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/3123/2015-Čas

V Nepomuku dne 6.5.2015

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Nepomuk, 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 příslušný podle § 16
odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 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 § 109
až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 5.3.2015 podal stavebník
Obec Životice, IČ: 00574074, Životice 17, 335 44 Kasejovice
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení
na stavbu:
"Oprava místních komunikací Životice, úsek I. – dl. 610 m"
(dále jen "stavba") na pozemku KN 402/1 v katastrálním území Životice.
Členění a popis stavby:
Jedná se o úsek v délce 610 m, šířka komunikace je 3800 mm v délce 427 m, 4200 mm
v délce 183 m, šířkové parametry budou zachovány. Začátek úseku navazuje na stávající
připojení k silnici I/20, jedná se o očištění stávajícího povrchu komunikace, provedení
postřiku z asfaltové emulze a následné provedení vrstvy ACO 11 S II tloušťky 50-60 mm.
Příčný profil komunikace je jednostranný 2,00% - 2,50%, odvodnění komunikace je
podélným a příčným sklonem do odvodňovacích příkopů, narušené a nové travnaté plochy
budou upraveny, ohumusovány a zatravněny.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracoval Ing. Petr Hulinský, ČKAIT 0200343; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní
prohlídky stavby:
a) před vydáním kolaudačního souhlasu
4. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními předpisy.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou osobou nebo fyzickou
osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své
činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude speciálnímu
stavebnímu úřadu předložen nejméně 15 dnů před zahájením prací.
6. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních
vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správci všech podzemních a
nadzemních sítí, která mohou být stavbou dotčena, za účelem vytýčení jejich tras a
ochranných pásem.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Stavebník je
povinen neprodleně po zjištění závad na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo
bezpečnost stavby ohlásit tuto skutečnost speciálnímu stavebnímu úřadu.
8. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení
vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
9. Provedení v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovením vyhl.
369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
10. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu silničnímu správnímu úřadu
jméno, příjmení, adresu bydliště osoby případně autorizované firmy, která bude
zajišťovat technický dozor stavby.
11. Stavebník je povinen řádně vést záznamy o průběhu stavby ve stavebním deníku.
12. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení
vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
13. Veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným a
doložitelným způsobem pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace
odpadů ze stavby předložit při kolaudaci stavby.
14. Investor je povinen dodržet v plném rozsahu ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní
památkové péči.
15. 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.
16. Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel vyjíždějících na
veřejné komunikace. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby
bude neprodleně odstraněno stavebníkem na náklad stavby.
17. Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s ustanovením § 122
stavebního zákona zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o

vydání kolaudačního souhlasu se řídí ustanovením § 12 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona ve věcech stavebního řádu.
18. Stavba bude dokončena do dvou let od vydání stavebního povolení.

Odůvodnění:
Dne 5.3.2015 podal stavebník ohlášení výše uvedené stavby. Vzhledem k tomu, že nebyly
splněny všechny podmínky pro ohlášení stavby, rozhodl speciální stavební úřad usnesením
o provedení stavebního řízení.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad 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 15 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 technické požadavky na stavby a podmínky
územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení stavby.
Účastníci stavebního řízení dle § 109 v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona:
účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí: st. p. 24, 57/2, 23, p. č. 112/11, 88/3, 88/1, 411/2, 112/16, 112/15, 112/1, 112/18,
111/15, 111/14, 111/1, 111/6, 141/23, 141/9, 123, 124/2, 124/1, 113/12, 113/16, 425, 113/14,
113/10, 113/9, 113/2, 117/8, 402/3, 120/2, 120/1 v katastrálním území Životice.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

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 k
u zdejšího správního orgánu.

podáním

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 zašle stavebníkovi
jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje
o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi
stavby, pokud není stavebníkem.
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.
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.

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se
vyvěsí na úřední desce MěÚ Nepomuk, OÚ Životice a současně bude zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována
za doručenou. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje.

Obdrží:
Navrhovatel:
Obec Životice, Životice 17, 335 44 Kasejovice, IDS: 93ybieg
Účastníci stavebního řízení dle § 109 v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona:
účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí: st. p. 24, 57/2, 23, p. č. 112/11, 88/3, 88/1, 411/2, 112/16, 112/15, 112/1, 112/18,
111/15, 111/14, 111/1, 111/6, 141/23, 141/9, 123, 124/2, 124/1, 113/12, 113/16, 425, 113/14,
113/10, 113/9, 113/2, 117/8, 402/3, 120/2, 120/1 v katastrálním území Životice.

Dotčené správní úřady:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň - venkov, DI, IDDS: 5ixai69
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
Městský úřad Nepomuk, kancelář starosty, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
Vlastní k založení

