MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor dopravy
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Č.j.: DOP/580/2010-Čas

V Nepomuku dne 11.5.2010

ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve stavebním řízení projednal a posoudil
ţádost o stavební povolení a předloţenou projektovou dokumentaci na stavbu „Polní
cesta HPC1 – část 1, část 2 v k. ú. Hradiště u Kasejovic“, kterou dne 24.3.2010 podalo
Mze ČR, Pozemkový úřad Plzeň-jih, IČ: 00020478, Nerudova 35, 301 00 Plzeň (dále jen
stavebník), a na základě toho se souhlasem Městského úřadu Kasejovice, odboru
výstavby ze dne 6.4.2010, vydaného pod č.j.: 242/2010/Výst., podle § 115 stavebního
zákona vydává
stavební

povolení

stavbu - Polní cesta HPC1 – část 1, část 2 v k. ú. Hradiště u Kasejovic
na pozemcích parc. č. 2769, parc .č. 2728, parc. č. 2879, parc. č. 2916 v katastrálním území
Hradiště u Kasejovic.

Popis stavby:
Stavba se dělí na dvě části – HPC1 - část 1, která je řešena jako jeden stavební
objekt a HPC1 - část 2, která je řešena jako jeden stavební objekt.
HPC1 – část 1 navazuje ve staničení km 0,077 na HPC1 - část 2 s celkovou délkou úprav
1727,21 m; je navrţena s krytem s penetračního makadamu s asfaltovým nátěrem
jednovrstvovým s jednostranným příčným sklonem v kategorii P 5/30 s šířkou jízdního
pruhu 4,0 m a krajnice šířky 0,5 m, celková šířka zpevnění v místě výhyben je 6,0 m.
Odvodnění pláně je navrţeno drenáţí pod úrovní pláně, která je vyústěna do stávajících
příkopů. Vyústění drenáţe bude provedeno minimálně 20 cm nad přilehlý terén
se zádlaţbou do šířky 1,50 m lomovým kamenem, betonovým čelem. Na drenáţích budou
realizovány kontrolní drenáţní šachty se zákrytovou deskou, umístěné v krajnici osazené
výškově na úroveň krajnice. Odvodnění pozemní komunikace se navrhuje příčně
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do doprovodných rigolů, rigoly jsou zaústěny svodnými ţlábky do přilehlé terénní rýhy
v délce 600 m od začátku úprav. Navazující úsek je odvodněn do přilehlého terénu
s souladu se stávajícím stavem, od staničení km 1,695 40 je úsek zaústěn do stávajícího
příkopu, který bude v rámci stavby pročištěn. Převedení přes cestu svodnými ţlábky je
navrţeno vţdy v poloze nad úrovní navrţených drenáţních šachet a je realizováno
zádlaţbou z betonových krajníků s hloubkou dna 5 cm; celková šířka rigolu je 75 cm.
HPC1 – část 2 řeší úsek polní cesty od napojení na silnici III/02015 v délce 77 m
s rozšířením části 1 na výhybnu s koncem úprav v km 0,100; je navrţena v kategorii
P 5/30 s šířkou jízdního pruhu 4,0 m a krajnice šířky 0,5 m, celková šířka zpevnění
v místě výhyben a napojení na silnici III/02015 je 6,0 m. Výškový průběh a začlenění
stavby respektuje stávající konfiguraci terénu, výškové úrovně silnice III/02015 a začátek
úprav části 1. První úsek HPC1 – část 2 v rozsahu do staničení 0,032 75 km je navrţen
s krytem z asfaltobetonu ACO 11, zbývající úsek s krytem z penetračního makadamu
s asfaltovým nátěrem. Odvodnění HPC1 – část 2 je řešeno jednostranným příčným
sklonem. Zajištění pláně proti zatékání vod z přilehlých pozemků je chráněno navrţenou
drenáţí pod úrovní pláně, která je vyústěna do vtokového objektu na odvodňovacím
příkopu při silnici III/02015; v místech stávajících příkopů budou s ohledem na navazující
zatrubnění a navázání na stávající zatrubnění pod silnicí III/02015 realizovány vtokové
objekty zatrubnění pro odvádění dešťových vod; navrţená zatrubnění ŢB DN 300 a
DN 400 jsou zaústěna ve spojené šachtě, která bude nově zřízena v místě stávající
šachty na konci stávajícího zatrubnění pod silnicí III/02015.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1) Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace,
kterou vypracoval Nedvěd s. r. o., D projekt Plzeň, projektová kancelář, Koterovská
177, 326 00Plzeň, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
speciálního stavebního úřadu.
2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru
pozemků) stavby subjektem k tomu oprávněným.
3) Z prostoru zařízení staveniště (hlavní, pomocný stavební dvůr, mezideponie) bude
v rámci přípravy staveniště provedeno sejmutí ornice. Po skončení stavby bude
provedeno urovnání těchto ploch, zpětné ohumusování a uvedení do původního
stavu.
4) Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou, oprávněnou k provádění
stavebních prací jako předmětu své činnosti, tato bude oznámena zdejšímu odboru.
5) Veškerá dopravně inţenýrská
opatření nutná k zabezpečení výstavby budou
v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednána a povolena
příslušným silničním správním úřadem
6) Při provádění stavby je nutno dodrţovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. č. 309/2006 Sb.
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který doplňuje
nařízení vlády č. 591/2005 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích
bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2008 Sb. o podrobnějších poţadavcích
na pracoviště a pracovní prostředí, vyhláška 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a
technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu ţivota a zdraví osob
na staveništi.
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7) Při stavbě budou dodrţena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných
technických poţadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. a vyhlášky
č. 502/2006 Sb. a příslušné technické normy.
8) Před zahájením zemních prací nutno zajistit vytýčení podzemních sítí.
9) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna
informační tabule s uvedeném názvu stavby, jména projektanta, zhotovitele stavby,
včetně štítku „Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy,
aby údaje zůstaly čitelné a musí být ponechán na místě aţ do kolaudace stavby.
10) Stavebník je povinen vést řádně záznamy o průběhu stavby ve stavebním deníku.
11) Výkopový materiál a veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno
zneškodňovat zákonným a doloţitelným způsobem na zařízeních k tomu určených.
12) Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních
nemovitostí ani nesmí docházet k poškozování nemovitostí.
Případné škody
způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených
nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.
Dále budou dodrţeny poţadavky obsaţené v následujících stanoviskách,
vyjádřeních
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, č. j. 47236072-ÚP/2010-7103/44
ze dne 22.1.2010 – souhlas s podmínkou – stanovisko musí být vyţádáno znovu,
nebude-li do dvou let zahájena stavba a dojde-li ke změnám v umístění rozsahu
nebo výšce stavby
MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, č. j. VŢP/80/2010-Le ze dne 13.1.2010 – souhlas
s podmínkou – v případě, ţe bude při výstavbě cesty kořenový systém stávající
zeleně narušen či v některých případech zeleň odstraněna, poţadujeme její
náhradní výsadbu
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy, pracoviště Písek,
č.j.: OPV/PÍ/50/10 ze dne 18.1.2010 – upravený vodní tok ve správě ZVHS, č. HIMS
3-00018-01/1, ČHP 1-08-04-004, který kříţí navrhovanou stavbu – pokud dojde
v rámci výstavby k jakémukoli zásahu do objemu propustku, poţadujeme, aby
ţádným způsobem nebyla omezena jeho kapacita, ani jeho funkčnost, včetně
správného napojení předlaţeb. V případě celkové rekonstrukce tohoto objektu
poţadujeme předloţitk posouzení projekt, včetně hydrotechnických výpočtů.
Hasičský
záchranný
sbor
Plzeňského
kraje,
krajské
ředitelství,
č. j. HSPM-3161-3/2010 ÚPP, ze dne 26.4.2010 – souhlasné stanovisko s podmínkou
– písemně oznámit krajskému operačnímu a informačnímu středisku v předstihu
termín případných uzavírek jednotlivých vozovek a dobu jejich trvání.
15)
Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a
státního odborného dozoru
16)
Budou dodrţeny podmínky připojení sousední nemovitosti (polní cesty) k silnici
III/02015 stanovené rozhodnutím MěÚ Nepomuk, odborem dopravy, č. .j:
DOP/700/2009-Čst
17)
Před osazením dopravního značení na silnici III/02015 bude poţádán příslušný
silniční správní úřad o stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích
18)
Stavba bude dokončena do 31.12.2011.
19)
Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejšímu speciálnímu stavebnímu
úřadu předloţena ţádost na vydání kolaudačního souhlasu. K ţádosti budou
doloţeny zejména tyto doklady:
- popis a zdůvodnění případných odchylek od stavebního povolení
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- geometrický plán
- zápis o předání a převzetí stavby
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-

doklady o schváleném uloţení odpadů nebo o jejich jiném odsouhlaseném
vyuţití
doklady a zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, výsledky
laboratorních zkoušek
doklady prokazující shodu vlastností
pouţitých výrobků a materiálů
s poţadavky na stavby
doklad o oznámení stavební činnosti archeologickému ústavu

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky během stavebního řízení nebyly vzneseny

Odůvodnění
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy obdrţel dne 24.3.2010 ţádost Mze ČR,
Pozemkový úřad Plzeň-jih, IČ: 00020478, Nerudova 35, 301 00 Plzeň o vydání povolení
na stavbu „Polní cesta HPC1 – část 1, část 2 v k. ú. Hradiště u Kasejovic“.
Ţádost byla podloţena těmito podklady, rozhodnutími, souhlasy, vyjádřeními:
- 2x projektová dokumentace, Nedvěd s. r. o., D projekt Plzeň, projektová
kancelář, Koterovská 177, 326 00 Plzeň
- Policie ČR, ÚOVS Plzeň-jih, DI – souhlas č. j. KRPP-310-25/ČJ-2010-030606
- RWE distribuční sluţby, a. s. - vyjádření
- SŢDC České Budějovice – vyjádření
- ČD Telematika – vyjádření
- ČEZ ICT Servis, a. s. – vyjádření
- Maxprogres – vyjádření
- Vodafone Czech Republic, a. s. – vyjádření
- T Mobile – vyjádření
- České radiokomunikace – vyjádření
- E-on Česká republika, s. r. o. – vyjádření
- MERO ČR, a. s. – vyjádření
- Povodí Vltavy, s. p. – vyjádření
- Správa a údrţba silnic Starý Plzenec – vyjádření
- Telefónica O2 Czech Republic, a. s. – vyjádření
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. – vyjádření
- Lesy ČR, s. p. Lesní správa Klatovy – vyjádření
- Souhlasy vlastníků
- Výpis z KN
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad opatřením
ze dne 26.3.2010 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního
řízení, a jelikoţ speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a
ţádost o stavební povolení poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby, upustil od místního šetření a ústního jednání.
Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti,
jestliţe stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu
platnosti stavebního povolení můţe stavební úřad prodlouţit na odůvodněnou ţádost
stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním ţádosti se staví lhůty platnosti
stavebního povolení.
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Poučení:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů u zdejšího
Městského úřadu ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni
oznámení rozhodnutí. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Západočeského kraje
k rozhodnutí.

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy

otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Městský úřad Kasejovice a Obecní úřad Hradiště u Kasejovic tuto vyhlášku bezodkladně
vyvěsí na dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce. Dnem vyvěšení je den vyvěšení
na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
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Účastníci řízení:
- Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
- Obec Hradiště u Kasejovic, Hradiště 62, 335 44 Kasejovice
- Mze ČR, Pozemkový úřad Plzeň-jih, IČ: 00020478, Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Ostatní účastníci řízení – veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány a správci sítí:
-

Policie ČR, KŘ policie Zpč. kraje, ÚOVS Plzeň-jih, DI, Anglické nábř. 7,
306 10
Plzeň
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, P. O.
BOX 18, 320 68 Plzeň
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
MěÚ Nepomuk, odbor VŢP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
MěÚ Kasejovice, odbor výstavby, Husova 98, 335 44 Kasejovice
Správa a údrţba silnic Starý Plzenec, Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec
NPÚ, odborné pracoviště Plzeň, Prešovská 7, 301 00 Plzeň
VUSS, P. O BOX 3, 110 15 Praha 1
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Písek,
Nádraţní 1988, 397 01 Písek

Na vědomí :
-

vlastní k zaloţení
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