MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
Váš dopis ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel / email

V Rokycanech dne

17.4.2018

spis.zn.:MeRo/4466/OD/18 Ant

Jaroslav Anton
371 706 326
jaroslav.anton@rokycany.cz

25.6.2018

č.j. dokumentu: MeRo/6954/OD/18

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad (dále jen speciální stavební
úřad) příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a §
15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle
§ 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 17.4.2018 podal Správa
a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 162,
326 00 Plzeň (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
„II/235 Terešovská Huť – Mlečice“ (dále jen "stavba")
na pozemkových parcelách parc. č. 1103 v katastrálním území Chlum nad Berounkou, parc. č.
1913, 1953 v katastrálním území Mlečice, parc. č. 597 v katastrálním území Ostrovec u
Terešova, parc. č. 1394, 1399 v katastrálním území Terešov.
Stavbou je:
- SO 101 - oprava silnice v délce 1 617,34 m, v úseku od křižovatky se silnicí III/23515 na
začátek obce Mlečice, včetně opravy betonového propustku v km 1,104; šířka jízdních
pruhů 2x 2,75 m.
- SO 102 - oprava silnice II/235 a II/233 v délce 1 684,30 m, v úseku od konce obce Mlečice
ke křižovatce se silnicí III/23314, včetně opravy dvou propustků v km 1,279 a v km 1,581;
šířka jízdních pruhů 2x 2,75 m.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval Ing. Kamil Hrbek, ČKAIT - 0008357, datum 11/2015; případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu předem:
• termín zahájení stavby,
• název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
• kontaktní osobu zhotovitele včetně telefonického spojení,
• osobu, která bude vykonávat technický dozor na stavbě, včetně telefonického spojení.
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Před termínem předání staveniště stavebník zajistí obnovení či prodloužení platnosti
stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, která by byla s
prošlým datem platnost.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
- převzetí stanoviště
- kontrola přechodného dopravního značení,
- kontrola po odfrézování asfaltových vrstev,
- kontrola po pokládce živičných vrstev,
- závěrečná kontrolní prohlídka.
5. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí, dané
stanoviskem pod spis.zn. MeRo/1533/OŽP/18 dne 23.3.2018 a závazného stanoviska pod
spis.zn. MeRo/1534/OŽP/18 dne 21.3.2018 týkající se nakládání s odpady vzniklých při
realizaci stavby.
6. Zhotovitel předloží ke schválení návrh dopravně inženýrského opatření pro realizaci stavby
a aktualizaci trvalého dopravního značení Policii ČR DI Rokycany.
7. Budou dodrženy podmínky vlastníků/správců technické infrastruktury:
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1097357860 ze dne 8.3.2018,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zn. POS-PD-309-2018 ze dne 21.3.2018.
8. Bude splněna podmínka obce Terešov daná čj. 59/2018 dne 26.3.2018 navýšení nivelety
vozovky bude kompenzováno úpravou sjezdů na soukromé pozemky.
9. Pro vydání kolaudačního souhlasu opatří stavebník závazná stanoviska dotčených orgánů k
užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v
katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
10. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
11. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena.
Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
3.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Odůvodnění:
Dne 17.4.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od
ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z
hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o
umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby.
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Stanoviska, vyjádření, souhlasy sdělili:
- Městský úřad Rokycany, OŽP, dne 21.3.2018 č.j. MeRo/1534/OŽP/18,
- Městský úřad Rokycany, OŽP, dne 23.3.2018 č.j. MeRo/1533/OŽP/18,
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany
dne 21.3.2018 č.j. KHSPL 6497/21/2018,
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, dne 3.4.2018 č.j.
HSPM-1448-2/2018 RO,
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní
inspektorát, dne 17.4.2018 č.j. KRPP-59857/ČJ-2018-030806,
- Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prostředí, dne 6.4.2018 č.j.
554/2018/ZBI/OVZP,
- Městský úřad Radnice, stavební odbor, dne 7.5.2018 č.j. MěÚ/341/2018-2,
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1097357860, dne 8.3.2018,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zn. POS-PD-309-2018, dne 21.3.2018.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 944, 947, 948, 949, 1042, 1043, 1079, 1087, 1099, 1106, 1107, 1108 v katastrálním území Chlum
nad Berounkou, parc. č. 378/2, 1771, 1861, 1862, 1863, 1875, 1896, 1897, 1906, 1907, 1908, 1909, 1911,
1912, 1927, 1929, 1930, 1931, 1951, 1952, 1954, 1956, 1958, 1959, 1960, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971,
1973, 1975 v katastrálním území Mlečice, parc. č. 132, 596 v katastrálním území Ostrovec u Terešova, st.
p. 92, 94, 96, parc. č. 640, 641/1, 653/2, 1264, 1269, 1391, 1392, 1393 v katastrálním území Terešov,
parc. č. 944, 945, 946, 947, 948, 1042, 1043, 1079, 1093, 1106, 1107 v katastrálním území Zvíkovec
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Terešov č.p. 56, č.e. 2 a č.p. 90

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:
- ČEZ Distribuce, a. s., dne 8.3.2018 č.j. 1097357860
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dne 21.3.2018 č.j. POS-PD-309-2018
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u Městského úřadu
Rokycany, odboru dopravy.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou
část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá 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.
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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.

Bc. Ladislav Kőnigsmark
vedoucí odboru dopravy
otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

..............................

....................................

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

..............................

....................................

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
účastníci ostatní – doručení veřejnou vyhláškou
dotčené správní úřady
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí čp. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí čp. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS:
samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
IDDS: 5ixai69
Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: vtfbad7
Městský úřad Radnice, stavební odbor, IDDS: c9sb4dp
Obce pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Rokycany, Terešov, Mlečice, Chlum, Zvíkovec, Ostrovec - Lhotka

