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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
24.3.2014 podala 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Judr. Monika 
Vondrušková, IČO 70994234, Sokolovská č.p. 1955/278, 190 00  Praha 9 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

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

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 

Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v žkm 12,637 a 12,846 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 343/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Sedlecko, parc. č. 
343/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Smědčice, parc. č. 400/1, parc. č. 2618 v katastrálním území 
Chrást u Plzně. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Popis stavby: 

- Nové stavby přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 12,637 a 12,846. V km 12,637 dojde 
k výstavbě dvou nových výstražníku jednoduchých bez závor a k výstavbě jednoho nového 
technologického betonového domku (reléový domek). Reléový domek bude se sedlovou střechou 
o rozměrech 3,2m x 2,2m umístěného v blízkosti přejezdu v km 12,644 vlevo za přejezdem ve směru 
staničení. Nový reléový domek bude umístěn cca 6,7m od osy koleje. V km 12,846 dojde k výstavbě 
dvou nových výstražníku jednoduchých bez závor a k výstavbě jednoho nového technologického 
betonového domku (reléový domek). Reléový domek bude se sedlovou střechou o rozměrech 3,2m 
x 2,2m umístěného v blízkosti přejezdu v km 12,833 vpravo před přejezdem ve směru staničení. 
Nový reléový domek bude umístěn cca 6,7m od osy koleje.  

- Výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení umožní zvýšení traťové rychlosti přes 
přejezd na 60 km/h a zároveň dojde k odstranění zvukové výstrahy, kterou v současné době musí 
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strojvedoucí upozorňovat uživatele komunikací před tím, než s vlakovou soupravou vjede na 
železniční přejezd. Dále dojde ke zvýšení rychlosti přes železniční přejezdy pro silniční vozidla 
z 30 km/h na 50 km/h. Na přejezdech budou použity zvonce ZV02 s možností regulace hlasitosti. 
Zvuková výstraha na železničních přejezdech bude dávána po celou dobu uzavření přejezdů 
společně se světelnou výstrahou. Zároveň dojde k pokládce nové kabelizace od km 12,000 - 13,200, 
kterým budou propojeny zabezpečovací zařízení na dráze. Pro napájení nových technologických 
betonových domků (reléový domek) bude zhotovena nová elektrická přípojka, napájená z veřejné 
distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s. z napěťové hladiny 0,4kV (NN). Přípojka bude vedena 
z navazující stavby od km 13,200 do reléového domku v km 12,833 a km 12,644. /viz. blíže 
projektová dokumentace zpracovaná Ing. Josefem Hrnčířem, ČKAIT-0201637, datum 05/2015, číslo 
zakázky Z13-042/. 

- Stavba bude umístěna na pozemcích v k.ú. Chrást u Plzně, Smědčice, Sedlecko a týká se 
železničního přejezdu v km 12,637 a 12,846.  

- Předmětem územního řízení není stavební objekt SO 2.01.1 Přejezdová konstrukce v km 12,637 
a SO 2.01.2 Přejezdová konstrukce v km 12,846 a část provozního souboru PS 2.01.1 PZS v km 
12,637 a část provozního souboru PS 2.01.2 PZS v km 12,846. 

 

Umístění stavby se povoluje v tomto rozsahu: 

Stavba je členěna na provozní soubory a stavební objety a to následujícím způsobem: 

- PS 2.01.1  PZS km 12,637 a to část kabelizace a reléový domek  

- PS 2.01.2  PZS km 12,846 a to část kabelizace a reléový domek  

- SO 2.02.1  Elektrická přípojka v km 12,637 

- SO 2.02.2 Elektrická přípojka v km 12,846 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 343/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Sedlecko, 
parc. č. 343/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Smědčice, parc. č. 400/1, parc. č. 2618 v 
katastrálním území Chrást u Plzně. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací na stavbu Zvýšení bezpečnosti na 
železničních přejezdech v úseku Chrást u Plzně – Radnice, č.2 Výstavba PZS Chrást u Plzně - 
Stupno v km 12,637 a 12,846, zpracovaná Ing. Josefem Hrnčířem, ČKAIT-0201637, datum 06/2013, 
číslo zakázky Z13-042/. 

2. Případné změny umístění stavby musí být předem projednány s příslušným stavebním úřadem. 

3. Pro další stupeň PD budou navrženy výrobky a materiály v souladu s ustanovením § 156 výše 
citovaného stavebního zákona. Projektová dokumentace stavby bude vypracována ve smyslu § 158, 
159 stavebního zákona fyzickou osobou, která získala oprávnění k výkonu těchto činností dle 
zvláštního předpisu (osvědčení o autorizaci). Při zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení budou respektovány platné vyhlášky, zejména č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace stavby bude vypracována 
oprávněnou osobou.  

4. V dalším stupni PD bude navržena ochrana, souběh a křížení stavby s dotčenými inženýrskými 
sítěmi (zejména: RWE, České telekomunikační infrastruktury (O2), ČEZ Distribuce (VN, NN, 
podzemní a nadzemní sítě, stanice), ČD Telematika (telekomunikační vedení a zařízení), vodovody, 
kanalizace, sdělovací vedení a.j.) dle platných ČSN, zejména ČSN  74 6005 Prostorové uspořádání 
sítí tech. vybavení. Budou splněny, případně dohodnuty podmínky jednotlivých správců nadzemních 
i podzemních sítí a vlastníků těchto sítí dotčených stavbou, uvedené v jejich vyjádření, zejména 
činnosti v ochranných pásmech těchto vedení. Před započetím prací budou tyto činnosti předem 
projednány s jednotlivými správci a vlastníky. Další stupeň PD bude poskytnut k odsouhlasení, 
pokud si toto organizace ve svém písemném vyjádření vyžádaly. Podmínky správců sítí budou 
v dalším stupni PD zapracovány nebo dohodnuty.  
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5. Další stupeň PD bude odsouhlasen těmi účastníky řízení a dotčenými orgány, kteří si to vyžádali ve 

svém vyjádření, stanovisku či souhlasu viz. dokladová část. 

6. Vzhledem k rozsáhlosti stavby budou v dalším stupni aktualizovány vyjádření, připomínky 
a stanoviska, které pozbyly platnosti. Dále budou aktualizovány snímky z katastru nemovitostí 
a výpisy na dotčené pozemky, případně souhlasy/smlouvy o použití pozemku/ se stavbou na těchto 
pozemcích.  

7. Podmínky vztahující se k realizaci stavby budou zahrnuty do podmínek rozhodnutí o povolení 
stavby. 

8. Další stupeň projektové dokumentace bude předložen dotčeným orgánům, dotčeným organizacím, 
správcům inženýrských sítí, příslušným obcím k vyjádření, která budou přiložena k žádosti 
o stavební povolení. 

9. V dalším stupni projektové dokumentace budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby a dále s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a budou dodržena závazná ustanovení 
příslušných technických norem. 

10. Žádost o povolení stavby bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů na jednotlivých 
úsecích příslušných stavebních úřadů. Pro obecný stavební úřad bude žádost o stavební povolení, 
pokud bude podána, obsahovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona a musí být podána na předepsaném tiskopise, příloha č. 2 
vyhlášky. 

11. Při projektování dalšího stupně PD a vlastní realizaci budou splněny, nebo vypořádány připomínky 
a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy uvedené v dokladové části projektu 
k územnímu řízení navrhované stavby tj. připojené k jednotlivým souhlasům o použití pozemků. 

12. Stavba se z části nachází na pozemku stavebníka, z části na sousedních pozemcích. Je proto nutné, 
aby projektová dokumentace stavby, která bude předložená ke stavebnímu řízení byla komplexně 
projednána v souladu s platnými zákony a vyhláškami ČR. Jednotlivé připomínky z jednotlivých 
projednání musí být zapracovány do projektové dokumentace.  

13. V dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány podmínky vyjádření Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace, generální ředitelství zn. 24765/2014-O14 ze dne 24.6.2014. 

14. V dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány podmínky vyjádření Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace, generální ředitelství zn. 26636/2014-O26 ze dne 17.6.2014. 

15. V dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány podmínky vyjádření Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace, generální ředitelství zn. 27592/2014-O13 ze dne 24.6.2014. 

16. V dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány podmínky vyjádření Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace, generální ředitelství zn. 27608/2014-O12 ze dne 24.6.2014. 

17. V dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány podmínky stanoviska spol. České 
Dráhy a.s. zn. 963/2014-O3 ze dne 17.6.2014. 

18. V dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány podmínky závazného stanoviska 
Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí zn. 3868/OST/13 ze dne 24.7.2013: 

Vyjádření Městského úřadu Rokycany, odboru školství a kultury stanoví následující podmínky: 

•  Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby ohlásit záměr provádět zemní práce 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha1 tel. 257 014 300. 

• Organizace pověřené provádět archeologické výzkumy a vlastník (správce a 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 
průzkumu odbornému pracovníkovi oprávněné organizace. 

• V případě archeologického nálezu je nezbytné dodržet ustanovení § 23 památkového zákona a to 
zejména oznamovací povinnost (ve lhůtě nejpozději do druhého dne) a zajištění archeologického 
nálezu 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. 

Zákon č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4 písm. c) 
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Stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy stanoví následující podmínky: 

• V případě nutnosti zvláštního užívání a uzavírky pozemních komunikací bude požádán o vydání 
povolení příslušný silniční správní úřad podle § 25 a § 24 zákona o pozemních komunikacích. 

• O stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude požádáno ve 
smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí, zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 76 odst. 2 písm. a) v souvislosti s § 4 
odst. 2  

• Předmětný záměr má být částečně realizován i na území přírodního parku „Horní Berounka“. 
Přírodní park „Horní Berounka“ byl zřízen nařízením Okresního úřadu Rokycany ze dne 
27.12.1995 Okresního úřadu Plzeň – sever ze dne 30.11.1995 a magistrátu města Plzně ze dne 
21.12.1995 (dále jen „nařízení“) za účelem specifického krajinného rázu s významnými 
soustředěnými přírodními a estetickými hodnotami. Veškerou činnost na územní přírodního 
parku je nutno usměrňovat tak, aby tyto hodnoty nebyly narušovány. Městský úřad Rokycany, 
posoudil předloženou žádost a uděluje k výše uvedenému záměru souhlas dle článku 3 odst. 1 
nařízení za předpokladu, že budou dodržovány podmínky v nařízení uvedené. Ochrana dřevin na 
stavbě i v jejím okolí, které nejsou určené ke kácení, se bude řídit oborovou normou ČSN 83 
9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích. Především budou výkopy v kořenovém prostoru dřevin (tj. okapová linie 
koruny zvětšená o 1,5 m) prováděny pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky a nebude 
zde skladován materiál. 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, § 79 odst. 4 písm. b) v řízení vedeném příslušným stavebním odborem po doplnění těchto 
údajů 

• Kódy, názvy, kategorie (podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů) a předpokládané množství všech druhů odpadů, které vzniknou př realizace 
akce. 

• Způsob dalšího využití, popř. odstranění těchto odpadů. 

19. V dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány podmínky vyjádření souhrnného 
stanoviska ČD – Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. – 
divize TÚDC k PD zn. 13144/2013-O ze dne 18.7.2013. 

20. V dalším stupni projektové dokumentace budou splněny podmínky Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Berounka zn. 39257/2013-342/Fr SP-2013/8300 ze dne 25.9.2013 

• Požadujeme předložení vyššího stupně projektové dokumentace (projektové souhrnné řešení), 
a to část, která bude řešit kabelové přechody přes výše uvedené vodní toky a dokumentaci 
k propustkům a mostkům, které převádějí vody těchto toků (pokud budou stavbou dotčeny). 

21. Budou dodrženy podmínky stanoviska NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. zn. 096150018 ze dne 
20.4.2015: 

• Přejezdy musí umožnit bezbariérový přístup. V místě řešených přejezdů nejsou komunikace pro 
chodce. Ve vozovce, v místě křížení se železnicí, musí být dodržen maximální výškový rozdíl 
pochozích ploch 20 mm. 

• Přejezdová zařízení na těchto přejezdech jsou doplněna dálkově ovládanou zvukovou signalizací 
pro osoby s omezenou schopností orientace – se zrakovým postižením a světelným PZS pro 
osoby se sluchovým postižením. 

22. V dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány podmínky souhlasu se stavbou 
a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy spol. ČEZ Distribuce a.s. zn. 
1075433525 ze dne 1.6.2015. 

23. V dalším stupni projektové dokumentace budou dodrženy podmínky sdělení o existenci 
energetického zařízení v majetku spol. ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100418296 ze dne 20.5.2015. 

24. V dalším stupni projektové dokumentace budou dodrženy podmínky sdělení o existenci 
energetického zařízení v majetku spol. ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100418290 ze dne 20.5.2015. 
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25. V dalším stupni projektové dokumentace budou dodrženy podmínky sdělení o existenci 

energetického zařízení v majetku spol. ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100418301 ze dne 20.5.2015. 

26. V dalším stupni projektové dokumentace budou dodrženy podmínky stanoviska spol. RWE 
Distribuční služby s.r.o. zn. 5000993766 ze dne 26.8.2014. 

27. V dalším stupni projektové dokumentace budou dodrženy podmínky vyjádření České 
telekomunikační infrastruktury a.s. (O2) č.j. 5700598/15 ze dne 9.4.2015. 

28. Speciálním stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení bude Drážní úřad, sekce stavební, 
oblast Plzeň. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská č.p. 
1955/278, 190 00  Praha 9 

 

Odůvodnění: 

Dne 24.3.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná 
a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
žadatel dne 24.3.2014 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 
23.10.2014. Jelikož nebyly doloženy všechny body předchozí výzvy stavební úřad vyzval dne 11.11.2014 
žadatele k doplnění žádosti. Dne 23.4.2015 byla žádost opět doplněna. Jelikož doplnění nebylo opět 
kompletní a z předchozího doplnění vyplynuly nové skutečnosti, vyzval stavební úřad stavebníka dne 
12.5.2015 k novému doplnění. Žádost byla doplněna 7.7.2015. 

Stavební úřad oznámil dne 13.7.2015 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti 
a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 
13.8.2015, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska a vyjádření sdělili: 

- Vyjádření Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí zn. MeRo/3654/OŽP/15 ze dne 
24.7.2015. 

- Vyjádření Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Plzeň zn. DUCR-33084/14Sg ze dne 11.6.2014. 

- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí zn. 
MeRo/3868/OŽP/13 ze dne 24.7.2013. 

- Vyjádření Městského úřadu Rokycany, odboru školství a kultury spis. zn. MeRo/455/OŠK/13/Koh ze 
dne 17.6.2013. Rozhodnutí Drážního úřadu, stavební sekce, oblast Plzeň zn. ML-SDL0442/13-6/Sg 
č.j. DUCR-11474/14Sg ze dne 26.2.2014. 

- Rozhodnutí Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Plzeň zn. ML-SDL0443/13-5/Sg, č.j. DUCR-
11483/14/Sg ze dne 26.2.2014. 

- Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, generální ředitelství zn. 24765/2014-
O14 ze dne 24.6.2014. 

- Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, generální ředitelství zn. 26636/2014-
O26 ze dne 17.6.2014. 

- Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, generální ředitelství zn. 27592/2014-
O13 ze dne 24.6.2014. 

- Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, generální ředitelství zn. 27608/2014-
O12 ze dne 24.6.2014. 

- Stanovisko České Dráhy a.s. zn. 963/2014-O3 ze dne 17.6.2014. 

- Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, generální ředitelství zn. 10567/2015-
SZDC-OŘ-PLZ-OPS ze dne 11.6.2015. 
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- Vyjádření POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO 

KRAJE, územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát č.j. KRPP-100972/ČJ-2013-030806-11 ze 
dne 17.7.2013. 

- Vyjádření obce Smědčice ze dne 1.7.2013. 

- Vyjádření obce Chrást zn. 13/0644 ze dne 20.6.2013. 

- Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka zn. 39257/2013-342/Fr SP-2013/8300 ze 
dne 25.9.2013. 

- Vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni č.j. NPÚ – 
341/43898/2013 ze dne 24.6.2013. 

- Stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územního odboru rokycany č.j. HSPM – 
2846-5/2013 RO ze dne 8.7.2013. 

- Vyjádření obce Bušovice č.j. 149/2014 ze dne 28.5.2014. 

- Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí č.j. ŽP/8175/14, spis.zn. 
ZN/56/ŽP/14 ze dne 12.8.2014. 

- Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí č.j. ŽP/9434/14, spis.zn. 
ZN/2167/ŽP/14 ze dne 16.9.2014. 

- Stanovisko NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. zn. 096150018 ze dne 20.4.2015. 

- Souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy spol. ČEZ 
Distribuce a.s. zn. 1075433525 ze dne 1.6.2015. 

- Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku spol. ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100418296 ze dne 
20.5.2015. 

- Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku spol. ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100418290 ze dne 
20.5.2015. 

- Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku spol. ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100418301 ze dne 
20.5.2015. 

- Stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o. zn. 5000993766 ze dne 25.8.2014 

- Budou dodrženy podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. (O2) č.j. 570598/15 
ze dne 9.4.2015. 

- Stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů 
a zařízení programů nemovité infrastruktury Praha sp. zn. 81772/2015-8201-OÚZ-PHA ze dne 
18.6.2015. 

- Stanovisko České Republiky – Ministerstva obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha č.j. 
6354/68136-ÚP/2013-7103/44 ze dne 15.7.2013 

- Určení stavebního úřadu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje č.j. RR/2261/15, 
spis.zn. ZN/258/RR/15 ze dne 2.6.2015. 

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: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 447/1, 457/1, 457/2, 457/3, 457/4, 466/1, 472/3, 473/1, 473/2 v katastrálním území 
Sedlecko, st. p. 347, parc. č. 328, 346, 348, 360/1, 421/1, 475, 476/2, 879/2 v katastrálním 
území Smědčice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Smědčice č.p. 40 

  

 



Č.j. MeRo/6118/OST/15 str. 7 

 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost nepodala připomínky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
  

  Ing. Oldřich Dienstbier v. r. 
vedoucí stavebního odboru 

  
 
Za správnost vyhotovení:  Ladislav Mayer 

 
  
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:  
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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. f) ve 
výši 20000 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, IDDS: uccchjm 
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p 
Obec Bušovice, Obecní úřad Bušovice, IDDS: yu3bmir 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm 
Obec Chrást, IDDS: g2gb2h5 
Povodí Vltavy, státní podnik, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha, 
IDDS: hjyaavk 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Petr Bórik, Revoluční č.p. 955/96, Lobzy, 312 00  Plzeň 12 
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., IDDS: 2cefeau 
Vlastimil Martínek, Sputnikova č.p. 3251/3, 80000  Bratislava II, SR 
Josef Beránek, IDDS: grkhepg 
Marek Mlnařík, Smědčice č.p. 88, 338 24  Břasy 1 
Blanka Kraftová, Sedlecko č.p. 6, Bušovice, 338 24  Břasy 1 
Růžena Egermajerová, Smědčice č.p. 61, 338 24  Břasy 1 
Jaroslava Šašková, Vilová č.p. 196, 330 03  Chrást u Plzně 
Pavel Kraft, Sedlecko č.p. 6, Bušovice, 338 24  Břasy 1 
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf 
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů 
nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk 
  
dotčené správní úřady 
Drážní úřad, Stavební sekce - oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  
Rokycany 1 
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 1 
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 1 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 
  
ostatní 
Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Berounka, IDDS: gg4t8hf 
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Konzultační středisko Plzeňského kraje, IDDS: 5ec62h6 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, 
IDDS: 5ixai69 
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