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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - VEDLEJŠÍMU ÚČASTNÍKU-SPOLKU
Městský úřad Nýřany, odbor dopravy jako silniční správní orgán a speciální stavební úřad příslušný
podle §40 odst.1 a odst.4 písm. a), §16 odst.1 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném
znění (dále i „PK“), a §15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (dále i „stavební zákon“), obdržel dne 22.11.2013 žádost stavebníka:
LB MINERALS, s.r.o., IČ:27994929, Tovární 431, 330 12 Horní Bříza, prostřednictvím zmocněnce (OSVČ):
Ing. Radka Milfortová, nar. 4.5.1965, IČ: 48330744, Bečvářova 313, 336 01 Blovice (dále i „žadatel“), o
vydání stavebního povolení na stavbu:
„Krašovice, Trnová - přeložka lesní cesty Houhelka III, 4.-5. etapa“, resp. soubor staveb, se všemi objekty,
součástmi i příslušenstvím, v celkové délce cca 1840 m (účelová PK-ÚK, lesní cesta-LC odvozní 1.tř. - 1L
5,0/40), úsek 4. etapy v dl. cca 1135 m, úsek 5. etapy v dl. cca 705 m, vč. propojení návazné části PK, vč.
komunikačního připojení (sjezdy, křížení PK), podle projektové dokumentace (PD, příloha, 10/2013),
umístěnou podle (PD a ÚR) KN na pozemcích p.č. takto:
• k.ú. Krašovice u Plzně, LV 118 - 532, 537, 540
• k.ú. Trnová u Plzně, LV 32 - 677/1, 678/2, 719/2, 720/2.
Dalšími účastníky řízení jsou podle §109 stavebního zákona níže uvedení vlastníci staveb a pozemků a
ti, kdož mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, dále vlastníci sousedních
pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ti, kdož
mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu a toto právo může být navrhovanou
stavbou přímo dotčeno (sousední p.p.č. zejm.: k.ú. Krašovice u Plzně: 530/3, 433, 434/2, 462/13, 511/1, 523/1,
523/4-5, 524-527, 528/1-2, 536/1, 539; k.ú. Trnová u Plzně: 676/1, 677/3, 677/6, 677/16-18, 677/24-25, 677/2728, 678/1, 678/3, 678/5, 678/26, 678/41, 678/82, 719/1; k.ú. Kaznějov: 1225, 1295/1, 1260/1), a dále osoba, o
které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy
chráněné podle zvláštních předpisů (zák. č.114/1992 Sb.) a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním
rozhodnutí, tj. spolek (občanské sdružení): Plzeňsko 2032 o.s., IČ:22715266, Trnová 304, 330 13.
Stavba obsahuje soubor stavebních objektů (SO) s úpravami prostoru PK; PK jednopruhová
obousměrná s krajnicemi a výhybnami, funkce obslužná a připojovací do komplexu lesních porostů LČR Plasy
a Kamenice. Stavba, resp. každá její část uváděná do provozu musí být samostatně schopná bezpečného užívání
k určenému účelu bez závad (a to od místa stavebně technicky vyhovujícího - nutná vzájemná koordinace
dopravních staveb, tak, aby ke kolaudaci byly dokončené), vč. sjezdů, vstupů, křížení PK, odvodnění (u
propustků DN min. 600 mm), popříp. dopravního značení a zařízení, úpravy a regulace zeleně, vzájemné
propojení PK, v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. ČSN 736108, 736102, zák.
č.13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č.433/2001 Sb., zák. č.183/2006 Sb., a dále vč. nezbytných úprav
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stavbou narušených ploch nebo staveb po celém úseku stavby (staveniště); návrh obsahuje i návaznost na
ostatní PK, pozemky, stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí bylo vydáno obecným stavebním úřadem MÚ Třemošná, OV, č.j.: 3504/2011/StO
ze dne 12.12.2011, nabytí právní moci dne 16.1.2012; souhlas podle §15 odst.2 stavebního zákona byl vydán
tímtéž stavebním úřadem č.j.: MUTE-30/2014/STO/MBo ze dne 6.1.2014.
Městský úřad Nýřany, odbor dopravy, oznamuje podle §112 odst.1 stavebního zákona zahájení
stavebního řízení ve smyslu §115 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
V souladu s ustanovením §112 odst.2 stavebního zákona, zdejší speciální stavební úřad upouští od ústního
jednání a od ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.
Podle §114 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatnit své odůvodněné námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení
písemnosti. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Den oznámení je den doručení
písemnosti. Den oznámení, resp. doručení oznámení písemnosti veřejnou vyhláškou účastníkům řízení je 15.
den po vyvěšení dokumentu. Lhůta počíná dnem následujícím.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.

K námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo o asanaci
území, se nepřihlíží.
Úkony jménem právnické osoby činí oprávněná nebo pověřená osoba podle zákona. Za právnickou
osobu může v téže věci současně činit úkony jen jedna osoba. Každý, kdo činí úkony, musí prokázat své
oprávnění podle §30 odst.5 správního řádu.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři (č.306) zdejšího speciálního stavebního úřadu
v úředních hodinách ve dnech pondělí, středa 7-11:30; 12:30-17, nebo po telefonické domluvě na výše
uvedeném čísle (návštěva vždy s prokázáním totožnosti a právních zájmů ve věci).
Podle §33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení k zastoupení zvolit zmocněnce. Zmocnění se
prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
Uplatňuje-li více účastníků shodný zájem, zvolí si společného zmocněnce.
Pavla F r o ň k o v á
silniční správní orgán MÚ Nýřany
otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne:

…………………………….

Sejmuto dne:

……………………………….

(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení; vyvěšení dokumentu na úřední desce včetně
dálkového přístupu minimálně po dobu 15 dnů; následně dokument zaslat potvrzený zpět zdejšímu OD)
Obdrží: viz rozdělovník
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ROZDĚLOVNÍK:

Účastníci řízení (do vlastních rukou):
(stavebník; vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný)
• LB MINERALS, s.r.o., IČ:27994929, Tovární 431, 330 12 Horní Bříza, prostřednictvím zmocněnce
(OSVČ): Ing. Radka Milfortová, nar. 4.5.1965, IČ: 48330744, Bečvářova 313, 336 01 Blovice
• ČR, prostřed.: Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
(vlastníci technické infrastruktury, zařízení)
• (vlastníci sousedních pozemků, staveb, p.p.č. zejm.: k.ú. Krašovice u Plzně: 530/3, 433, 434/2, 462/13, 511/1,
523/1, 523/4-5, 524-527, 528/1-2, 536/1, 539; k.ú. Trnová u Plzně: 676/1, 677/3, 677/6, 677/16-18, 677/24-25,
677/27-28, 678/1, 678/3, 678/5, 678/26, 678/41, 678/82, 719/1; k.ú. Kaznějov: 1225, 1295/1, 1260/1), a dále
osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny
veřejné zájmy chráněné podle zvláštních předpisů (zák. č.114/1992 Sb.) a o těchto věcech nebylo
rozhodnuto v územním rozhodnutí, tj. spolek (občanské sdružení): Plzeňsko 2032 o.s., IČ: 22715266,
Trnová 304, 330 13
• doručení veřejnou vyhláškou, úřední desky obcí (ÚD: MÚ Nýřany, OÚ Krašovice, OÚ Trnová)
Dotčené orgány:
PČR KŘP Plzeň. kraje, ÚO Plzeň-venkov, DI, Anglické nábř.7, 301 00 Plzeň
MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OŽP, Americká 39, 304 66
MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OÚP, Americká 39, 304 66
MÚ Třemošná, SÚ, Plzeňská 98, 330 11
HZS Plzeň. kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň
Obec Trnová, čp.181, 330 13
Obec Krašovice, čp.49, 330 13 Trnová
Město Horní Bříza, Tř.1.máje 300, 330 12
Město Kaznějov, Ke Škále 220, IČ:00257893, 331 51
VUSS Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX 3, 110 15 Praha 1
Na vědomí:
KHS Plzeň. kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
Povodí Vltavy s.p.,záv. Berounka, Denisovo nábř.14, 304 20 Plzeň
Plzeňský kraj, prostřed.: SÚS Plzeň. kraje, p.o., IČ:72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, OS
VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ:25205625, Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 4
RWE GasNet, s.r.o., IČ:27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 401 17 Ústí n. Labem
ČR, prostřed.: Státní pozemkový úřad, IČ:01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

