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Spis.zn.: MUBlov 18039/18                     V Blovicích 08.10.2019  

Č.j.: MUBlov 15376/19/DO/He    

Vyřizuje: Hellerová    
Obec Nové Mitrovice 
IČ: 002 57 052 
Nové Mitrovice 136 
335 63 Nové Mitrovice 
 
Správa a údržba silnic Plzeňského 
        kraje, příspěvková organizace 
IČ: 720 53 119 
Koterovská 462/162 
326 00 Plzeň 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

ROZHODNUTÍ 
 
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, jako silniční správní a speciální stavební 
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 
podle § 15 odst. 1 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 7a vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) ve společném územním a 
stavebním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení, kterou dne 05.12.2018 podali a dne 31.05.2019 
definitivně doplnili 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 720 53 119, se 
sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň a obec Nové Mitrovice, IČ: 002 57 052, se 

sídlem Nové Mitrovice 136, 335 63 Nové Mitrovice, 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona 
a v souladu s § 13a vyhlášky 

 

I.  Schvaluje stavební záměr stavby 
„II/177 Nové Mitrovice – průtah“ 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 843 (ostatní plocha – silnice) 486/3 (ostatní plocha 
– ostatní komunikace), 505/1 (orná půda), 884 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 885 
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 486/1 (ostatní plocha – neplodná půda) v katastrálním 
území Mítov, parc č. 697/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 698 (ostatní plocha – 
ostatní komunikace), 69/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 206/5 (ostatní plocha – 
ostatní komunikace), st. 147/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 204/9 (ostatní plocha – 
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ostatní komunikace), 204/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 204/7 (ostatní plocha – 
ostatní komunikace), 204/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), st. 104/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 691/3 (ostatní plocha – neplodná půda), 691/16 (ostatní plocha – 
ostatní komunikace), st. 46 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 691/5 (ostatní plocha – 
ostatní komunikace), st. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 125/1 (zahrada), 691/6 
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 691/9 (ostatní plocha – neplodná půda), 691/7 
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 697/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a 699 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Nové Mitrovice a parc.č. 1206/1 
(ostatní plocha – silnice), 1206/9 (ostatní plocha – silnice) a 1206/11 (ostatní plocha – 
silnice) v katastrálním území Železný Újezd.  

 

Stavba obsahuje:  

SO 101 Silnice II/177 – opravu průjezdního úseku silnice č. II/177 celou obcí Nové Mitrovice 
v délce 1 225 m s šířkou jízdních pruhů 3 m, na vjezdu do obce ze směru od Spáleného 
Poříčí podél ostrůvku s šířkou 3,25 m, vybudování zastávkových zálivů před prodejnou 
potravin u křižovatky se silnicí č. III/1783. Vozovka z asfaltového betonu bude ohraničena 
silničními betonovými obrubníky s převýšením 12 cm, sníženými na 5 cm v místě vjezdů a na 
2 cm v místech pro přecházení, odvodněna bude podélným a příčným sklonem do 
stávajících uličních vpustí, které budou dle potřeby přizpůsobeny vedení silnice.        

SO 102 Silnice III/177 16 – úprava úhlu napojení na silnici č. II/177, úprava směrového 
vedení v délce cca 38 m, rozšíření jízdního pruhu na 3 m ve směru od Železného Újezdu 
v úseku cca 72 m od hranice křižovatky se silnicí č. II/177 a vydláždění plochy u vnitřního 
oblouku této křižovatky pro občasný přejezd většími vozidly.    

SO 103 Silnice č. III/1783 – úprava napojení na silnici č. II/177 a směrového vedení v úseku 
cca 54 m od hranice křižovatky s touto silnicí s jízdními pruhy šířky 3 m. Součástí tohoto SO 
je vybudování osmi kolmých parkovacích míst v prostoru pod kostelem.  

SO 110 Chodníky – jsou navrženy v základní šířce 2 m, a to podél sinice č. II/177 vpravo 
v úseku od vjezdu k bytovému domu č. p. 126 až po křižovatku se silnicí č. III/177 16 a vlevo 
od č. p. 120 po vjezd k objektu fary. Podél silnice č. III/1783 je navržen na straně přivrácené 
ke kostelu. Součástí tohoto stavebního objektu jsou i nástupní plochy u autobusových 
zastávek, vjezdy k sousedním nemovitostem, úpravy povrchu připojení místních komunikací 
a zpevněných ploch u zastávkových zálivů. 
 
 
 
II.  Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval a 
autorizoval Bc. Jan Touš, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. a. 0202139, jejíž 
součástí jsou mj. Katastrální situační výkresy č. C. 2.1. a C. 2.2. v měřítku 1:1 000 se 
situováním silnic a chodníků do katastrální mapy včetně vazeb na místní komunikace a 
vyznačení pozemků dotčených umístěním stavby. 

2. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje, 
odboru regionálního rozvoje č. j. PK-PR/2347/19 ze dne 10.07.2019: 

 
 
III.  Povoluje úpravu připojení silnic III/1783 a III/177 16 k silnici č. II/177 a úpravu 

připojení místních komunikací a sousedních nemovitostí k silnici č. II/177. 
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IV.  Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval 

Bc. Jan Touš, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. a. 0202139. Případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel.  
3. Před zahájením prací budou vytýčena v místě stavby veškerá podzemní vedení a bude 

zajištěna jejich ochrana. 
4. Stavebník nejméně 14 dní před zahájením stavby oznámí stavebnímu úřadu termín 

zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, dbát na ochranu zdraví osob na staveništi. 
6. Na stavbě bude veden v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník. 
7. Na stavbě bude na viditelném místě umístěn štítek „stavba povolena“, který stavebník 

obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek bude zajištěn proti 
povětrnostním vlivům a sejmut až po dokončení stavby. 

8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
při dokončení zemní pláně a po dokončení stavby. 

9. V průběhu realizace stavby budou přijata taková opatření, aby nedošlo ke znečištění 
okolních pozemních komunikací staveništní dopravou. Pokud se tak stane, zajistí 
zhotovitel čištění dotčených komunikací.  

10. Zpevněná plocha před prodejnou č. p. 97 bude svou konstrukcí umožňovat zásobování 
nákladními vozy o hmotnosti 18 t. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude 
mj. obsahovat detailní řešení vjezdu na pozemek st. 104/1 a umístění přilehlé 
autobusové zastávky a stavebník (obec Nové Mitrovice) s touto dokumentací seznámí 
vlastníka prodejny před zahájením prací.   

11. Do rozhledových polí připojení komunikací a sousedních nemovitostí k silnici nebude 
vysazována vegetace, ani umísťovány jiné překážky, které by narušovaly nebo později 
mohly narušit rozhledové poměry. 

12. Budou splněny podmínky stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu 
Blovice, vydaného dne 18.06.2018  pod č. j. MUBlov 08117/18: 
 Budou respektována ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů. Budou přijata opatření pro maximální omezení prašnosti při 
provádění stavebních prací a při pohybu techniky v místě stavby.  

 Při realizaci akce bude s odpady nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
ve znění pozdějších předpisů. 

 V případě, že realizací akce budou ovlivněny stávající dřeviny, popř. křoviny, budou 
chráněny dle normy ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – 
ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). V případě 
kácení dřevin rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s platnými právními 
předpisy, tedy s § 8 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů a s § 4 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení, ve znění pozdějších přepisů. Povolení ke kácení je 
kompetentní vydat Obecní úřad Nové Mitrovice. 

13. Budou splněny podmínky stanoviska společnosti GridServices, s.r.o. č. j. 5001888943 
ze dne 01.04.2019. 

14. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. č. j. 1098653286 ze 
dne 05.06.2018 

15. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., č. j. POS-PD-443-17 ze dne 18.05.2017. 
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16. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti ČEVAK a.s. č. j. O18070071078 ze dne 
23.05.2018. 

17. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního 
zákona. O kolaudační souhlas požádá stavebník příslušný stavební úřad a pro jeho 
vydání opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná 
zvláštními právními předpisy, zejména stanovisko Policie ČR, Hasičského záchranného 
sboru Plzeňského kraje, Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a 
Odboru životního prostředí Městského úřadu Blovice. 

18. Stavba bude dokončena nejpozději do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 

 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
− Obec Nové Mitrovice, IČ: 002 57 052, se sídlem Nové Mitrovice 136, 335 63 Nové 

Mitrovice 
− Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 720 53 119, se 

sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň   

− Ing. František Ouroda, nar. 03.10.1955, bydlištěm U Studánky 349/30, 170 00 Praha 

− Západočeské konzumní družstvo Plzeň, IČ: 000 31 976, se sídlem 
Poděbradova 1389/31, 301 00 Plzeň 

− Římskokatolická farnost Spálené Poříčí, IČ: 491 82 650, se sídlem náměstí 
Svobody 139, 335 61 Spálené Poříčí  

− ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
− GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 09 Ústí nad Labem  

 
 
 
 

Odůvodnění: 

Dne 05.12.2018 podali Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace a 
obec Nové Mitrovice žádost o vydání společného povolení na stavbu „II/177 Nové Mitrovice 
– průtah“. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 
Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti a neposkytuje 
dostatečný podklad pro posouzení stavby. Stavebníka proto opatřením č. j. MUBlov 
04478/19/DO/He ze dne 13.03.2019 vyzval k doplnění žádosti ve lhůtě do 15.06.2019 a 
řízení přerušil. Chybějící podklady byly doplněny 31.05.2019. 
Stavební úřad oznámil opatřením č. j. MUBlov 10476/19/DO/He ze dne 26.06.2019 zahájení 
společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a 
upozornil je, že mohou své námitky k předmětné stavbě uplatnit nejpozději při ústním 
jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Rovněž upozornil účastníky řízení, že k závazným 
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, se nepřihlíží. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na úterý 
30.07.2019. 
V průběhu společného územního a stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal 
předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji 
s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření. 
Podkladem pro rozhodnutí je zejména projektová dokumentace pro společné územní a 
stavební řízení, kterou autorizoval Bc. Jan Touš, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby. 
Dalšími podklady pro rozhodnutí jsou stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců 
inženýrských sítí. V předložených stanoviscích vyslovily všechny příslušné orgány 
s navrhovaným záměrem souhlas.  
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Krajský úřad Plzeňského kraj, odbor regionálního rozvoje, jako příslušný orgán územního 
plánování, vydal dne 10.07.2019 pod č. j. PK-PR/2347/19 závazné stanovisko, ve kterém 
sdělil, že záměr je přípustný.   
Policie ČR dne 17.05.2019 vydala souhlasné stanovisko pod č. j. KRPP-70801-2/ČJ-2019-
031106-47, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje vydal dne 01.06.2018 souhlasné 
závazné stanovisko pod č. j. HSPM-1722-4/2017 ÚPP. Krajská hygienická stanice 
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni vydala souhlasné závazné stanovisko dne 04.06.2018 
pod č. j. KHSPL/14921/21/2018. Tato tři stanoviska neobsahovala žádné podmínky.  
Městský úřad Spálené Poříčí, odbor výstavby, vydal závazné stanovisko ke stavebnímu 
objektu veřejného osvětlení, který není součástí stavby.  
Jednotlivá stanoviska a vyjádření získaná před a v průběhu společného řízení byla zvážena 
a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí.   
Stavební úřad došel k závěru, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy 
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy. Protože nebyly shledány důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl 
speciální stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

 
Dle předložené projektové dokumentace stanoviska a vyjádření k navrhované stavbě sdělili: 
− Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, DI, 

Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň 
− Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 68  Plzeň 
− Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 301 00 Plzeň 
− Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
− Městský úřad Blovice odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice 
− GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
− ČEZ Distribuce, a.s.., Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
− Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 103 00 Praha 
− ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 
 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

− Na ústním jednání dne 30.07.2019 vznesl účastník řízení, Západočeské konzumní 
družstvo Plzeň, prostřednictvím svého zástupce požadavek na umožnění zásobování 
prodejny ze strany před hlavním vchodem. Tento požadavek byl zapracován do 
podmínek pro provedení stavby pod bodem č. 10. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí 

− účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili při ústním jednání dne 30. července 
2019. 

 
 
 

Poučení účastníků: 
 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne 
jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního 
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hospodářství, a to podáním učiněným u zdejšího správního orgánu. Odvoláním lze 
napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné 
povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla 
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

 

 

 
otisk úředního razítka                  

 

  

 

 

Ing. Anna Mašková, v. r. 
vedoucí odboru stavebního a dopravního 

 

 

 

 
 
Toto povolení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Blovice, 
Obecního úřadu Nové Mitrovice a Obecního úřadu Čížkov. 
 
Vyvěšeno a zveřejněno způsobem  
Umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………….      Sejmuto dne: ……………………..  
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis a razítko orgánu (oprávněné osoby), který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a 
jeho zveřejnění způsobem, umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
Obdrží:     
účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona stavebního zákona: 
− Obec Nové Mitrovice (žadatel), DS: phvbt8c 
− Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (žadatel), DS: qbep485 

− Ing. František Ouroda, U Studánky 349/30, 170 00 Praha 

− Západočeské konzumní družstvo Plzeň, DS: a2ctdy4 

− Římskokatolická farnost Spálené Poříčí, náměstí Svobody 139, 335 61 Spálené Poříčí  

− ČEZ Distribuce, a.s., DS: v95uqfy 

− GasNet, s.r.o., DS: rdxzhzt 
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účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona stavebního zákona: 

− osoby s vlastnickým nebo jiným právem k sousedním stavbám či pozemkům nebo 
stavbám na nich, které může být společným povolením přímo dotčeno, identifikované 
označením pozemků  evidovaných v katastru nemovitostí v katastrálním území Mítov jako 
parc. č. 509/1, 524/2, 504, 505/2, 500/3, st. 52, 500/2, 486/7, st. 59, 486/10, st. 61, 
486/11, 486/4, st. 54, 486/18, 486/5, st. 55/1, st. 55/2, 499/1, st. 50/1, 499/5, 499/2, 499/4 
a 499/3, v katastrálním území Nové Mitrovice parc. č. 69/34, 69/13, st. 122/2, st. 122/1, 
69/6, st. 120, 69/21, st. 128, st. 129, 97/4, 97/2, 97/1, st. 146, 98/2, st. 270, 102/3, 774, st. 
103/1, 104, st. 39, 123, 125/3, 125/2, st. 138, st. 56, 126, 127, st. 62, st. 64, st. 65, 
691/31, 139/3, 691/10, st. 68, 140, 691/11, st. 69, 691/12, st. 72, 691/13, st. 76, 148, 
691/14, st. 78, 691/15, st. 111, 785, 691/32, st. 83/1, 691/33, st. 84/1, 770, 161/3, 161/1, 
st. 84/2, 691/34, 691/35, 786, st. 109, st. 86, 165/1, st. 115, 720/1, st. 87, st. 88, 206/24, 
206/3, 206/9, 788, 791, 203, 792, 202/2, 202/1, st. 47/1, 201, st. 48/1, 783, st. 50/1, 691/8, 
771, st. 52/1, st. 53, st. 54, st. 55, st. 63, st. 106, st. 66, 187, st. 67, 185, st. 127, 691/29, 
172/1, st. 79/2, st. 82, 170, 169/4, 169/2, 169/3, st. 224, 180/2, st. 220, 280/3, st. 222, 
280/4 a st. 232, v katastrálním území Železný Újezd parc.č. 753/2, 753/3, 753/4, 753/5, 
753/6, st. 208, 760/4, 760/8, 760/5, 760/6, 752, 748/1, st. 75 a 751/1 (identifikace 
účastníků řízení dle § 112 odst. 1 stavebního zákona) – doručení zveřejněním na úřední 
desce Městského úřadu Blovice, Obecního úřadu Nové Mitrovice a Obecního úřadu 
Čížkov) 

− GridServices, s.r.o. (5001771306), DS: jnnyjs6 
− Česká telekomunikační infrastruktura a.s., DS: qa7425t 
− ČEVAK a.s., DS: 3ndg7rf 

dotčené orgány státní správy: 
− Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Plzeň-jih, DS: 5ixai69 
− Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, DS: p36ab6k 
− Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, DS: samai8a 
− Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, DS: zzjbr3p 
− Městský úřad Blovice, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice 

ostatní: 
− Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, oddělení územního plánování, 

Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice 
− Městský úřad Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí, DS: f6mbchf 
− Městský úřad Spálené Poříčí, odbor výstavby, DS: 5m3bhef 
− Bc. Jan Touš, Krátká 765 330 12 Horní Bříza  
− vlastní k založení 
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