský úřad v Nepomuku, odbor dopravy, oznamuje podle §112 odst. 1 stavebního zákona zahájení 
stavebního řízení ve smyslu § 115 stavebního zákona všem známým účastníkům a dotčeným orgánům. 
V souladu s ustanovením §112 odst. 2 stavebního zákona, zdejší speciální stavební úřad upouští od 
ústního jednání a od ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 
provádění.

Podle § 114 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatnit své odůvodněné námitky proti 
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, 
pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu 
nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, a to nejpozději do 
10 dnů ode dne oznámení písemnosti. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. 
Den oznámení je den doručení písemnosti. Den oznámení, resp. doručení oznámení písemnosti 
veřejnou vyhláškou účastníkům řízení je 15. den po vyvěšení dokumentu. Lhůta počíná dnem 
následujícím. 

K později uplatněným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
K námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo o 
asanaci území, se nepřihlíží. 

Úkony jménem právnické osoby činí oprávněná nebo pověřená osoba podle zákona. Za právnickou 
osobu může v téže věci současně činit úkoly jen jedna osoba. Každý, kdo činí úkoly, musí prokázat 
své oprávnění podle § 30 odst. 5 správního řádu. 

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři (č.6) zdejšího speciálního stavebního úřadu 
v úředních hodinách ve dnech pondělí, středa (7.00-11.30, 12.00-18.00), nebo po telefonické domluvě 
na výše uvedeném čísle (návštěva vždy s prokázáním totožnosti a právních zájmů ve věci).
Podle § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení k zastoupení zvolit zmocněnce. Zmocnění se 
prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. 
Uplatňuje-li více účastníků shodný zájem, zvolí si společného zmocněnce. 

 Mgr. Jiří Bešta
   vedoucí odboru dopravy

Otisk razítka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Obdrží:
(stavebník, vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Plzeň, Nerudova 
2672/35, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí
Obec Nezdřev, Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný) 
Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., Kasejovice 379, 335 44 Kasejovice, okres Plzeň-jih
Bláha Jan, Nezdřev 10, 335 44 Nezdřev
Čeplová Jiřina, Kubelíkova 1209/32, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Hanzl Josef, Nezdřev 23, 335 44 Nezdřev
Chára Karel, Sladovnická 519/75, 326 00 Plzeň-Božkov
Chárová Olga, Kasejovice 306, 335 44 Kasejovice
Chlanda Josef, Újezd u Chanovic 25, 341 01 Chanovice
Chlandová Marcela, Nezdřev 51, 335 44 Nezdřev
Jiřinec Josef, Nezdřev 11, 335 44 Nezdřev
Jiřinec Matěj (p.č. 993) - opatrovník Jiřinec Karel, Nezdřev 32, 335 44 Nezdřev 
Jiřincová Marcela, Nezdřev 11, 335 44 Nezdřev
Kryšpínová Eva, Luční 83, 533 72 Moravany
Obec Hradiště, Hradiště 62, 335 44 Hradiště
Obec Nezdřev, Nezdřev 9, 335 44 Nezdřev
Slavíček František, Bergerova 1117/4, 182 00 Praha - Kobylisy
Větrovec František, Nezdřev 59, 335 44 Nezdřev 
Větrovcová Růžena, Nezdřev 59, 335 44 Nezdřev

Dotčené orgány:
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště, Správa chráněné 

oblasti Český les, náměstí Republiky 287, 348 06 Přimda
- Povodí Vltavy, st. podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Klatovy, Voříškova 259, 339 01 Klatovy III
- Policie ČR, KŘ Policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, DI 
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- MěÚ Nepomuk, odbor vedení – kancelář starosty, památková péče, Nám. A. Němejce 63,    

335 01 Nepomuk
- NPÚ, odborné pracoviště Plzeň, Prešovská 7, 301 00 Plzeň

     

Na vědomí :
       -   Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby, Husova 98, 335 44 Kasejovice
       -   Obec Hradiště, Hradiště 62, 335 44 Kasejovice
       -   vlastní k založení
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