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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a 
§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 
28.12.2012 podali 

Bc. Petra Malotinská, nar. 20.3.1979, Dlouhá č.p. 522, 330 03  Chrást u Plzně, 
Radek Šlapal, nar. 18.4.1978, Doubravická č.p. 1302/4, Chodov, 149 00  Praha 415, 
které zastupuje Ing. Jiří Škop, nar. 18.3.1964, Krátká č.p. 1147, Nové Město, 337 01  Rokycany 
1 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 
na stavbu: 
Smědčice - novostavba rodinného domu (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 449 (orná 

půda), parc. č. 450 (zahrada) v katastrálním území Smědčice. 

Popis stavby:  

- Projektová dokumentace řeší stavbu rodinného domu, který bude umístěn 2,160 m od hranice s 
pozemkem p.č. 451/3 v k.ú. Smědčice a 16,965 m od hranice s pozemkem p.č. 150/2 v k.ú. 
Smědčice. Stavba bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 18,070 m x 10,820 m. Maximální 
výška stavby od terénu bude 6,0 m. Stavba je navržena jednopodlažní, nepravidelného půdorysu s 
valbovou střechou bez obytného podkroví. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy zděné, střešní 
krytina skládaná. Stavba bude napojena novou přípojkou na elektrickou energii, voda bude jímána z 
navržené vrtané studny, odpadní vody budou odváděny přes čistírnu odpadních vod do betonové 
jímky s přepadem do vsakovací rýhy. 

- Oplocení pozemků p.č. 449 a p.č. 450 bude provedeno z ocelových sloupků s drátěným pletivem, v 
místě zapuštěného vjezdu bude provedeno oplocení ze ztraceného bednění výšky 1,6 m a výplní z 
hoblovaných prken. 

- Vrtaná studna hloubky 25 m, která bude umístěna 5,145 m od hranice s pozemkem p.č. 150/2 v k.ú. 
Smědčice a 8,91 m od hranice s pozemkem p.č. 451/3 v k.ú. Smědčice. 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY 

odbor stavební 
Masarykovo náměstí 1 
Střed 
337 01  Rokycany 
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- Domovní ČOV, betonová jímka a vsakovací štěrková rýha budou umístěny min. 2,0 m od hranice s 

pozemkem p.č. 451/3 v k.ú. Smědčice. Domovní ČOV a betonová jímka budou umístěny 3,0 m od 
navrženého rodinného domu. 

- Součástí stavby bude zpevněná plocha vjezdu a stání pro auta ze zámkové dlažby o celkových 
rozměrech 6,5 m x 13,0 m. 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

Pro umístění  se stanoví následující podmínky: 

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 vzdáleností od 
hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Škop, 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0200742, 4/2013; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Za soulad 
prostorové polohy stavby s projektovou dokumentací zodpovídá zhotovitel stavby. 

4. Před zahájením zemních prací nutno zajistit ověření existence všech inženýrských vedení a 
zařízení, nacházejících se v prostoru stavby a jejich vytýčení u příslušných správců, aby nedošlo 
při provádění zemních prací k jejich případnému poškození. 

5. Při realizaci stavby je nutno respektovat  podmínky závazného stanoviska Hasičského 
záchranného sboru Plzeňského kraje,  územní odbor Rokycany  č.j. HSPM-2264-22013 RO ze 
dne 30.5.2013: 

• Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného p. Jaroslavem Beránkem 
dne 6.4.2013 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a 
technických předpisů. 

6. V průběhu realizace stavby budou respektovány podmínky vyjádření správců veřejných sítí.  
(RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5000751643, Telefónica Czech Republic, a.s. zn. 
POS532241/13 ze dne 26.2.2013, ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100150480 ze dne 4.4.2013 a 
smlouva č.13_SOBS01_4120903345). 

7. Při realizované akci budou respektovány podmínky Městského úřadu Rokycany, odboru 
životního prostředí k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 26.2.2013, zn. 
MeRo/423-3/OŽP/13 a to: 

• Před zahájením zemních prací bude v terénu zřetelně označena hranice trvale odnímané 
zemědělské půdy a zajištěno její nepřekročení. 

• V průběhu terénních prací musí být učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a 
plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

• Před zahájením stavby bude provedena skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy v tloušťce 0,15 m na 
ploše 289 m2.  Celkové množství skryté ornice bude činit cca 43 m3. Ornice bude využita na 
sadové úpravy předmětného pozemku po dokončení stavby. 

• Po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí, která budou v předmětné věci vydána podle 
zvláštních právních předpisů- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění, předepíše orgán ochrany zemědělského půdního fondu, podle § 11 odst. 1 
zákona, pro stavbu rodinného domu odvod finančních prostředků za trvalé odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu. Pro výpočet výše odvodu je pozemek parc. č. 449 dle katastru 
nemovitostí v k.ú. Smědčice zařazen dle BPEJ 53939 do V. třídy ochrany zemědělské půdy. Při 
stanovení odvodu bude přihlédnuto k faktorům životního prostředí podle části „B“ a „C“ přílohy 
k zákonu. 

 

 

III. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 
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s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 
Smědčice - novostavba rodinného domu (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 449 (orná 

půda), parc. č. 450 (zahrada) v katastrálním území Smědčice. 

 

Stavba obsahuje: 

- Projektová dokumentace řeší stavbu rodinného domu, který bude umístěn 2,160 m od hranice s 
pozemkem p.č. 451/3 v k.ú. Smědčice a 16,965 m od hranice s pozemkem p.č. 150/2 v k.ú. 
Smědčice. Stavba bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 18,070 m x 10,820 m. Maximální 
výška stavby od terénu bude 6,0 m. Stavba je navržena jednopodlažní, nepravidelného půdorysu s 
valbovou střechou bez obytného podkroví. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy zděné, střešní 
krytina skládaná. Stavba bude napojena novou přípojkou na elektrickou energii, voda bude jímána z 
navržené vrtané studny, odpadní vody budou odváděny přes čistírnu odpadních vod do betonové 
jímky s přepadem do vsakovací rýhy. 

 

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude  provedena podle projektové dokumentace, zpracované Ing. Jiřím Škopem ČKAIT- 

0200742, za jejíž úplnost, správnost a proveditelnost odpovídá projektant a která je pro stavebníka  
přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
stavebního úřadu. 

2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů o 
technických požadavcích na stavby  a související předpisy. 

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

4. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem  osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo 
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Před zahájením stavby bude 
stavebnímu úřadu oznámen název a sídlo dodavatele a dále doložen doklad o jeho oprávnění stavbu 
provádět. 

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek -Stavba 
povolena-, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě 
do dokončení stavby. 

6. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a 
potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní 
komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a 
vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými 
škodlivými látkami. 

7. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné 
vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. 
Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom 
neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.  

8. Vytyčení prostorové polohy stavby bude provedeno odborně způsobilými osobami. 
9. Pro stavbu budou použity pouze výrobky materiály a konstrukce  v souladu  s ust. § 156 stavebního 

zákona. 
10. Na stavbě bude veden stavební deník. 
11. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

12. Bude-li při provádění stavby náhodně odkryta neznámá síť, je nutno ji identifikovat. Povinností 
příslušného správce takto nalezené sítě bude její vytýčení v terénu v rámci staveniště a toto vytýčení 
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protokolárně předat na staveništi zhotoviteli stavby. Případné podmínky správců těchto vedení a 
zařízení k provádění stavby musí být plně respektovány. 

13. Při provádění stavby nesmí docházet k nepovolenému omezování provozu na komunikacích a k 
užívání veřejného prostranství bez předchozího povolení příslušného úřadu. Nesmí být nadměrně 
znečisťováno okolí stavby, ničena zeleň nebo jiným způsobem zhoršováno životní prostředí a 
neodůvodněně omezována práva a právem chráněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb. 

14. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s předpokladem archeologických nálezů, 
vztahují se na stavebníky povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit 
Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, oddělení archeologické památkové péče, 
Letenská 4, 118 01 Praha 1. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo 
fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou 
povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne 
stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče. 

15. Při realizaci stavby je nutno respektovat  podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného 
sboru Plzeňského kraje,  územní odbor Rokycany  č.j. HSPM-2264-22013 RO ze dne 30.5.2013: 

16. Odpady z výstavby budou dále využity, popř. likvidovány pouze v zařízeních k tomu určených a to 
se souhlasem jejich provozovatelů.  

17. Stavba bude dokončena do 30.8.2015. 
18. Městský úřad Rokycany, odbor stavební v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona 

stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze 
výstavby: 

1. Po vytyčení stavby 
2. Po provedení krovu včetně střešní krytiny 
3. Po provedení ocelového roštu sádrokartonových konstrukcí 

19. Dokončení stavby oznámí stavebník povolujícímu orgánu a ve smyslu § 120 stavebního zákona tj. 
30 dnů před zahájením užívání stavby. 

Podmínky pro užívání stavby: 

 

1. Majitel a uživatel stavby je povinen stavbu udržovat v řádném stavebním, požárně bezpečném a 
provozuschopném stavu a uchovávat projektovou dokumentaci dle skutečného provedení a doklady se 
stavbou související po celou dobu jejího trvání. 

2.  Případné změny stavby nebo jejího užívání nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 

 

Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 

Účastníci řízení nevznesly žádné námitky ani připomínky 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Radek Šlapal, nar. 18.4.1978, Doubravická č.p. 1302/4, Chodov, 149 00  Praha 415 
Bc. Petra Malotinská, nar. 20.3.1979, Dlouhá č.p. 522, 330 03  Chrást u Plzně 

 

O d ů v o d n ě n í  v ý r o k u  I  
Městský úřad Rokycany, odbor stavební obdržel dne 28.12.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní 
a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona a podle § 140 správního 
řádu. Žádost byla po doplnění předepsaným způsobem doložena.  

 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební opatřením ze dne 17.7.2013 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 
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odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení 
a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na 27.8.2013 konané na místě stavby.  

Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději 
při ústním jednání. Při místním šetření a ústním jednání konaném dne 27.8.2013 byl na místě stavby 
sepsán protokol o průběhu jednání.  

 

Stanoviska sdělili: 
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí ze dne 24.5.2013 č.j. MeRo/2880/OŽP/13 

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru ze dne 30.5.2013 č.j. HSPM-2264-2/2013 Ro 

- Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný Městský úřad Rokycany, odbor 
životního prostředí ze dne 26.2.2013 č.j. MeRo/423-3/OŽP/13 

- Rozhodnutí Obecního úřadu Bušovice k povolení připojení pozemku k místní komunikaci ze dne 
3.7.2013 č.j. 157/2013 

- Posouzení připojení pozemku vydané Policií České republiky, územním odborem Rokycany ze dne 
19.6.2013 č.j. KRPP-100452/ČJ-2013-030806-12 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Josef Třískal, Marie Třískalová, Vojtěch Leicht, Taťána Flaxová, Jiřina Tučková, Bc. Josef Němec, 
Bc. Helena Němcová, Obec Smědčice, Obec Bušovice, Václav Karel, Ing. Vladimír Karel, ČEZ 
Distribuce, a. s., Telefónica Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Městský úřad 
Rokycany, odbor správní, Okresní soud v Rokycanech, Antonín Dezort 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
Stanovení okruhu účastníků řízení: 
 Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Rokycany, odbor stavební k závěru, 
že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší 
(vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům 
pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které 
mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich).   

Městský úřad Rokycany, odbor stavební v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby 
a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního 
povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a posoudil shromážděná stanoviska. 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby 
a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem 
uvedeným ve výroku. 

O d ů v o d n ě n í  v ý r o k u  I I  
    
 Městský úřad Rokycany, odbor stavební obdržel dne 28.12.2012 žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Žádost byla po doplnění 
předepsaným způsobem doložena. 
 Městský úřad Rokycany, odbor stavební opatřením ze dne  oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 
odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení 
a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na 27.8.2013 konané na místě stavby.  

Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději 
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při ústním jednání.  

V průběhu zahájeného řízení bylo zjištěno, že účastníku řízení Vojtěchu Leichtovi nelze 
písemnosti doručovat z důvodu, že je na uvedené adrese neznámý. Stavební úřad proto dne 29.8.2013 
požádal MěÚ Rokycany, odbor správní o poskytnutí adresy trvalého pobytu. Na základě této žádosti bylo 
stavebnímu úřadu poskytnut údaj z agendového informačního systému Centrální evidence obyvatel Praha, 
ve kterém je uvedeno, že jmenovaný má adresu trvalého pobytu na adrese Chodov, ul. Školní č.p. 734, 
okr. Sokolov. 

Déle bylo v průběhu zahájeného řízení zjištěno, že účastník řízení Jiřina Tučková zemřela a 
pozemek p.p.č. 458/10 v k.ú. Smědčice nebyl zahrnut do dědického řízení. Stavební úřad proto požádal 
Okresní soud v Rokycanech o sdělení okruhu dědiců po zemřelé Jiřině Tučkové. Na základě dopisu ze 
dne 28.8.2013 byli stavebnímu úřadu sděleni dědici Antonín Dezort a Taťána Flaxová. Písemnost 
doručovaná Antonínu Dezortovi na adresu uvedenou v usnesení byla vrácena zpět z důvodu, že adresát je 
na uvedené adrese neznámý.  

Stavební úřad musel proto oznámit adresátům možnost převzít písemnost veřejnou vyhláškou.  
Na základě těchto skutečností musel stavební úřad přistoupit k doručení písemnosti účastníkům 

řízení veřejnou vyhláškou. 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 

Stanovení okruhu účastníků řízení: 
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Městský úřad Rokycany, odbor stavební 

z ustanovení § 109 stavebního zákona. 
Městský úřad Rokycany, odbor stavební v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby 

a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem 
uvedeným ve výroku. 

 

P o u č e n í  k  v ý r o k u  I  

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; 
prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu 
a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné. 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. 

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí 
pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo 
jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební 
nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního 
rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, 
že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.    
 Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně 
podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II 
(vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou 
výroková část I (vztahující se k umístění stavby). 

P o u č e n í  k  v ý r o k u  I I  

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; 
prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu 
a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
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nepřípustné. 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. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i 
pro právní nástupce účastníků řízení.    

 Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby 
stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám 
stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
 
 
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
  

  Ing. Oldřich Dienstbier v. r. 
vedoucí stavebního odboru 

  
 
Za správnost vyhotovení: Štěpánka Klečková 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
 
Datum zveřejnění na úřední desce:   Datum sejmutí z úřední desky: 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
..............................     .................................... 
 
 
 
V elektronické podobě umožňující    V elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup zveřejněno od:    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 položky 17 odst. 1 písm. a) ve 
výši 300 Kč byl zaplacen dne 29.8.2013, v.s. 80 1971 2013. 
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Obdrží: 

Účastníci územního řízení (doručení jednotlivě) 
Ing. Jiří Škop, Krátká č.p. 1147, Nové Město, 337 01  Rokycany 1 
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p 
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir 
 

Účastníci územního řízení - další dotčené osoby (doručení veřejnou vyhláškou) 
Josef Třískal, Marie Třískalová, Vojtěch Leicht, Taťána Flaxová, Jiřina Tučková, Bc. Josef Němec, Bc. 
Helena Němcová, Obec Smědčice, Obec Bušovice, Václav Karel, Ing. Vladimír Karel, ČEZ Distribuce, a. 
s., Telefónica Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o. 
  
Účastníci stavebního řízení (doručení jednotlivě) 
Ing. Jiří Škop, Krátká č.p. 1147, Nové Město, 337 01  Rokycany 1 
Josef Třískal, Koperníkova č.p. 2655/35, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Marie Třískalová, Koperníkova č.p. 2655/35, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Taťána Flaxová, Sedlecko č.p. 30, Bušovice, 338 24  Břasy 1 
Bc. Josef Němec, Edvarda Beneše č.p. 1590/24, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Bc. Helena Němcová, Dlouhá č.p. 522, 330 03  Chrást u Plzně 
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p 
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir 
Václav Karel, Vilová č.p. 397, 330 03  Chrást u Plzně 
Ing. Vladimír Karel, Sedlecko č.p. 24, Bušovice, 338 24  Břasy 1 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy (vyjádření zn. 0100150480 ze dne 4.4.2013) 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h (vyjádření č.j. 532241/13 ze dne 26.2.2013) 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 (vyjádření zn. 5000751643 ze dne 26.2.2013) 
 
Účastníci stavebního řízení (doručení veřejnou vyhláškou): 
Vojtěch Leicht, Školní č.p. 734, 357 35  Chodov u Karlových Var 1 
Antonín Dezort, Druztová 3, 330 07 Druztová 
 
dotčené správní úřady: 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 
1 ( MeRo/2880/OŽP//13, MeRo/423-3/OŽP/13 ) 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k (HSPM- 2264-
2/2013 RO) 
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky (doručení 
jednotlivě) 
Městský úřad Rokycany, sekretariát, Masarykovo náměstí 1, 337 01, Rokycany 
Obecní úřad Smědčice, Smědčice č.p. 32, 338 24 Břasy  
Obecní úřad Bušovice, Sedlecko č.p. 48, 338 24 Břasy 
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