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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Město Touškov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
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 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 15.6.2020 podala
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje
HRDLIČKA spol.s r.o., Jaroslav Havlík, IČO 18601227, nám. 9. května 45, Tetín, 266 01
Beroun 1,
(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
rozhodnutí o umístění stavby
Chotíkov,Obec 2,vVN,DTS,kNN, IE-12-0007466

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2/1 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 3/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 7
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 9 (ostatní plocha), parc. č. 10/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.
č. 14/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 14/2 (ostatní plocha), parc. č. 16 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 23 (zahrada), parc. č. 26 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 28 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 38/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
39/1 (zahrada), parc. č. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 46 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
48/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 50 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 52 (ostatní plocha),
parc. č. 53/1 (ostatní plocha), parc. č. 55/1 (zahrada), parc. č. 57/2 (zahrada), parc. č. 59/3 (zahrada), parc.
č. 61 (zahrada), parc. č. 62 (ostatní plocha), parc. č. 67 (ostatní plocha), parc. č. 71 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 73 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 75/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 77
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 79 (zahrada), parc. č. 80 (ostatní plocha), parc. č. 81 (ostatní
plocha), parc. č. 83/1 (zahrada), parc. č. 84 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 87 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 91 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 92/1 (zahrada), parc. č. 93/3 (zahrada), parc.
č. 94/1 (zahrada), parc. č. 94/4 (zahrada), parc. č. 95/2 (zahrada), parc. č. 96/3 (zahrada), parc. č. 98/3
(zahrada), parc. č. 99/1 (ostatní plocha), parc. č. 100 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 101 (ostatní
plocha), parc. č. 103 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 106/1 (zahrada), parc. č. 108 (zahrada), parc. č.
110/1 (zahrada), parc. č. 110/4 (zahrada), parc. č. 110/5 (zahrada), parc. č. 111 (zahrada), parc. č. 112
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 114/1 (zahrada), parc. č. 115/2 (zahrada), parc. č. 118 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 120/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 121 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc. č. 124/1 (zahrada), parc. č. 124/2 (zahrada), parc. č. 126 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 127/1
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(zahrada), parc. č. 129 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 131 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
133 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 134 (ostatní plocha), parc. č. 137 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc. č. 140/7 (ostatní plocha), parc. č. 142 (zahrada), parc. č. 143 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
146 (zahrada), parc. č. 147 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 154 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.
č. 156 (ostatní plocha), parc. č. 157 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 161 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 162 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 163 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
165/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 168/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 445/1 (ostatní
plocha), parc. č. 453 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 454 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
455/7 (ostatní plocha), parc. č. 455/10 (ostatní plocha), parc. č. 456 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
458/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 461 (ostatní plocha), parc. č. 462/4 (ostatní plocha), parc. č.
463/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 467/1 (ostatní plocha), parc. č. 470 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 473/2 (ostatní plocha), parc. č. 475 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 481
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 483/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 483/2 (ostatní plocha),
parc. č. 485/1 (vodní plocha), parc. č. 488/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 492/1 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 493 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 495 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc. č. 497 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 503/2 (zahrada), parc. č. 504 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 508 (zahrada), parc. č. 509/1 (ostatní plocha), parc. č. 509/2 (ostatní plocha), parc. č.
509/3 (ostatní plocha), parc. č. 510 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 511/4 (zahrada), parc. č. 513/1
(ostatní plocha), parc. č. 514 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 519 (ostatní plocha), parc. č. 520/2
(zahrada), parc. č. 524/1 (zahrada), parc. č. 524/2 (zahrada), parc. č. 525/1 (zahrada), parc. č. 525/2
(zahrada), parc. č. 526/1 (zahrada), parc. č. 526/2 (zahrada), parc. č. 527/1 (zahrada), parc. č. 534 (ostatní
plocha), parc. č. 535/23 (orná půda), parc. č. 558/73 (ostatní plocha), parc. č. 558/225 (ostatní plocha),
parc. č. 579/25 (ostatní plocha), parc. č. 579/27 (ostatní plocha), parc. č. 579/28 (ostatní plocha), parc. č.
581/3 (ostatní plocha), parc. č. 582/2 (orná půda), parc. č. 582/11 (ostatní plocha), parc. č. 582/12 (ostatní
plocha), parc. č. 582/15 (ostatní plocha), parc. č. 582/34 (ostatní plocha), parc. č. 582/73 (ostatní plocha),
parc. č. 582/77 (ostatní plocha), parc. č. 583/14 (trvalý travní porost), parc. č. 583/21 (trvalý travní
porost), parc. č. 583/22 (trvalý travní porost), parc. č. 583/28 (trvalý travní porost), parc. č. 583/29 (trvalý
travní porost), parc. č. 583/42 (trvalý travní porost), parc. č. 583/67 (trvalý travní porost), parc. č. 583/68
(trvalý travní porost), parc. č. 583/121 (trvalý travní porost), parc. č. 650/33 (lesní pozemek), parc. č.
650/37 (lesní pozemek), parc. č. 771/2 (ostatní plocha), parc. č. 774/2 (ostatní plocha) v katastrálním
území Chotíkov.
Druh a účel umisťované stavby:
Rekonstrukce venkovního a kabelového vedení a jeho nahrazení zemním kabelovým vedením NN,
zřízení nových přípojkových skříní u všech odběratelů a jejich přepojení do stávajících
elektroměrových rozvaděčů, nahrazení jednosloupové trafostanice PS_1176 za stávající, umístění
přípojky pro trafostanici PS_1176 v obci Chotíkov.
Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:
SO 01 – Úprava venkovního vedení VN
− Přípojka VN pro TS (PS_1176): do stávající trasy venkovního vedení VN se na p.p.č. 579/25 vloží nový
betonový sloup č.3 – výměna za stávající betonový sloup. Ze sloupu bude odbočovat venkovní vedení
VN (SAX 3x1x50) přes silnici I/20, bude pokračovat přes nový betonový sloup č. 1 na p.p.č. 579/28
a bude ukončeno na novém betonovém sloupu č. 2 na p.p.č. 579/28 v k.ú. Chotíkov.
− Na novém betonovém sloupu č. 2 se osadí nový Flc GB S N 25kV (US_PS_311), zřídí se nové
uzemnění.
SO 02 – Kabelové vedení VN
− Na tomto podpěrném bodě se provede svod kabelem AXEKVCE 3x1x70 do země a kabel bude
ukončen v nové trafostanici PS_1176.
SO 03 – Trafostanice sloupová - PS_1176
− Stávající trafostanice umístěná na pozemku parc. č. 582/15 se demontuje a nahradí se novou
jednosloupovou koncovou trafostanicí (PS_1176), provede se nové uzemnění trafostanice − transformátor
se použije stávající.
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SO 04 – Úprava na stávající trafostanici PS_0229 na p.p.č. 581/3 v k.ú. Chotíkov
− Demontáž stávajícího rozváděče NN, osadit nový RNN typ RST 1063/4835, SVS-B na konzolu s 8-mi
vývody do 400 A, zapojit stávající kabely.
SO 05 – Zemní kabelové vedení NN
− Z nové TS PS_1176 se vyvede zemní kabel AYKY-J 3x240+120 do nové rozpojovací skříně R47
(SR622) na p.p.č. 582/73. Z této skříně se připojí odběratel čp. 341 (na p.p.č. 582/13). Ze skříně se
vyvede kabel AYKY-J 4x35 přes komunikaci do nové přípojkové skříně SS200, umístěné na p.p.č. 534
u hranice p.p.č. 500/1 a p.p.č. 502 (č. 309). Do skříně se zapojí stávající kabel AYKY-J 4x70.
− Do nové TS PS_1176 se zapojí stávající kabel AYKY-J 3x120+70. Tento kabel se před čp. 1 přeruší
a spojkami se prodlouží do nové přípojkové skříně SS100, umístění na p.p.č. 582/11 u hranice p.p.č.
523/1 (čp.1). Ze stávající skříně X53, umístěné na hranici p.p.č. 582/136 a p.p.č. 582/11, se vyvede kabel
AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkují se nové přípojkové skříně SS100 (čp. 366 – umístěné na p.p.č. 582/11
u hranice p.p.č. 523/1), SS100 (X67 - umístěné na p.p.č. 524/1 u hranice p.p.č. 582/11), SS200 (X66 –
umístěné na p.p.č. 582/2 u hranice p.p.č. 582/11), SS100 (X9 – umístěné na p.p.č. 525/1 u hranice p.p.č.
582/11), SS200 (X62 – umístěné na hranici p.p.č. 526/1 a p.p.č.527/1, u hranice p.p.č. 582/11). S tímto
kabelem se souběžně položí kabel AYKY-J 3x120+70, který bude ukončen v rozpojovací skříni R47.
− Z nové TS PS_1176 se vyvede nový zemní kabel AYKY-J 3x240+120 a zasmyčkují se nové přípojkové
skříně SS100 (čp. 136 – umístěné na p.p.č. 508 u hranice p.p.č. 509/2), SS100 (čp. 125 – umístěné
na p.p.č. 497 u hranice p.p.č. 509/1), SS100 (čp. 128 - umístěné na p.p.č. 495 u hranice p.p.č. 509/1),
SS100 (čp. 127 - umístěné na p.p.č. 493 u hranice p.p.č. 509/1), SS100 (čp. 72 - umístěné na p.p.č. 492/1
u hranice p.p.č. 509/1), SS100 (čp. 328 - umístěné na hranici p.p.č. 504 a p.p.č. 509/1), SS100 (čp. 99 umístěné na p.p.č. 455/7 u hranice p.p.č. 455/10) a bude ukončen v nové rozpojovací skříni R52 (SR522),
umístěné na p.p.č. 509/1 u hranice p.p.č. 480 v k.ú. Chotíkov.
− Z rozpojovací skříně R52 se vyvede zemní kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkují se nové přípojkové
skříně SS100 (čp. 41 - umístěné na p.p.č. 509/1 u hranice p.p.č. 490/1), SS100 (čp. 37 - umístěné na p.p.č.
509/1 u hranice p.p.č. 479), SS100 (čp. 38 - umístěné na p.p.č. 509/1), SS100 (čp. 39 - umístěné na p.p.č.
481 u hranice p.p.č. 509/1), SS100 (čp. 70 - umístěné na p.p.č. 488/1 u hranice p.p.č. 509/1), SS100 (čp.
71 - umístěné na p.p.č. 483/2 u hranice p.p.č. 509/1), SS100 (čp. 40 - umístěné na p.p.č. 483/1 u hranice
p.p.č. 509/1), SS100 (P48 - umístěné na hranici p.p.č. 509/1 a p.p.č. 489/3), SS100 (čp. 169 - umístěné
na p.p.č. 535/23 u hranice p.p.č. 774/2), SS200 (čp. 335 - umístěné na p.p.č. 467/1), SS100 (čp. 207 umístěné na p.p.č. 774/2 u hranice p.p.č. 769), SS100 (P77 - umístěné na p.p.č. 771/2 u hranice p.p.č.
774/2) v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R52 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 – zasmyčkuje se nové přípojkové skříně SS100
(č. 35 - umístěné na p.p.č. 475 u hranice p.p.č. 455/10), SS100 (č. 286 - umístěné na p.p.č. 511/4), SS100
(č. 295 - umístěné na hranici p.p.č. 472/1 a p.p.č. 473/1, u hranice p.p.č. 473/2), SS100 (č. 44 - umístěné
na hranici p.p.č. 510 a p.p.č. 455/10), SS100 (P78 - umístěné na hranici p.p.č. 1 a p.p.č. 455/10), SS200
(č. 33 - umístěné na p.p.č. 407 u hranice p.p.č. 455/10), SS100 (č. 105 - umístěné na hranici p.p.č. 463/1
a 455/10), SS100 (č. 331- umístěné na p.p.č. 462/4 u hranice p.p.č. 455/10) a bude ukončen v nové
rozpojovací skříni R53 (SR722), umístěné na p.p.č. 462/4 u hranice p.p.č. 455/10 v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R53 se připojí odběratel čp. 152, na p.p.č. 462/2 v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R53 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 mm2 – zasmyčkuje se nová přípojková skříň SS200
(č. 66 - umístěné na hranici p.p.č. 461 a p.p.č. 455/10), SS100 (č. 263 - umístěné na p.p.č. 458/1 u hranice
p.p.č. 455/10), SS100 (č. 98 - umístěné na p.p.č. 453 u hranice p.p.č. 455/10), SS100 (č. 85 - umístěné
na p.p.č. 454 u hranice p.p.č. 455/10), SS100 (č. 26 - umístěné na hranici p.p.č. 456 a p.p.č. 455/10)
a bude ukončen ve stávající skříni X52, umístěné na hranici p.p.č. 444/7 a p.p.č. 445/1 v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R53 se vyvede kabel AYKY-J 3x240+120 přímo do nové rozpojovací skříně R1, umístěné
na p.p.č. 156 v k.ú. Chotíkov, u objektu čp. 51.
− Ze skříně R1 se vyvede zemní kabel AYKY 3x120+70 a zasmyčkují se nové přípojkové skříně SS100
(čp. 51 - umístěné na p.p.č. 165/1 u hranice p.p.č. 156), SS100 (čp. 52 - umístěné na p.p.č. 168/1
u hranice p.p.č. 156) a ukončí se na novém betonovém sloupu č. 744 na p.p.č. 156 v k.ú. Chotíkov.
− Z nové TS PS_1176 se vyvede zemní kabel AYKY-J 3x240+120 přímo do rozpojovací skříně R53.
− Z nové TS PS_1176 se vyvede zemní kabel AYKY-J 3x240+120 a zasmyčkují se nové přípojkové
skříně SS100 (P53 - umístěné na p.p.č. 534) a SS200 (čp. 203 - umístěné na p.p.č. 514 u hranice p.p.č.
53/1) a ukončí se v nové rozpojovací skříni R54 (SR622), umístěné na p.p.č. 534 v k.ú. Chotíkov.
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− Ze skříně R54 se zemní kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkují se nové přípojkové skříně SS100 (X68
- umístěné na p.p.č. 503/2), SS100 (čp. 42 - umístěné na p.p.č. 455/10), SS100 (čp. 87 - umístěné na p.p.č.
2/1 u hranice p.p.č. 455/10), SS100 (čp. 104) a ukončí se v rozpojovací skříni R53.
− Ze skříně R54 se vyvede zemní kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkují se nové přípojkové skříně
SS100 (čp 184 - umístěné na p.p.č. 16 u hranice p.p.č. 534), SS100 (čp. 244 - umístěné na hranicic p.p.č.
14/2 a p.p.č. 534), SS100 (čp. 165 - umístěné na p.p.č. 10/1 u hranice p.p.č. 9), SS100 (čp 209 - umístěné
na p.p.č. 7 u hranice p.p.č. 513/1), SS100 (čp. 117 - umístěné na p.p.č. 5/1) a ukončí se v rozpojovací
skříni R63 (SR622), umístěné na p.p.č. 101 u hranice p.p.č. 136 v k.ú. Chotíkov.
• ze skříně SS200 (č. R66) se vyvede za pojistkami kabel AYKY-J 4x35 na nový betonový sloup
č. 773, odtud připojit izolovaným vodičem AES 4x16 objekt čp. 244 na stávající konzolu ve štítu
baráku.
− Ze skříně R63 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 – zasmyčkuje se nová přípojková skříň SS100 (č. 46
- umístěné na p.p.č. 137 u hranice p.p.č. 456), SS100 (č. 47 - umístěné na p.p.č. 154 u hranice p.p.č. 156),
SS100 (č. 48 - umístěné na hranici p.p.č. 157 a p.p.č. 156), SS200 (R65 - umístěné na p.p.č. 161), SS100
(č. 107 - umístěné na p.p.č. 162 u hranice p.p.č. 156), SS100 (č. 50 - umístěné na p.p.č. 163 u hranice
p.p.č. 156) a ukončí se v rozpojovací skříni R1.
• ze skříně R65 se vyvede kabel AYKY-J 4x35 do stávající přípojkové skříně SP100 (čp. 49)
• ze skříně R63 se vyvede kabel AYKY-J 4x35 do stávající přípojkové skříně SP100 (čp. 151)
− Ze skříně R63 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkují se nové přípojkové skříně SS100
(čp. 318 - umístěné na p.p.č. 134), SS100 (čp. 120 - umístěné na p.p.č. 131 u hranice p.p.č. 134), SS100
(čp. 137 - umístěné na p.p.č. 129 u hranice p.p.č. 134) a ukončí se v nové rozpojovací skříni R62
(SR522), umístěné na p.p.č. 134 v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R62 se připojí odběratel čp. 146 na p.p.č. 128 v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R62 se vyvede kabel AYKY-J 4x70 a zasmyčkují se nové přípojkové skříně SS100 (čp. 195 umístěné na p.p.č. 134 u hranice p.p.č. 141), SS100 (čp. 320 - umístěné na p.p.č. 134 u hranice p.p.č.
140/7) a ukončí se v nové přípojkové skříni SS100 (čp. 106 - umístěné na hranici p.p.č. 134 a p.p.č. 153/1
v k.ú. Chotíkov).
− Ze skříně R62 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkují se nové přípojkové skříně SS100
(čp. 144 - umístěné na hranici p.p.č. 134 a p.p.č. 142), SS100 (čp. 149 - umístěné na p.p.č. 143 u hranice
p.p.č. 134), SS100 (čp. 166 - umístěné na p.p.č. 126 u hranice p.p.č. 134), SS100 (čp. 197 - umístěné
na p.p.č. 145 u hranice p.p.č. 134), SS100 (čp. 269 - umístěné na p.p.č. 127/1 u hranice p.p.č. 134), SS100
(čp. 199 - umístěné na p.p.č. 147 u hranice p.p.č. 134) a ukončí se ve stávající přípojkové skříni SS100
(č. 308 – umístěné na p.p.č. 125/1). Mezi skříněmi č. 308 a č. X45 je stávající kabel AYKY-J 3x120+70.
Ze skříně X45 na p.p.č. 148/1 se vyvede zemní kabel AYKY-J 3x120+70 a ukončí se v rozpojovací skříni
R60, umístěné na p.p.č. 99/1 v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R63 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 – zasmyčkují se nové přípojkové skříně SS200
(čp. 115 - umístěné na hranici p.p.č. 133 a p.p.č. 101), SS100 (čp. 116 - umístěné na p.p.č. 101), SS100
(čp. 119 - umístěné na p.p.č. 101) a ukončí se v rozpojovací skříni R61 (SR422), umístěné na p.p.č. 101
v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R61 se vyvede zemní kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkují se nové přípojkové skříně
SS100 (čp. 126 - umístěné na p.p.č. 99/1 u hranice p.p.č. 118), SS100 (čp. 129 - umístěné na p.p.č. 103),
SS200 (čp. 138 - umístěné na p.p.č. 120/1 u hranice p.p.č. 99/1), SS100 (čp. 147 - umístěné na p.p.č. 121
u hranice p.p.č. 99/1), SS200 (čp. 131 a 130 - umístěné na p.p.č. 108 u hranice p.p.č. 99/1), SS100
(čp. 291), SS100 (P71 - umístěné na p.p.č. 111), SS100 (čp. 238 - umístěné na p.p.č. 112), SS100 (čp. 285
- umístěné na p.p.č. 115/2 u hranice p.p.č. 99/1), SS100 (čp. 292 - umístěné na p.p.č. 124/2 u hranice
p.p.č. 99/1), SS100 (X70 - umístěné na p.p.č. 124/1 u hranice p.p.č. 99/1) a bude ukončen v nové
rozpojovací skříni R60.
− Ze skříně R60 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 přímo do skříně R69 (SR522), umístěné na p.p.č. 81
v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R61 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkuje se nová přípojková skříň SS200
(čp. 118 - umístěné na p.p.č. 100 u hranice p.p.č. 101) a ukončí se v rozpojovací skříni R59 (SR622),
umístěné na p.p.č. 62 u hranice p.p.č. 86 v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R69 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkují se nové přípojkové skříně SS100
(čp. 373 - umístěné na p.p.č. 81 u hranice p.p.č. 114/3), SS300 (R45 - umístěné na p.p.č. 81, u hranice
p.p.č. 98/3 a p.p.č. 583/14 – za pojistkami připojit kabel AYKY-J 4x35 směr X41), SS100 (P65 -
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umístěné na p.p.č. 98/3 u hranice p.p.č. 81), SS100 (P72 - umístěné na p.p.č. 114/1 u hranice p.p.č. 81),
SS100 (E15), SS100 (čp. 307 - umístěné na p.p.č. 110/4 u hranice p.p.č. 81), SS100 (čp. 296 - umístěné
na hranici p.p.č. 95/2 a p.p.č. 81), SS100 (P47 - umístěné na hranici p.p.č. 94/4 a p.p.č. 81), SS100 (P59 umístěné na p.p.č. 110/1 u hranice p.p.č. 81), SS100 (čp. 243 - umístěné na hranici p.p.č. 92/1 a p.p.č. 81),
SS100 (čp. 220 - umístěné na p.p.č. 110/5 u hranice p.p.č. 81), SS200 (čp. R67 - umístěné na p.p.č. 91
u hranice p.p.č. 81), SS100 (čp. 221 - umístěné na p.p.č. 106/1 u hranice p.p.č. 81), stáv. skříň SS100
(čp. 145) a ukončí se v rozpojovací skříni R59.
• ze skříně SS200 na objektu čp. 180 vést za pojistkami kabel AYKY-J 4x35 na stávající betonový
sloup č. 366 – izolovaným vodičem AES 4x16 připojit objekt čp. 176 na stávající střešník
− Ze skříně R59 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkuje se nová přípojková skříň SS200
(čp. 193 a čp. 192 - umístěné na p.p.č. 513/1) a ukončí se ve stávající přípojkové skříni č. 191 na p.p.č. 34
v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R59 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkuje se nová přípojková skříň SS100
(čp. 168 - umístěné na p.p.č. 84 u hranice p.p.č. 62) a ukončí se v rozpojovací skříni R12 (SR622),
umístěné na p.p.č. 62 u hranice p.p.č. 82/1 v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R12 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 na stávající betonový sloup č. 298 na hranici p.p.č.
71 a p.p.č. 80 v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R12 se vyvede kabel AYKY 3x120+70 a zasmyčkují se nové přípojkové skříně SS100
(čp. 218 - umístěné na p.p.č. 71 u hranice p.p.č. 67), stáv. skříň SS100 (č. 381), SS100 (č.p. 214 umístěné na p.p.č. 73 u hranice p.p.č. 80), SS100 (čp. 258 - umístěné na p.p.č. 83/1 u hranice p.p.č. 80),
SS100 (čp. 234 - umístěné na p.p.č. 75/1 u hranice p.p.č. 80), SS100 (čp. 235 - umístěné na p.p.č. 77
u hranice p.p.č. 80), SS200, SS100 (čp. 259 - umístěné na hranici p.p.č. 93/3 a p.p.č. 94/1) a ukončí se
v rozpojovací skříni R14 (SR522), umístěné na p.p.č. 79 u hranice p.p.č. 583/28 v k.ú. Chotíkov. Do R14
zapojit stávající kabel AYKY-J 4x70 směr od skříně č. 323.
− Ze skříně R14 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkují se nové přípojkové skříně SS100
(čp. 322 - umístěné na p.p.č. 583/29 u hranice p.p.č. 80), SS200 (čp. 339 - umístěné na p.p.č. 96/3
u hranice p.p.č. 80), SS100 (čp. 312 - umístěné na p.p.č. 80, u hranice p.p.č. 96/1 a p.p.č. 97/1) a ukončí
se v rozpojovací skříni R69.
− Ze skříně R54 se vyvede zemní kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkují se nové přípojkové skříně
SS100 (čp. 230 - umístěné na p.p.č. 18 u hranice p.p.č. 53/1), SS200 (čp. 228 - umístěné na p.p.č. 53/1),
SS100 (čp. 208 - umístěné na p.p.č. 23 u hranice p.p.č. 53/1) a ukončí se v nové rozpojovací skříni R55
(SR622), umístěné na p.p.č. 53/1 u hranice p.p.č. 53/9 v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R55 se vyvede kabel AYKY-J 4x35 do stávající přípojkové skříně SP100 (č. 236).
− Do skříně R55 se přepojí stávající zemní kabel AYKY-J 4x35, který se před čp. 236 přeruší a spojkami
a novým kabelem AYKY-J 4x35 prodlouží do nové přípojkové skříně SS100 (X71 - umístěné na p.p.č.
519 u hranice p.p.č. 521).
− Ze skříně R55 se vyvede zemní kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkují se nové přípojkové skříně
SS100 (čp. 233 - umístěné na p.p.č. 46 u hranice p.p.č. 52), SS100 (čp. 232 - umístěné na p.p.č. 44
u hranice p.p.č. 52), SS100 (čp. 215 - umístěné na p.p.č. 52 u hranice p.p.č. 42/1), SS100 (čp. 188 umístěné na p.p.č. 52 u hranice p.p.č. 24), SS100 (čp. 189 - umístěné na p.p.č. 26 u hranice p.p.č. 52),
SS100 (čp. 190 - umístěné na p.p.č. 28 u hranice p.p.č. 52), SS200 (čp. 206 - umístěné na p.p.č. 38/1
u hranice p.p.č. 52) a ukončí se v rozpojovací skříni R11 (SR522), umístěné na p.p.č. 52 v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R11 se vyvede kabel AYKY-J 3x240+120 přímo do R12.
− Ze skříně R11 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 přímo do R58, umístěné na p.p.č. 59/3 u hranice
p.p.č. 53/1 v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R55 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkuje se nová přípojková skříň SS100
(čp. 282 - umístěné na p.p.č. 520/2 u hranice p.p.č. 53/1) a ukončí se v nové rozpojovací skříni R56,
umístěné na p.p.č. 53/1 u hranice p.p.č. 54/1 v k.ú. Chotíkov.
− Ze skříně R56 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkují se nové přípojkové skříně SS100
(čp. 256), SS100 (čp. 281 – umístěné na p.p.č. 524/2 u hranice p.p.č. 53/1), SS100 (čp. 315 - umístěné
na p.p.č. 525/2 u hranice p.p.č. 53/1), SS100 (P64 - umístěné na p.p.č. 526/2 u hranice p.p.č. 53/1), SS300
(čp. 265, 266 a 272 - umístěné na p.p.č. 53/1 u hranice p.p.č. 526/2), SS100 (čp. 294 - umístěné na p.p.č.
53/1 u hranice p.p.č. 528/2), SS100 (čp. 313 - umístěné na p.p.č. 53/1 u hranice p.p.č. 529) a ukončí se
v nové rozpojovací skříni R57 (SR522), umístěné na p.p.č. 53/1 v k.ú. Chotíkov.
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− Ze skříně R57 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 na betonový sloup č. 308.
− Ze skříně R57 se vyvede kabel AYKY-J 4x35 do stávající skříně E24.
− Ze skříně R56 se vyvede kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkují se nové přípojkové skříně SS100
(čp. 245 - umístěné na p.p.č. 48/1 u hranice p.p.č. 53/1), SS100 (čp. 246 - umístěné na p.p.č. 50 u hranice
p.p.č. 53/1), SS100 (čp. 257 - umístěné na p.p.č. 55/1 u hranice p.p.č. 53/1), SS200 (čp. 287 - umístěné
na p.p.č. 39/1 u hranice p.p.č. 53/1) a ukončí se v rozpojovací skříni R58.
− Ze skříně R58 se vyvede zemní kabel AYKY-J 3x120+70 a zasmyčkují se nové přípojkové skříně
SS100 (čp. 453 - umístěné na p.p.č. 558/225, u hranice p.p.č. 59/3 a p.p.č. 59/1), SS200 (X64) a SS200
(X65) - umístěné na p.p.č. 61 u hranice p.p.č. 558/225, SS200 (P57 - umístěné na p.p.č. 57/2) a ukončí se
v RNN v TS PS_0229. Z TS PS_0229 se vyvede zemní kabel AYKY-J 3x240+120 přímo do rozpojovací
skříně R12.
− Součástí stavby je částečná demontáž stávajícího venkovního vedení NN a podpěrných bodů
(betonových sloupů) tohoto vedení ve stavbou dotčeném zájmovém území obce Chotíkov. Dále dojde
k demontáži stávajícího venkovního vedení VN, vedoucí přes pozemky p.č. 534, p.č. 502, p.č. 535/21,
p.č. 535/22, p.č. 535/10, p.č. 558/71, p.č. 535/30 v k.ú. Chotíkov.
− Celková délka kabelové trasy zemního vedení bude cca 2000 m.
− Kabel 0,4 kV bude uložen ve výkopu hl. 0,8 m ve volném terénu a ve výkopu hl. 1,2 m pod komunikací
– při křížení s ostatními inž. sítěmi a ve vjezdech na pozemky uložen v kabelové chráničce; kabel 22 kV
uložen ve výkopu hl.1,2 m ve volném terénu a při křížení s ostatními inž. sítěmi.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Pozemky parc. č. 1, parc. č. 2/1, parc. č. 3/1, parc. č. 5/1, parc. č. 7, parc. č. 9, parc. č. 10/1, parc. č.
14/1, parc. č. 14/2, parc. č. 16, parc. č. 18, parc. č. 23, parc. č. 26, parc. č. 28, parc. č. 38/1, parc. č.
39/1, parc. č. 44, parc. č. 46, parc. č. 48/1, parc. č. 50, parc. č. 52, parc. č. 53/1, parc. č. 55/1, parc. č.
57/2, parc. č. 59/3, parc. č. 61, parc. č. 62, parc. č. 67, parc. č. 71, parc. č. 73, parc. č. 75/1, parc. č.
77, parc. č. 79, parc. č. 80, parc. č. 81, parc. č. 83/1, parc. č. 84, parc. č. 87, parc. č. 91, parc. č. 92/1,
parc. č. 93/3, parc. č. 94/1, parc. č. 94/4, parc. č. 95/2, parc. č. 96/3, parc. č. 98/3, parc. č. 99/1, parc.
č. 100, parc. č. 101, parc. č. 103, parc. č. 106/1, parc. č. 108, parc. č. 110/1, parc. č. 110/4, parc. č.
110/5, parc. č. 111, parc. č. 112, parc. č. 114/1, parc. č. 115/2, parc. č. 118, parc. č. 120/1, parc. č.
121, parc. č. 124/1, parc. č. 124/2, parc. č. 126, parc. č. 127/1, parc. č. 129, parc. č. 131, parc. č. 133,
parc. č. 134, parc. č. 137, parc. č. 140/7, parc. č. 142, parc. č. 143, parc. č. 146, parc. č. 147 , parc. č.
154, parc. č. 156, parc. č. 157, parc. č. 161, parc. č. 162, parc. č. 163, parc. č. 165/1, parc. č. 168/1,
parc. č. 445/1, parc. č. 453, parc. č. 454, parc. č. 455/7, parc. č. 455/10, parc. č. 456, parc. č. 458/1,
parc. č. 461, parc. č. 462/4, parc. č. 463/1, parc. č. 467/1, parc. č. 470, parc. č. 473/2, parc. č. 475,
parc. č. 481, parc. č. 483/1, parc. č. 483/2, parc. č. 485/1, parc. č. 488/1, parc. č. 492/1, parc. č. 493,
parc. č. 495, parc. č. 497, parc. č. 503/2, parc. č. 504, parc. č. 508, parc. č. 509/1, parc. č. 509/2, parc.
č. 509/3, parc. č. 510, parc. č. 511/4, parc. č. 513/1, parc. č. 514, parc. č. 519, parc. č. 520/2, parc. č.
524/1, parc. č. 524/2, parc. č. 525/1, parc. č. 525/2, parc. č. 526/1, parc. č. 526/2, parc. č. 527/1, parc.
č. 534, parc. č. 535/23, parc. č. 558/73, parc. č. 558/225, parc. č. 579/25, parc. č. 579/27, parc. č.
579/28, parc. č. 581/3, parc. č. 582/2, parc. č. 582/11, parc. č. 582/12, parc. č. 582/15, parc. č.
582/34, parc. č. 582/73, parc. č. 582/77, parc. č. 583/14, parc. č. 583/21, parc. č. 583/22, parc. č.
583/28, parc. č. 583/29, parc. č. 583/42, parc. č. 583/67, parc. č. 583/68, parc. č. 583/121, parc. č.
650/33, parc. č. 650/37, parc. č. 771/2, parc. č. 774/2, parc. č. 24, parc. č. 36, parc. č. 42/1, parc. č.
20, parc. č. 490/1, parc. č. 492/2, parc. č. 104, parc. č. 119, parc. č. 117/1, parc. č. 116/1, parc. č. 149,
parc. č. 32, parc. č. 30, parc. č. 512/1, parc. č. 472/1, parc. č. 479, parc. č. 477, parc. č. 769, parc. č.
523/1, parc. č. 502, parc. č. 128, parc. č. 527/2, parc. č. 59/1, parc. č. 529, parc. č. 528/2, parc. č.
54/1, parc. č. 40, parc. č. 34, parc. č. 53/9, parc. č. 500/1, parc. č. 521, parc. č. 98/1, parc. č. 125/1,
parc. č. 82/1, parc. č. 86, parc. č. 89, parc. č. 153/1, parc. č. 140/1, parc. č. 136, parc. č. 480, parc. č.
462/2, parc. č. 444/7, parc. č. 489/3, parc. č. 768, parc. č. 770, parc. č. 528/1, parc. č. 37, parc. č.
523/2, parc. č. 582/136, parc. č. 583/40, parc. č. 583/4, parc. č. 99/2, parc. č. 583/13, parc. č. 114/3,
parc. č. 98/2, parc. č. 97/1, parc. č. 96/1, parc. č. 148/1, parc. č. 123/2, parc. č. 123/1, parc. č. 90/2,
parc. č. 89, parc. č. 33, parc. č. 135/5, parc. č. 462/1, parc. č. 460/2, parc. č. 467/3, parc. č. 455/8,
parc. č. 148/2, parc. č. 117/3, parc. č. 117/2, parc. č. 535/21, parc. č. 535/22, parc. č. 535/10, parc. č.
558/71, parc. č. 535/30 v katastrálním území Chotíkov.
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která je součástí projektové
dokumentace s názvem „Chotíkov, Obec 2, vVN,DTS,kNN“ z 6/2020 zpracovanou zodpovědným
projektantem Ing. Jaroslavem Havlíkem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení
staveb, ČKAIT 0201702, a která obsahuje mimo jiné výkres současného stavu území v měřítku
katastrální mapy M 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
Případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby podle § 14 odst. 1 zákona
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práce, ve znění
pozdějších předpisů, určit koordinátora BOZP. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací
a činností dobu stanovenou § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí zadavatel stavby doručit
oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce v Plzni.
3. Pro umístění stavby, přípravu projektové dokumentace a provádění stavby budou dodrženy podmínky
uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů:
MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy lesů – souhlasné závazné stanovisko s akcí „Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“ č.j. OŽPSYR/15599/2019 s podmínkami:
1) Při stavbě nesmí dojít k poškození a znečištění lesních porostů a lesních pozemků. Lesní pozemky
nebudou využity pro deponie materiálů.
2) Činit účinná opatření, aby síť lesních cest, síť lesotechnických meliorací, odvodňovací zařízení
a jiných zařízení nebyla poškozována nebo jinak narušena a nadále plnila svůj účel. V případě
neodvratnosti narušení zajistit jejich účelnou obnovu.
3) Plocha lesního pozemku zasažená realizací stavby, bude rekultivována se zachováním humózní
vrstvy, v případě komunikací bude postupováno v souladu s normami pro daný typ komunikace.
4) Před souhlasem s užíváním stavby (kolaudací) bude skutečné provedení stavby na lesních pozemcích
zaměřeno a bude na toto území v Katastru nemovitostí proveden vklad věcného břemene – právo
vedení.
5) Stavba ležící v ochranném pásmu lesních pozemků budou umístěny dle projektu, v případě, že dojde
ke změně projektu, je nutné požádat o nový souhlas.
MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný –
souhlasné závazné stanovisko s akcí „Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“ č.j. OŽP-OTÝ/3552/2020
ze dne 30.1.2020 s podmínkami:
1) Stavební záměr bude proveden dle předloženého projektu „Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“,
který vypracovala společnost Hrdlička spol. s r.o., v měsíci 11/2019.
2) Budou splněny podmínky ze stanoviska správce toku, tj. Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí
Berounky č.j. LCR955/006366/2019 ze dne 29.11.2019:
- Budou dodrženy podmínky vyplývající z ustanovení ČSN 752130 Křížení a souběhy vodních
toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření vlastníků dotčených pozemků a staveb. Stavba bude řádně
projednána, včetně souhlasů vlastníků dotčených pozemků a staveb
- Případné změny budou správci toků předloženy k vyjádření.
- Správa toků bude informována o průběhu prací týkajících se toku v jeho správě. Zahájení prací
bude telefonicky oznámeno správci toků. Případné závady budou odstraněny dle připomínek
správce toků na náklady investora akce. Následně dojde k předání předmětného úseku toku mezi
správcem toku a investorem (popř. zhotovitelem akce) samostatným zápisem, popř. zápisem
do stavebního deníku.
- Koryto vodního toku a přilehlé území bude uvedeno do odpovídajícího stavu dle požadavků
správce toku.
- Stavba nesmí ovlivnit průtočný profil vodního toku v naší správě ani v průběhu provádění stavby.
Případné zásahy je třeba nejdříve předem projednat se správcem toku.
- Po dokončení akce bude veškerý výkopový a vybouraný materiál odvezen z míst, kde by mohlo
dojít k jeho splachu do toku. Budou stanovena konkrétní opatření, která minimalizují množství
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splachu stavebního materiálu, přebytečné zeminy apod. do koryta toku a zabrání úniku látek,
jež by mohlo negativně ovlivnit jakost vody v toku.
- Správa toků – oblast povodí Berounky se nebude finančně podílet na této akci.
- Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho
právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo provozu díla.
3) Souhlas platí po dobu 24 měsíců, ale nepozbývá platnosti, pokud v této době bylo se stavbou
započato.
MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, jako příslušný správní orgán státní památkové
péče – stanovisko k akci „Rekonstrukce distribuční sítě NN – kostel Povýšení sv. Kříže“ v Chotíkově,
nemovitá kulturní památka r.č. ÚSPK 46429/4-1258 (demontáž konzole vč. stávajícího vedení
a přípojkové skříně, osazení nové přípojkové skříně pod stávající elektroměrový rozvaděč a připojení
elektroměrového rozvaděče kabelem) č.j. OÚP/35153/2018 ze dne 18.12.2018 s podmínkami:
- Nová přípojková skříň bude v provedení s hladkými dvířky. Dozdívky budou provedeny
z pálených cihel na vápennou maltu.
4. Pro umístění stavby a přípravu projektové dokumentace budou dodrženy podmínky uvedené
ve stanoviscích účastníků řízení:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – povolení zvláštního užívání
silnice I/27 v k.ú. Chotíkov, č.j. PK-DSH/1520/20 ze dne 2.3.2020 s podmínkami:
1) Inženýrská síť bude uložena s min. krytím 120 cm pod niveletou vozovky, resp. 80 cm pode dnem
vyčištěného příkopu (vč. nejnižšího bodu příkopu).
2) Umístění uvedené inženýrské sítě v silničním pozemku silnice I/20 se povoluje na dobu její
životnosti.
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka – souhlasné stanovisko k záměru zn. PVL-70811/2019/340/Ha
ze dne 29.10.2019 s podmínkami:
1) Křížení vodního toku bude provedeno dle ČSN 75 21 30 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami,
pozemními komunikacemi a vedeními.
2) Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění
vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky budou zajištěny proti
úkapům. Stavební materiál bude zajištěn proti odplavení.
Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Berounky – vyjádření (souhlas) k projektové
dokumentaci „Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“, č.j. LCR955/006366/2019 ze dne 29.11.2019
s podmínkami:
1) K přechodu vodního toku dojde způsobem, který řeší předložená projektová dokumentace. Budou
dodrženy podmínky vyplývající z ustanovení ČSN 752130 Křížení a souběhy vodních toků
s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
2) Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření vlastníků dotčených pozemků a staveb. Stavba bude řádně
projednána, včetně souhlasů vlastníků dotčených pozemků a staveb.
3) Případné změny budou správci toků předloženy k vyjádření.
4) Správa toků bude informována o průběhu prací týkajících se toku v jeho správě. Zahájení prací bude
telefonicky oznámeno správci toků. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toků
na náklady investora akce. Následně dojde k předání předmětného úseku toku mezi správcem toku
a investorem (popř. zhotovitelem akce) samostatným zápisem, popř. zápisem do stavebního deníku.
5) Koryto vodního toku a přilehlé území bude uvedeno do odpovídajícího stavu dle požadavků správce
toku.
6) Stavba nesmí ovlivnit průtočný profil vodního toku v naší správě ani v průběhu provádění stavby.
Případné zásahy je třeba nejdříve předem projednat se správcem toku.
7) Po dokončení akce bude veškerý výkopový a vybouraný materiál odvezen z míst, kde by mohlo dojít
k jeho splachu do toku. Budou stanovena konkrétní opatření, která minimalizují množství splachu
stavebního materiálu, přebytečné zeminy apod. do koryta toku a zabrání úniku látek, jež by mohlo
negativně ovlivnit jakost vody v toku.
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8) Správa toků oblast povodí Berounky nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem
na majetku na výše uvedené akci.
9) Správa toků – oblast povodí Berounky se nebude finančně podílet na této akci.
10) Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního
nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo provozu díla.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát –
souhlasné stanovisko k návrhu přechodné úpravy provozu na PK a zvláštnímu užívání PK akce
„Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“, č.j. KRPP-13976-2/ČJ-2020-031106-48 ze dne 5.2.2020
s podmínkami:
- V rámci DIO musí být zachována minimální šířka volného jízdního pruhu podél prostoru prací
š=2,75m. Pokud nelze tuto podmínku dodržet není možno stavbu realizovat za částečné uzavírky
dotčené PK.
Státní pozemkový úřad – stanovisko k projektové dokumentaci „Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“
zn. SPU 013100/2020/Su ze dne 31.1.2020 – SPÚ souhlasí s umístěním stavby, s tím, že navrhovatel
uzavře s SPÚ, před vlastní realizací stavby smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
(pokud tak již neučinil) na pozemky dotčené stavbou a za předpokladu dodržení následujících podmínek:
- Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do náležitého stavu.
- Případné vzniklé škody na pozemcích budou odstraněny na základy navrhovatele (stavebníka).
- Stavba bude umístěna dle přiložených situací KN se zákresem stavby.
- Současně s uvedeným sdělujeme, že pozemek parc. č. 583/67 v k.ú. Chotíkov je v současné době
užíván třetí osobou na základě platné nájemní smlouvy (uživatel Luboš Filip, Chotíkov). Z tohoto
důvodu bude nezbytné v jednání i s tímto uživatelem pozemku. Navrhovatel převzetím tohoto
vyjádření uvedené bere na vědomí a zajistí, aby k vlastnímu započetí stavby došlo až v okamžiku,
kdy se dohodne se stávajícím nájemcem pozemku na podmínkách realizace stavby a event. úhradě
škod vzniklých v důsledku realizace stavby. Pokud navrhovatel dohodu neuzavře a stavbu bude
realizovat, odpovídá v plné výši za případné škody nebo jiná plnění uplatňována nájemcem.
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace – vyjádření (souhlas) k předmětné
stavbě „Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“ zn. 473/20/SÚSPK-PS/MP ze dne 5.3.2020 s podmínkami:
1) Stavba bude realizována na základě uzavřené Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS
Plzeňského kraje č. 8600003013. Smlouva slouží stavebníkovi jako doklad prokazující právo provést
stavbu nebo část stavby na předmětném pozemku nebo stavbě ve správě SÚSPK.
2) Pro provedení stavby budou dodrženy podmínky, které jsou obsahem Smlouvy o omezení užívání
nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. 8600003013.
3) Předmětná stavba byla koordinována s připravovanou akcí „III/180 51 – Chotíkov průtah“, jejíž
investorem je SÚSPK a obec Chotíkov, tak, aby bylo možné obě akce realizovat. V případě, že bude
předmětná stavba dokončena v předstihu, než stavba „III/180 51 – Chotíkov průtah“, umožní investor
stavby „Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN (IE-12-0007466)“ bezproblémovou realizaci stavby
„III/180 51 – Chotíkov průtah“.
4) Hloubka uložení (krytí) nově budované inženýrské sítě v pozemku a stavbě ve správě SÚSPK bude
min. 1,2m.
Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření (souhlas) k akci „Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“
na pozemku p.č. 581/3 k.ú. Chotíkov (ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR), zn. 87/2033210/20-695a/Kol ze dne 8.1.2020 s podmínkami:
1) Výše uvedenou stavbou dojde k uložení inženýrské sítě – zemního kabelu NN ve dvou chráničkách
o Ø 110 mm podélným otevřeným výkopem v zeleni a místní komunikaci v délce cca 28 bm (2 x 14
bm), v km provozního staničení silnice I/20 cca 72,762 km v obci Chotíkov.
2) Výše uvedená stavba bude provedena dle ČSN, TP a TKP.
3) Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace zpracované ve stupni DÚR:
Hrdlička spol. s r.o., datum: 01/2020.
4) Výkop bude proveden dle technických podmínek vlastníka zeleně a místní komunikace tj. obec
Chotíkov.
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5)

ŘSD ČR, Správa Plzeň si vyhrazuje právo dozoru nad výše uvedenou stavbou za účelem kontroly
kvality a způsobu provádění stavebních prací. Stavebník je povinen zajistit přístup do všech míst
na staveništi a poskytovat informace o postupu prací. Dále je povinen zvát zástupce ŘSD ČR, Správy
Plzeň (p. Webera) na předání staveniště, na kontrolu prací před jejich zakrytím, na předání stavby,
na řízení o vadách a jejich odstranění. Zástupci ŘSD ČR, Správy Plzeň bude umožněno zapisovat
do stavebního deníku, schvalovat možnost případné změny technického řešení oproti PD
a rozhodovat o zastavení stavebních prací v případě nedodržení kvality nebo podmínek stavebního
povolení.
6) Před vydáním územního souhlasu zhotovitel projektové dokumentace stavby požádá příslušný
silniční správní úřad o vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace
za účelem umístění inženýrské sítě (dle § 25 odst. 6, písm. d), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích).
7) Po vydání tohoto rozhodnutí a před vydáním územního souhlasu bude uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (dle Rámcové smlouvy příloha č. 3) na umístění
inženýrské sítě v pozemku ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR (návrh této smlouvy předloží
elektronicky zhotovitel projektové dokumentace stavby na ŘSD ČR, Správa Plzeň).
8) Před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby uzavřel s ŘSD ČR, Správou
Plzeň smlouvu o pronájmu pozemku. Návrh smlouvy předloží zhotoviteli stavby ŘSD ČR, Správa
Plzeň. Dokud nebude uzavřena tato smlouva, zhotovitel stavby nesmí zahájit stavební práce.
9) Po skončení stavebních prací (termín dle smlouvy o pronájmu pozemku zhotovitel stavby písemně
vyzve pracovníka provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň k protokolárnímu předání a převzetí
dotčeného místa. K fyzickému předání a převzetí dojde, technikem provozního úseku ŘSD ČR,
Správy Plzeň na místě samém. Předávací protokol bude sloužit jako podklad k závěrečné kontrolní
prohlídce nebo k předání díla do užívání (při vyzvání uveďte číslo uzavřené smlouvy o pronájmu
pozemku).
10) Do 10-ti měsíců od vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu vydaného stavebním úřadem,
kterým se prokáže vznik práva stavbu užívat bude předložen stavebníkem (dodavatelem věcných
břemen) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti (dle Rámcové smlouvy příloha č. 5).
Návrh této smlouvy předloží elektronicky stavebník nebo dodavatel věcných břemen na ŘSD ČR,
Správu Plzeň– včetně čtyř originálů geometrického plánu v papírové formě. Ke geometrickému plánu
bude geodetem přiložena tabulka s uvedením délky uloženého kabelu NN v pozemku ve vlastnictví
ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR.
11) Zástupce ŘSD ČR, Správy Plzeň bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo k předání
díla do užívání od příslušného stavebního úřadu nebo od stavebníka.
Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření (souhlas) k akci „Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“
na pozemku p.č. 558/73 k.ú. Chotíkov (ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR), zn. 1597/1933210/20-695/Kol ze dne 20.3.2019 s podmínkami:
1) Výše uvedenou stavbou dojde k umístění inženýrské sítě – vzdušného vedení VN, příčně nad stavbou
silnice I/20, v délce cca 35 bm, v km provozního staničení silnice I/20 cca 72,762 km v obci
Chotíkov.
2) Výše uvedená stavba bude provedena dle ČSN, TP a TKP. Vzhledem k přepravám nadrozměrných
nákladů požadujeme dodržení minimální výšky 7 m nad niveletou vozovky – silnice I/20. Vodiče
nad stavbou silnice I/20 musí být izolovány.
3) Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace zpracované ve stupni DÚR: Hrdlička
spol. s r.o., datum 03/2019.
4) Sloupy vzdušného vedení budou umístěny mimo silniční pozemek p.č. 558/73 k.ú. Chotíkov.
5) Při stavebních pracích nebude silnice I. třídy I/20 znečišťována dopravní mechanizací výše uvedené
stavby. V případě znečištění stavebník neprodleně zajistí její vyčištění na své náklady.
6) ŘSD ČR, Správa Plzeň si vyhrazuje právo na dozoru nad výše uvedenou stavbou za účelem kontroly
kvality a způsobu provádění stavebních prací. Stavebník je povinen zajistit přístup do všech míst
na staveništi, poskytovat informace o postupu prací na výše uvedeném pozemku. Dále je povinen zvát
zástupce ŘSD ČR, Správy Plzeň na veškerá jednání o problematice stavby, na předání a kolaudaci
stavby, na řízení o vadách a jejich odstranění v silniční vegetaci. Zástupci ŘSD ČR, Správy Plzeň
bude umožněno zapisovat do stavebního deníku, schvalovat možnost případné změny technického
řešení oproti PD a rozhodovat o zastavení stavebních prací v případě nedodržení kvality nebo
podmínek územního souhlasu na výše uvedeném pozemku.
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7) Před vydáním územního rozhodnutí (souhlasu), zhotovitel projektové dokumentace stavby požádá
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání Rozhodnutí
o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy č. I/20 za účelem umístění inženýrské sítě (dle § 25 odst.
6, písm. d), zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). ŘSD ČR, Správa Plzeň na základě
výzvy od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství vydá souhlas
potřebný pro vydání uvedeného Rozhodnutí.
8) Po vydání tohoto rozhodnutí a před vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) bude uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (dle Rámcové smlouvy příloha č. 3)
na umístění inženýrské sítě nad pozemkem ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR.
9) Po skončení stavebních prací zhotovitel stavby písemně vyzve pracovníka provozního úseku ŘSD
ČR, Správy Plzeň, k protokolárnímu předání a převzetí dotčeného místa. K fyzickému předání
a převzetí dojde, technikem provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň na místě samém. Předávací
protokol bude sloužit jako podklad k závěrečné kontrolní prohlídce nebo k předání díla do užívání.
10) Do 10-ti měsíců od vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu vydaného stavebním úřadem,
kterým se prokáže vznik práva stavbu užívat bude předložen stavebníkem (dodavatelem věcných
břemen) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (dle Rámcové smlouvy příloha
č. 5). Návrh této smlouvy předloží elektronicky stavebník nebo dodavatel věcných břemen na ŘSD
ČR, Správu Plzeň – včetně čtyř originálů geometrického plánu v papírové formě. Ke geometrickému
plánu bude geodetem přiložena tabulka s uvedením plochy kabelu VN nad pozemkem ve vlastnictví
ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR. Dále bude předloženo zaměření skutečného provedení stavby
ve 2 vyhotoveních v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz.
11) Zástupce ŘSD ČR, Správy Plzeň bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo k předání
díla do užívání od příslušného stavebního úřadu nebo od stavebníka
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací k akci
„Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“ č.j. 827642/19 ze dne 4.12.2019 – souhlas za podmínek:
- Stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet níže uvedené podmínky, které byly
stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
• v rámci křížení SEK Cetin a NN požadujeme kontrolu před záhozem
• nebezpečné vlivy VN, VVN, ZVN, Trakce
- Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK
Dial Telecom, a.s. – vyjádření k dokumentaci stavby „Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN, k.ú. Chotíkov
zn. CR747647 ze dne 6.12.2019 – souhlas s vydáním územního rozhodnutí za splnění níže uvedených
podmínek a požadavků pro realizaci stavby:
- Požadujeme do projektové dokumentace zapracovat stávající optické trasy společnosti Dial Telecom,
a.s.
- Min. 30 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky
zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby.
- V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení
ve vlastnictví společnosti Dial Telecom, a.s. před investiční výstavbou.
- Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti Dial
Telecom, a.s. byl nedílnou součástí podkladů pro kolaudaci či předání stavby.
- Během realizace akce bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 zákona č. 127/2005 Sb.
o elektronických komunikacích.
- Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 73 6005 –
„Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
- Výkopové práce v ochranném pásmu (1m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně
ručně.
- Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné
zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván
zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
- V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude
postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.
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GridServices, s.r.o. – souhlasné stanovisko ke stavbě „Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“
zn. 5002047237 ze dne 5.12.2019 – pro realizaci stavby stanovuje tyto podmínky:
- Při souběhu, křížení IS a při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG, 702 01, zákon
č. 458/2000 Sb., případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ.
- Úhel křížení potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°, nelze-li tento úhel
v odůvod. případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Zemnící vodič musí být uložen na opačnou stranu než je plynovodní zařízení. Uvedená opatření
slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnící sítě) na plynárenské
zařízení.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- V případě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:
• zemnící síť bude uložena v tvárnicové chráničce nebo korýtku vysypané pískem v délce 1 m
od potrubí na obě strany
• křížení bude kolmé
• odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek bude min. 0,3 m
• uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnící
sítě) na plynárenské zařízení a přípojky
- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz
uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005 - souběh
kNN s STL plyn. zařízením bude min. 0,6m dle ČSN 73 6005 – při křížení musí být kabel uložen
v chráničce s přesahem 1 metr na každou stranu.
- V ochranném pásmu STL plynovodu a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umisťovány základy
staveb, budov; podezdívky, patky; pilíře; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; PZ
musí být volně přístupné.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou (směrovou) úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto
posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Požadujeme při realizaci stavby projednat případné řešení souběhů a křížení projektovaného zařízení
se stávajícími STL plynovody a plynovodními přípojkami na místě stavby tak, aby bylo dodrženo
TPG 702 04 a ČSN 73 6005 prostorového uspořádání sítí technického vybavení a úhel křížení.
- Protlak:
• před prováděním řízeného protlaku bude v místě křížení s plynovodem ve vzdálenosti 1 m
na každou stranu provedena ručně kopaná sonda k ověření hloubky uložení plynovodu
• v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě
křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita
bezvýkopová technologie.
UPC Česká republika, s.r.o., zastoupena InfoTel, spol. s r.o. – vyjádření o existenci vedení veřejné
komunikační sítě zn. A2467/2019 ze dne 6.12.2019 – souhlas s umístěním a realizací stavby
za podmínek:
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC
ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi
s VVKS, a nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKS a v rámci realizace záměru bude nutná
manipulace či úprava VVKS. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS případně
přeložení musí být podána nejpozději však před počátkem realizace stavby.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany
VVKS společnosti UPC.
Vodafone Czech Republic a.s. – souhlas s realizací projektu „Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“
zn. 191128-1309143324 ze dne 3.12.2019, za následujících podmínek:
- V uvedeném zájmovém území se nachází vzdušný MW spoj společnosti. Při realizaci stavby
a při použití výškových jeřábů v této úrovni nesmí dojít k jeho přerušení.
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V případě nutnosti přesměrování spoje budou náklady s tímto spojené hrazené investorem stavby.

Vodárna Plzeň a.s. – souhlasné stanovisko k rekonstrukci elektriky „Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“
zn. 2019/06036 ze dne 4.12.2019 s podmínkami:
1) Před zahájením prací požádejte objednávkou VODÁRNU PLZEŇ a.s. o vytýčení vodovodního řadu,
vodovodních přípojek a případně o určení míst pro sondy. Při provádění sond je nutná účast
pracovníků z provozu vodovodů VODÁRNA PLZEŃ a.s.
2) Upozorňujeme, že v místech ochranných pásem vodohospodářských sítí nesmí být umístěny žádné
objekty včetně kovových konstrukcí i jejich nadzemních částí, sloupů VO, vysazována zeleň
a prováděny terénní úpravy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. Ochranné pásmo je dle zákona č. 274/2001
Sb. v platném znění § 23, odst. 3, písm.:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m;
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno
je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písm. a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
3) Při křížení nebo souběhu navrhovaných sítí s kanalizační stokou a vodovodním řadem a přípojkami
dodržte normu ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4) Přípojkové skříně u jednotlivých odběratelů neumisťovat do OP sítí VHI provozovaných společností
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
5. Nové zemní vedení bude v maximálním možném rozsahu umístěno do zatravněných ploch pozemků
vedle místních komunikací pomocí protlaku tak, aby došlo k minimálnímu poškození povrchu
komunikace. V místech, kde dojde v rámci realizace stavby k poškození komunikace, bude
se zástupcem obce Chotíkov dohodnut následný postup a rozsah opravy komunikace tak, aby oprava
měla minimální dopad na celkovou komunikaci.
6. Před zahájením prací je stavebník povinen ověřit přítomnost všech podzemních i nadzemních vedení
a zajistit jejich vytýčení a ochranu před poškozením. Při provádění je zároveň nutno respektovat
ochranná pásma těchto vedení a dodržovat všeobecné podmínky ochrany sítí. V případě potřeby
provést přeložku těchto vedení na základě podmínek správců sítí.
7. Stavební činnost nebude uskutečňována tak, aby její negativní vlivy byly omezeny na minimum,
nebudou narušovány sousední objekty a pozemky, nebude docházet ke znečištění komunikací
a okolních pozemků. Veškeré konstrukce a plochy narušené stavbou je zhotovitel povinen neprodleně
uvést do původního stavu na své náklady.
8. Zařízení staveniště – staveniště bude umístěno na pozemcích, jehož se týká výstavba.
9. Stavbu lze realizovat na základě tohoto rozhodnutí (po nabytí právní moci rozhodnutí).
10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení a dokončení stavby.
11. Stavbu lze užívat na základě vydaných platných rozhodnutí (kolaudační rozhodnutí).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:
Dne 15.6.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil opatřením č.j. 1360/2020/MUMT-11 ze dne 13.8.2020 zahájení územního řízení
známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Na základě znalostí poměrů v území
a předložené projektové dokumentaci, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, upustil
od ústního jednání. Současně stanovil lhůtu 15 dnů od doručení oznámení, ve které účastníci řízení mohli
podat své námitky a dotčené orgány sdělit svá stanoviska.
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V této lhůtě, dne 19.8.2020 se dostavili k nahlédnutí do spisu účastníci řízení p. Míka a p. Míková,
nahlížející se k obsahu spisu nevyjádřili.
Dále se ve lhůtě k nahlédnutí do spisu dostavil dne 24.8.2020 účastník řízení p. Mach, nahlížející se
k obsahu spisu nevyjádřil.
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.
Zodpovědný projektant projektové dokumentace – Ing. Jaroslav Havlík, autorizovaný inženýr
pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 0201702). Projektant zodpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím ověřené projektové dokumentace a respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci.
Stanoviska sdělili:
Dotčené orgány:
- MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí – koordinované stanovisko č.j. OŽPLEV/1898/2019 ze dne 20.6.2019
- MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor územního plánování – závazné stanovisko č.j. OÚPDub/10093/2019 ze dne 15.4.2019
- MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor dopravy – stanovisko č.j. OD-Fik/9803/2019 ze dne 17.6.2019
- MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí (jako vodoprávní úřad věcně příslušný) –
souhlasné závazné stanovisko č.j. OŽP-OTÝ/3552/2020 ze dne 30.1.2020
- MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí (jako orgán státní správy lesů věcně a místně
příslušný) – souhlasné závazné stanovisko č.j. OŽP-SYR/15599/2019
- MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor územního plánování – závazné stanovisko č.j. OÚP/35153/2018
ze dne 18.12.2018 (k akci „Rekonstrukce distribuční elektrické sítě NN - kostel Povýšení sv. Kříže“
v Chotíkově)
Ostatní:
- Plná moc – od ČEZ Distribuce, a.s. pro HRDLIČKA spol.s r.o. – ze dne 28.4.2019
- Plná moc – od HRDLIČKA spol. s r.o. pro Ing. Jaromíra Havlíka – ze dne 27.4.2019
- CETIN – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací – č.j. 827642/19 ze dne 4.12.2019
- ČD-Telematika a.s. – souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě
společnosti k územnímu řízení – č.j. 1201920107 ze dne 28.11.2019
- Česká Radiokomunikace a.s. – vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti –
zn. UPTS/OS/234351/2019 ze dne 9.12.2019
- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci
nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti – zn. 0101321194 ze dne 2.6.2020
- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti – zn. 0700218825
ze dne 2.6.2020
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti – zn. 0201078687
ze dne 2.6.2020
- Dial Telecom, a.s. – vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí, sdělení k výskytu podzemního
komunikačního vedení společnosti – zn. CR747647 ze dne 6.12.2019
- GridServices, s.r.o. – stanovisko k povolení stavby a informace o výskytu plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek – zn. 5002047237 ze dne 5.12.2019
- PilsFree, z.s. – vyjádření k existenci sítí společnosti – ze dne 25.10.2018
- Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace – vyjádření SITMP a PT
k rozvodům a k dokumentacím – zn. 14597-2019 ze dne 14.1.2020
- T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním
stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury společnosti – zn. E45926/19 ze dne
28.11.2019
- UPC Česká republika, s.r.o. zastoupena společností InfoTel, spol. s r.o. – vyjádření o existenci vedení
veřejné komunikační sítě a všeobecné podmínky ochrany vedení veřejné komunikační sítě
společnosti – zn. A2467/2019 ze dne 6.12.2019
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Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření k akci, souhlas s realizací projektu – zn. 1911281309143324 ze dne 3.12.2019
Vodárna Plzeň a.s. – stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení –
zn. 2019/06036 ze dne 4.12.2019
Obec Chotíkov – vyjádření k výskytu technické infrastruktury ve správě obce – ze dne 17.12.2018
Město Město Touškov – vyjádření k výskytu technické infrastruktury ve správě města – ze dne
5.11.2018
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství – sdělení správního úřadu na úseku
požární ochrany – č.j. HSPM-5034-2/2019 ÚPP ze dne 10.1.2019
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – rozhodnutí, povolení
zvláštního užívání silnice I. třídy – č.j. PK-DSH/1520/20, zn. ZN/378/DSH/20 ze dne 2.3.2020
Archeologický ústav AV ČR, Praha – potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti ze dne 8.8.2019
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka – souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci – zn. PVL70811/2019/340/Ha, PVL-18941/2019/SP ze dne 20.10.2019
Lesy České republiky, s.p., správa toků-oblast povodí Berounky – vyjádření správce toku ke stavbě
pro účely ÚR – č.j. LCR955/006366/2019, sp.zn. LCR0038031/2019 ze dne 29.11.2019
MO ČR, oddělení ochrany územních zájmů Praha – souhlas s realizací stavby dle přiložené
dokumentace, na sit. výkresu – ÚP 497/25-1556-2018 ze dne 5.11.2018
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor informačních a komunikačních
technologií – vyjádření k existenci podzemních inženýrských sítí – č.j. KRPP-3170-90/ČJ-20190300IT ze dne 16.12.2019
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov – souhlasné
stanovisko k návrhu přechodné úpravy provozu na PK a zvláštnímu užívání PK – č.j. KRPP-139762/ČJ-2020-031106-48 ze dne 5.2.2020
Obec Chotíkov – vyjádření k připravované stavbě a předložené projektové dokumentaci –
č.j. 639/2020 ze dne 26.6.2020
SoSB o omezení majetkového správce silniční stavby – Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace a ČEZ Distribuce, a.s. – č.smlouvy ŘSD ČR: 2920/20-695/33210/2019,
č.smlouvy ČEZ: IE-12-0007466/90 – ze dne 27.9.2019
SoSB o zřízení věcného břemene-služebnosti – Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace a ČEZ Distribuce, a.s. – č.smlouvy ŘSD ČR: 2941/20-695a/33210/2020, č.smlouvy ČEZ:
EI-12-0007466/106 – ze dne 11.6.2020
Státní pozemkový úřad – sdělení k záměru „Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“ (souhlas
s umístěním stavby) – zn. SPU 013100/2020/Su ze dne 31.1.2020
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace – sdělení k předmětné stavbě
„Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“ (souhlas) – zn. 473/20/SÚSPK-PS/MP ze dne 5.3.2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň – vyjádření k vydání územního rozhodnutí akce
„Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“ jako správce p.p.č. 558/73 k.ú. Chotíkov (souhlas) –
zn. 1597/19-33210/20-695/Kol ze dne 20.3.2019
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň – aktualizace vyjádření k vydání územního rozhodnutí
akce „Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“ jako správce p.p.č. 558/73 k.ú. Chotíkov (souhlas) –
zn. 2963/20-33210/20-695/Bo ze dne 1.6.2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň – vyjádření k vydání územního rozhodnutí akce
„Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN“ jako správce p.p.č. 581/3 k.ú. Chotíkov (souhlas) – zn. 87/2033210/20-695a/Kol ze dne 8.1.2020
ČEZ Distribuce, a.s. – prohlášení k realizaci stavby prostřednictvím externích subjektů, kladné
stanovisko ke stavbě, souhlas s činností v ochranném pásmu sítě – ze dne 28.1.2020
Souhlasy vlastníků dotčených pozemků: p.č. 523/23, 483/1, 488/1, 481, 115/2, 110/4, 110/1, 95/2, 77,
143, 129, 23, 18, 48/1, 2/1, 114/1, 510, 458/1, 453, 39/1, 493, 121, 483/2, 463/1, 470, 165/1, 83/1,
461, 126, 504, 137, 497, 508, 84, 94/4, 92/1, 91, 462/4, 455/7, 127/1, 9, 10/1, 96/3, 112, 59/3, 147,
38/1, 106/1, 111, 110/5, 120/1, 75/1, 71, 28, 26, 1, 509/2, 157, 583/29, 583/121, 525/2, 108, 131,
526/2, 525/1, 511/4, 163, 454, 5/1, 514, 16, 140/7, 98/3, 118, 475, 146, 55/1, 162, 14/2, 14/1, 79, 456,
495, 582/73, 582/34, 582/12, 582/2, 520/2, 524/2, 524/1, 44, 46, 492/1, 538/28, 50, 7, 57/2, 558/226,
94/1, 93/3, 142, 61, 124/2, 103, 650/37, 124/1, 168/1, 161, 526/1, 527/1, 73, 87, 88, 771/12, 583/22,
583/67, 467/1, 579/28, 579/25, 558/225, 581/3, 558/73, 100, 101, 99/1, 81, 583/14, 583/42, 583/21,
583/68, 80, 62, 67, 650/33, 134, 156, 133, 513/1, 534, 503/2, 53/1, 519, 52, 582/11, 582/77, 582/15,
579/27, 509/1, 509/3, 774/2, 455/10, 473/2, 4, 3/1, 485/1, 445/1, 154, 521, 518, 53/9, 520/1, 96/1,
529, 527/2, 34, 502, 119, 149, 153/1, 82/1, 82/2, 24, 42/1, 469/1, 36, 37, 128, 467/3, 140/1, 97/1,
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114/3, 116/1, 583/13, 583/20, 583/4, 125/1, 123/2, 528/1, 528/2, 114/4, 523/1, 462/2, 769, 768, 444/7,
117/1, 117/3, 117/2, 40, 512/1, 582/136, 526/1, 583/40, 54/1, 477, 136, 135/1, 135/5, 135/4, 135/2,
523/2, 500/1, 473/1, 472/1, 148/1, 148/2, 86, 30, 32, 33, 59/1, 104, 123/1, 460/1, 460/2, 20, 479, 480,
490/1, 492/2, 98/2, 98/1, 7, 8/2, 8/1, 535/21, 535/22, 535/10 v katastrálním území Chotíkov.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí bod č. 3, podmínky účastníků
řízení zahrnul do podmínek č. 4, č. 5.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
- Obec Chotíkov, IDDS: ugwbey5
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
Josef Chmelíř, Chotíkov č.p. 169, 330 17 Chotíkov; Jana Chmelířová, Chotíkov č.p. 169, 330 17
Chotíkov; Jiří Prček, Příčná č.p. 186, 331 51 Kaznějov; Marcela Koubová, Revoluční č.p. 279/53, Lobzy,
312 00 Plzeň 12; Stanislava Chmelířová, Polní č.p. 2324/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26;
Miroslav Zdychynec, Chotíkov č.p. 285, 330 17 Chotíkov; Jana Komišová, Macháčkova č.p. 797/5,
Skvrňany, 318 00 Plzeň 18; Dominik Fryček, Prvomájová č.p. 530/76, Křimice, 322 00 Plzeň 22;
Zdeněk Poklop, Chotíkov č.p. 296, 330 17 Chotíkov; Hana Doerrová, Chotíkov č.p. 235, 330 17
Chotíkov; Marie Hlůžková, Palackého č.p. 262, Sušice III, 342 01 Sušice 1; Karel Mach, Prvomájová
č.p. 440/26, Křimice, 322 00 Plzeň 22; Marek Gombos, Chotíkov č.p. 137, 330 17 Chotíkov; Nikola
Gombosová, Chotíkov č.p. 137, 330 17 Chotíkov; Pavel Novák, Chotíkov č.p. 208, 330 17 Chotíkov;
Josef Mrázek, Chotíkov č.p. 230, 330 17 Chotíkov; Marie Mrázková, Chotíkov č.p. 230, 330 17
Chotíkov; Pavel Škůrka, Chotíkov č.p. 245, 330 17 Chotíkov; Adolf Bernas, Chotíkov č.p. 87, 330 17
Chotíkov; Marcel Rubáš, Chotíkov č.p. 373, 330 17 Chotíkov; Libor Nečas, Chotíkov č.p. 44, 330 17
Chotíkov; Pavla Nečasová, Chotíkov č.p. 44, 330 17 Chotíkov; Stanislav Běloch, Chotíkov č.p. 263, 330
17 Chotíkov; Běla Bělochová, Chotíkov č.p. 263, 330 17 Chotíkov; Miloslav Kastl, Chotíkov č.p. 98,
330 17 Chotíkov; Helena Krausová, Chotíkov č.p. 98, 330 17 Chotíkov; Václav Laudon, Chotíkov č.p.
287, 330 17 Chotíkov; Jana Kretschmerová, Levandulová č.p. 600/70, Újezd, 312 00 Plzeň 12; Monika
Kretschmerová, Levandulová č.p. 600/70, Újezd, 312 00 Plzeň 12; Miroslav Šneberger, Chotíkov č.p.
135, 330 17 Chotíkov; Irena Šnebergerová, Chotíkov č.p. 147, 330 17 Chotíkov; Jan Lukšík, Chotíkov
č.p. 71, 330 17 Chotíkov; Pavlína Lukšíková, Chotíkov č.p. 71, 330 17 Chotíkov; Josef Římsa, Chotíkov
č.p. 105, 330 17 Chotíkov; Jaroslav Bernas, Chotíkov č.p. 33, 330 17 Chotíkov; Eva Bernasová,
Chotíkov č.p. 33, 330 17 Chotíkov; Jaroslav Veselý, Rabštejnská č.p. 1582/39, Bolevec, 323 00 Plzeň
23; Hana Hudcová, Chotíkov č.p. 258, 330 17 Chotíkov; Zdeněk Vozár, U Jam č.p. 1389/17, Bolevec,
323 00 Plzeň 23; Marie Vozárová, U Jam č.p. 1389/17, Bolevec, 323 00 Plzeň 23; Jana Minaříková,
Chotíkov č.p. 166, 330 17 Chotíkov; Jiří Mašek, Chotíkov č.p. 328, 330 17 Chotíkov; Michael Hádek,
Chotíkov č.p. 331, 330 17 Chotíkov; Josef Treml, Chotíkov č.p. 125, 330 17 Chotíkov; Ing. Josef Kaše,
Chotíkov č.p. 136, 330 17 Chotíkov; Ilona Kašová, Chotíkov č.p. 136, 330 17 Chotíkov; Hana
Nachtigalová, Chotíkov č.p. 168, 330 17 Chotíkov; Ing. Jaroslav Plic, Komenského č.p. 1066/59,
Bolevec, 323 00 Plzeň 23; Karel Mundl, Chotíkov č.p. 342, 330 17 Chotíkov; Bořivoj Hádek, Chotíkov
č.p. 331, 330 17 Chotíkov; Eva Hádková, Chotíkov č.p. 331, 330 17 Chotíkov; Václav Husník, Chotíkov
č.p. 99, 330 17 Chotíkov; Ivana Husníková, Chotíkov č.p. 99, 330 17 Chotíkov; Pavel Ret, Chotíkov č.p.
269, 330 17 Chotíkov; Irena Retová, Chotíkov č.p. 269, 330 17 Chotíkov; Vladimír Cipra, Chotíkov č.p.
164, 330 17 Chotíkov; Libuše Ciprová, Chotíkov č.p. 164, 330 17 Chotíkov; Jiřina Plačková, Rakolusky
č.p. 11, Bohy, 331 41 Kralovice; Lenka Křikavová, Chotíkov č.p. 339, 330 17 Chotíkov; Pavel Kondr,
Chotíkov č.p. 238, 330 17 Chotíkov; Hana Kondrová, Chotíkov č.p. 238, 330 17 Chotíkov; Martin
Hamata, Chotíkov č.p. 280, 330 17 Chotíkov; Bc. Milan Hamata, Chotíkov č.p. 280, 330 17 Chotíkov;
Petra Hamatová, Chotíkov č.p. 280, 330 17 Chotíkov; Obec Chotíkov, IDDS: ugwbey5; Pavel
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Procházka, Chotíkov č.p. 206, 330 17 Chotíkov; Martina Poklopová, Chotíkov č.p. 296, 330 17
Chotíkov; Milan Němeček, Plachého č.p. 956/8, Jižní Předměstí, 301 00
Plzeň 1; Danuše
Janouškovcová, Americká č.p. 384, 345 61 Staňkov I; Jaroslav Janouškovec, Chotíkov č.p. 220, 330 17
Chotíkov; Jakub Mertl, Alešova č.p. 2414/23, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1; Ing. Michal Mertl,
Alešova č.p. 2414/23, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1; Libuše Mertlová, Chotíkov č.p. 138, 330 17
Chotíkov; Tomáš Voráček, Chotíkov č.p. 234, 330 17 Chotíkov; Zuzana Voráčková, Vojanova č.p.
754/37, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18; Václav Němeček, Chotíkov č.p. 218, 330 17 Chotíkov; Alois
Vodička, Chotíkov č.p. 190, 330 17 Chotíkov; Gabriela Janušová, Chotíkov č.p. 189, 330 17 Chotíkov;
Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí, Komenského č.p. 1101/17, Severní Předměstí, 323 00
Plzeň 23; Anna Staňková, Chotíkov č.p. 48, 330 17 Chotíkov; Luboš Filip, Chotíkov č.p. 322, 330 17
Chotíkov; Božena Filipová, Chotíkov č.p. 322, 330 17 Chotíkov; Jiří Schmadl, Chotíkov č.p. 315, 330 17
Chotíkov; Jaroslava Schmadlová, Chotíkov č.p. 315, 330 17 Chotíkov; Pavel Bock, Chotíkov č.p. 131,
330 17 Chotíkov; Bc. Pavel Malata, Chotíkov č.p. 273, 330 17 Chotíkov; Petr Šváb, Karlovarská č.p.
918/148a, Bolevec, 323 00 Plzeň 23; Věra Kyjovská, Lábkova č.p. 894/3, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18;
Václav Sopek, Lábkova č.p. 894/3, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18; Věra Sopková, Chotíkov č.p. 454, 330 17
Chotíkov; Roman Dienstbier, Chotíkov č.p. 286, 330 17 Chotíkov; Eva Dienstbierová, Chotíkov č.p.
286, 330 17 Chotíkov; Jan Bočánek, Chotíkov č.p. 107, 330 17 Chotíkov; Libor Bočánek, Chotíkov č.p.
225, 330 17 Chotíkov; Martin Bočánek, Chotíkov č.p. 107, 330 17 Chotíkov; Pavel Bočánek, Mírová
č.p. 450, 330 33 Město Touškov; Jan Kubík, Chotíkov č.p. 85, 330 17 Chotíkov; Blanka Kubíková,
Chotíkov č.p. 85, 330 17 Chotíkov; Martin Smolák, Chotíkov č.p. 117, 330 17 Chotíkov; Iveta Šípková,
Chotíkov č.p. 203, 330 17 Chotíkov; Oldřich Smeták, Chotíkov č.p. 184, 330 17 Chotíkov; Marie
Smetáková, Chotíkov č.p. 184, 330 17 Chotíkov; Dana Čechurová, Chotíkov č.p. 320, 330 17 Chotíkov;
Vlastimil Thür, Chotíkov č.p. 126, 330 17 Chotíkov; Štěpánka Čanigová, Chotíkov č.p. 126, 330 17
Chotíkov; GASTRO SERVIS Plzeň s.r.o., IDDS: c5zd4m4; Miroslav Karlíček, Ledce č.p. 266, 330 14
Ledce u Plzně; Petr Thür, Chotíkov č.p. 257, 330 17 Chotíkov; Radek Thür, Chotíkov č.p. 257, 330 17
Chotíkov; Jitka Bočánková, Chotíkov č.p. 107, 330 17 Chotíkov; Dominik Klukavý, Chotíkov č.p. 244,
330 17 Chotíkov; Pavel Smolák, Pecháčkova č.p. 954/28, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18; Ing. Václav
Hrabal, Chotíkov č.p. 26, 330 17 Chotíkov; Alena Hrabalová, Chotíkov č.p. 26, 330 17 Chotíkov; Vlasta
Hakenová, Chotíkov č.p. 309, 330 17 Chotíkov; Slavomír Růžička, Fibichova č.p. 1102/29, Bolevec, 323
00 Plzeň 23; Marie Růžičková, Chotíkov č.p. 154, 330 17 Chotíkov; Soňa Pražáková, Chotíkov č.p. 281,
330 17 Chotíkov; Petr Pražák, Chotíkov č.p. 281, 330 17 Chotíkov; Jaroslav Novák, Chotíkov č.p. 192,
330 17 Chotíkov; Bc. Milan Janeček, Chotíkov č.p. 233, 330 17 Chotíkov; Mgr. Jitka Janečková,
Chotíkov č.p. 233, 330 17 Chotíkov; MUDr. Tomáš Kohoutek, Chotíkov č.p. 72, 330 17 Chotíkov;
Krista Kohoutková Filipiová, Chotíkov č.p. 72, 330 17 Chotíkov; Helena Bernasová, Chotíkov č.p. 246,
330 17 Chotíkov; Jiří Havel, Chotíkov č.p. 209, 330 17 Chotíkov; Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS:
zjq4rhz; Denisa Macková, Sokolovská č.p. 1111/106, Bolevec, 323 00 Plzeň 23; Michal Vacík, Hálkova
č.p. 1019/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1; Štěpánka Van Balkom Klapáčová, alej Svobody č.p.
728/39, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23; Ing. Ivan Krystl, Chotíkov č.p. 347, 330 17 Chotíkov; Ing.
Pavel Krystl, Pražského č.p. 632/35, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52; Petr Schneeberger, Chotíkov
č.p. 259, 330 17 Chotíkov; Miloslav Štolka, Kralovická č.p. 1510/4, Bolevec, 323 00 Plzeň 23; JUDr.
Nadja Clare Hrušovská, Chotíkov č.p. 333, 330 17 Chotíkov; JUDr.,Ph.D. Simona Šnebergerová, V
Podhájí č.p. 242/34, Radobyčice, 301 00 Plzeň 1; František Klásek, Chotíkov č.p. 292, 330 17 Chotíkov;
Pavla Klásková, Chotíkov č.p. 292, 330 17 Chotíkov; Petr Klásek, U Trati č.p. 418, 330 11 Třemošná;
Matěj Staněk, Chotíkov č.p. 470, 330 17 Chotíkov; Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3; František
Šváb, Karlovarská č.p. 918/148a, Bolevec, 323 00 Plzeň 23; Jitka Heinová, Chotíkov č.p. 294, 330 17
Chotíkov; Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485; Václav
Klik, Chotíkov č.p. 214, 330 17 Chotíkov; David Ret, Chotíkov č.p. 199, 330 17 Chotíkov; Zdeňka
Retová Lavičková, Chotíkov č.p. 199, 330 17 Chotíkov; Zdeňka Pacandová, Klatovská třída č.p.
2697/158, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1; Jana Langová, K Zámečku č.p. 55/1, Radčice, 322 00 Plzeň
22; Vladislava Michelová, Tachovská č.p. 1360/25, Bolevec, 323 00 Plzeň 23; Václav Míka, Luční č.p.
394/25, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1; Miloslava Míková, Luční č.p. 394/25, Severní Předměstí,
301 00 Plzeň 1
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
Vlastníci pozemků parc. č. 24, 36, 42/1, 20, 490/1, 492/2, 104, 119, 117/1, 116/1, 149, 32, 30, 512/1,
472/1, 479, 477, 769, 523/1, 502, 128, 527/2, 59/1, 529, 528/2, 54/1, 40, 34, 53/9, 500/1, 521, 98/1,
125/1, 82/1, 86, 89, 153/1, 140/1, 136, 480, 462/2, 444/7, 489/3, 768, 770, 528/1, 37, 523/2, 582/136,
583/40, 583/4, 99/2, 583/13, 114/3, 98/2, 97/1, 96/1, 148/1, 123/2, 123/1, 90/2, 89, 33, 135/5, 462/1,
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460/2, 467/3, 455/8, 148/2, 117/3, 117/2, 535/21, 535/22, 535/10, 558/71, 535/30 v katastrálním území
Chotíkov.
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 odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Plzeňského kraje, Plzeň 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, 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. Alena Arbetová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ……………………………..

Sejmuto dne: ……………………………..

Písemnost byla zveřejněna na elektronické desce.
Vyvěšeno dne: ……………………………..

Sejmuto dne: ……………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a zveřejnění na elektronické úřední
desce.
Otisk razítka: ……………………………..

Podpis: ……………………………..

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e)
ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 18.8.2020.
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Obdrží:
účastníci řízení:
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
v zastoupení: HRDLIČKA spol.s r.o., Jaroslav Havlík, IDDS: un5yk2v
Josef Chmelíř, Chotíkov č.p. 169, 330 17 Chotíkov
Jana Chmelířová, Chotíkov č.p. 169, 330 17 Chotíkov
Jiří Prček, Příčná č.p. 186, 331 51 Kaznějov
Marcela Koubová, Revoluční č.p. 279/53, Lobzy, 312 00 Plzeň 12
Stanislava Chmelířová, Polní č.p. 2324/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Miroslav Zdychynec, Chotíkov č.p. 285, 330 17 Chotíkov
Jana Komišová, Macháčkova č.p. 797/5, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Dominik Fryček, Prvomájová č.p. 530/76, Křimice, 322 00 Plzeň 22
Zdeněk Poklop, Chotíkov č.p. 296, 330 17 Chotíkov
Hana Doerrová, Chotíkov č.p. 235, 330 17 Chotíkov
Marie Hlůžková, Palackého č.p. 262, Sušice III, 342 01 Sušice 1
Karel Mach, Prvomájová č.p. 440/26, Křimice, 322 00 Plzeň 22
Marek Gombos, Chotíkov č.p. 137, 330 17 Chotíkov
Nikola Gombosová, Chotíkov č.p. 137, 330 17 Chotíkov
Pavel Novák, Chotíkov č.p. 208, 330 17 Chotíkov
Josef Mrázek, Chotíkov č.p. 230, 330 17 Chotíkov
Marie Mrázková, Chotíkov č.p. 230, 330 17 Chotíkov
Pavel Škůrka, Chotíkov č.p. 245, 330 17 Chotíkov
Adolf Bernas, Chotíkov č.p. 87, 330 17 Chotíkov
Marcel Rubáš, Chotíkov č.p. 373, 330 17 Chotíkov
Libor Nečas, Chotíkov č.p. 44, 330 17 Chotíkov
Pavla Nečasová, Chotíkov č.p. 44, 330 17 Chotíkov
Stanislav Běloch, Chotíkov č.p. 263, 330 17 Chotíkov
Běla Bělochová, Chotíkov č.p. 263, 330 17 Chotíkov
Miloslav Kastl, Chotíkov č.p. 98, 330 17 Chotíkov
Helena Krausová, Chotíkov č.p. 98, 330 17 Chotíkov
Václav Laudon, Chotíkov č.p. 287, 330 17 Chotíkov
Jana Kretschmerová, Levandulová č.p. 600/70, Újezd, 312 00 Plzeň 12
Monika Kretschmerová, Levandulová č.p. 600/70, Újezd, 312 00 Plzeň 12
Miroslav Šneberger, Chotíkov č.p. 135, 330 17 Chotíkov
Irena Šnebergerová, Chotíkov č.p. 147, 330 17 Chotíkov
Jan Lukšík, Chotíkov č.p. 71, 330 17 Chotíkov
Pavlína Lukšíková, Chotíkov č.p. 71, 330 17 Chotíkov
Josef Římsa, Chotíkov č.p. 105, 330 17 Chotíkov
Jaroslav Bernas, Chotíkov č.p. 33, 330 17 Chotíkov
Eva Bernasová, Chotíkov č.p. 33, 330 17 Chotíkov
Jaroslav Veselý, Rabštejnská č.p. 1582/39, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Hana Hudcová, Chotíkov č.p. 258, 330 17 Chotíkov
Zdeněk Vozár, U Jam č.p. 1389/17, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Marie Vozárová, U Jam č.p. 1389/17, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Jana Minaříková, Chotíkov č.p. 166, 330 17 Chotíkov
Jiří Mašek, Chotíkov č.p. 328, 330 17 Chotíkov
Michael Hádek, Chotíkov č.p. 331, 330 17 Chotíkov
Josef Treml, Chotíkov č.p. 125, 330 17 Chotíkov
Ing. Josef Kaše, Chotíkov č.p. 136, 330 17 Chotíkov
Ilona Kašová, Chotíkov č.p. 136, 330 17 Chotíkov
Hana Nachtigalová, Chotíkov č.p. 168, 330 17 Chotíkov
Ing. Jaroslav Plic, Komenského č.p. 1066/59, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Karel Mundl, Chotíkov č.p. 342, 330 17 Chotíkov
Bořivoj Hádek, Chotíkov č.p. 331, 330 17 Chotíkov
Eva Hádková, Chotíkov č.p. 331, 330 17 Chotíkov
Václav Husník, Chotíkov č.p. 99, 330 17 Chotíkov
Ivana Husníková, Chotíkov č.p. 99, 330 17 Chotíkov
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Pavel Ret, Chotíkov č.p. 269, 330 17 Chotíkov
Irena Retová, Chotíkov č.p. 269, 330 17 Chotíkov
Vladimír Cipra, Chotíkov č.p. 164, 330 17 Chotíkov
Libuše Ciprová, Chotíkov č.p. 164, 330 17 Chotíkov
Jiřina Plačková, Rakolusky č.p. 11, Bohy, 331 41 Kralovice
Lenka Křikavová, Chotíkov č.p. 339, 330 17 Chotíkov
Pavel Kondr, Chotíkov č.p. 238, 330 17 Chotíkov
Hana Kondrová, Chotíkov č.p. 238, 330 17 Chotíkov
Martin Hamata, Chotíkov č.p. 280, 330 17 Chotíkov
Bc. Milan Hamata, Chotíkov č.p. 280, 330 17 Chotíkov
Petra Hamatová, Chotíkov č.p. 280, 330 17 Chotíkov
Obec Chotíkov, IDDS: ugwbey5
Pavel Procházka, Chotíkov č.p. 206, 330 17 Chotíkov
Martina Poklopová, Chotíkov č.p. 296, 330 17 Chotíkov
Milan Němeček, Plachého č.p. 956/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Danuše Janouškovcová, Americká č.p. 384, 345 61 Staňkov I
Jaroslav Janouškovec, Chotíkov č.p. 220, 330 17 Chotíkov
Jakub Mertl, Alešova č.p. 2414/23, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Ing. Michal Mertl, Alešova č.p. 2414/23, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Libuše Mertlová, Chotíkov č.p. 138, 330 17 Chotíkov
Tomáš Voráček, Chotíkov č.p. 234, 330 17 Chotíkov
Zuzana Voráčková, Vojanova č.p. 754/37, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Václav Němeček, Chotíkov č.p. 218, 330 17 Chotíkov
Alois Vodička, Chotíkov č.p. 190, 330 17 Chotíkov
Gabriela Janušová, Chotíkov č.p. 189, 330 17 Chotíkov
Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí, Komenského č.p. 1101/17, Severní Předměstí, 323 00
Plzeň 23
Anna Staňková, Chotíkov č.p. 48, 330 17 Chotíkov
Luboš Filip, Chotíkov č.p. 322, 330 17 Chotíkov
Božena Filipová, Chotíkov č.p. 322, 330 17 Chotíkov
Jiří Schmadl, Chotíkov č.p. 315, 330 17 Chotíkov
Jaroslava Schmadlová, Chotíkov č.p. 315, 330 17 Chotíkov
Pavel Bock, Chotíkov č.p. 131, 330 17 Chotíkov
Bc. Pavel Malata, Chotíkov č.p. 273, 330 17 Chotíkov
Petr Šváb, Karlovarská č.p. 918/148a, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Věra Kyjovská, Lábkova č.p. 894/3, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Václav Sopek, Lábkova č.p. 894/3, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Věra Sopková, Chotíkov č.p. 454, 330 17 Chotíkov
Roman Dienstbier, Chotíkov č.p. 286, 330 17 Chotíkov
Eva Dienstbierová, Chotíkov č.p. 286, 330 17 Chotíkov
Jan Bočánek, Chotíkov č.p. 107, 330 17 Chotíkov
Libor Bočánek, Chotíkov č.p. 225, 330 17 Chotíkov
Martin Bočánek, Chotíkov č.p. 107, 330 17 Chotíkov
Pavel Bočánek, Mírová č.p. 450, 330 33 Město Touškov
Jan Kubík, Chotíkov č.p. 85, 330 17 Chotíkov
Blanka Kubíková, Chotíkov č.p. 85, 330 17 Chotíkov
Martin Smolák, Chotíkov č.p. 117, 330 17 Chotíkov
Iveta Šípková, Chotíkov č.p. 203, 330 17 Chotíkov
Oldřich Smeták, Chotíkov č.p. 184, 330 17 Chotíkov
Marie Smetáková, Chotíkov č.p. 184, 330 17 Chotíkov
Dana Čechurová, Chotíkov č.p. 320, 330 17 Chotíkov
Vlastimil Thür, Chotíkov č.p. 126, 330 17 Chotíkov
Štěpánka Čanigová, Chotíkov č.p. 126, 330 17 Chotíkov
GASTRO SERVIS Plzeň s.r.o., IDDS: c5zd4m4
Miroslav Karlíček, Ledce č.p. 266, 330 14 Ledce u Plzně
Petr Thür, Chotíkov č.p. 257, 330 17 Chotíkov
Radek Thür, Chotíkov č.p. 257, 330 17 Chotíkov
Jitka Bočánková, Chotíkov č.p. 107, 330 17 Chotíkov
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Dominik Klukavý, Chotíkov č.p. 244, 330 17 Chotíkov
Pavel Smolák, Pecháčkova č.p. 954/28, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Ing. Václav Hrabal, Chotíkov č.p. 26, 330 17 Chotíkov
Alena Hrabalová, Chotíkov č.p. 26, 330 17 Chotíkov
Vlasta Hakenová, Chotíkov č.p. 309, 330 17 Chotíkov
Slavomír Růžička, Fibichova č.p. 1102/29, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Marie Růžičková, Chotíkov č.p. 154, 330 17 Chotíkov
Soňa Pražáková, Chotíkov č.p. 281, 330 17 Chotíkov
Petr Pražák, Chotíkov č.p. 281, 330 17 Chotíkov
Jaroslav Novák, Chotíkov č.p. 192, 330 17 Chotíkov
Bc. Milan Janeček, Chotíkov č.p. 233, 330 17 Chotíkov
Mgr. Jitka Janečková, Chotíkov č.p. 233, 330 17 Chotíkov
MUDr. Tomáš Kohoutek, Chotíkov č.p. 72, 330 17 Chotíkov
Krista Kohoutková Filipiová, Chotíkov č.p. 72, 330 17 Chotíkov
Helena Bernasová, Chotíkov č.p. 246, 330 17 Chotíkov
Jiří Havel, Chotíkov č.p. 209, 330 17 Chotíkov
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Denisa Macková, Sokolovská č.p. 1111/106, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Michal Vacík, Hálkova č.p. 1019/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Štěpánka Van Balkom Klapáčová, alej Svobody č.p. 728/39, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Ing. Ivan Krystl, Chotíkov č.p. 347, 330 17 Chotíkov
Ing. Pavel Krystl, Pražského č.p. 632/35, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Petr Schneeberger, Chotíkov č.p. 259, 330 17 Chotíkov
Miloslav Štolka, Kralovická č.p. 1510/4, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
JUDr. Nadja Clare Hrušovská, Chotíkov č.p. 333, 330 17 Chotíkov
JUDr.,Ph.D. Simona Šnebergerová, V Podhájí č.p. 242/34, Radobyčice, 301 00 Plzeň 1
František Klásek, Chotíkov č.p. 292, 330 17 Chotíkov
Pavla Klásková, Chotíkov č.p. 292, 330 17 Chotíkov
Petr Klásek, U Trati č.p. 418, 330 11 Třemošná
Matěj Staněk, Chotíkov č.p. 470, 330 17 Chotíkov
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
František Šváb, Karlovarská č.p. 918/148a, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Jitka Heinová, Chotíkov č.p. 294, 330 17 Chotíkov
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Václav Klik, Chotíkov č.p. 214, 330 17 Chotíkov
David Ret, Chotíkov č.p. 199, 330 17 Chotíkov
Zdeňka Retová Lavičková, Chotíkov č.p. 199, 330 17 Chotíkov
Zdeňka Pacandová, Klatovská třída č.p. 2697/158, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Jana Langová, K Zámečku č.p. 55/1, Radčice, 322 00 Plzeň 22
Vladislava Michelová, Tachovská č.p. 1360/25, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Václav Míka, Luční č.p. 394/25, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Miloslava Míková, Luční č.p. 394/25, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
dotčené orgány státní správy:
MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí, IDDS: 8hrbtcq
MěÚ Nýřany, prac.Plzeň, odbor územního plánování, IDDS: 8hrbtcq
Plzeňský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Povodí Vltavy, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Berounky, Plzeň, IDDS: e8jcfsn
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň - venkov, dopravní inspektorát, IDDS:
5ixai69
dále obdrží – úřad pro vyvěšení veřejné vyhlášky:
Obecní úřad Chotíkov, IDDS: ugwbey5
Městský úřad Město Touškov
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obdrží – doručení veřejnou vyhláškou: Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona,
identifikovaní označením pozemků (jejich vlastníci):
Pozemky parc. č. 24, 36, 42/1, 20, 490/1, 492/2, 104, 119, 117/1, 116/1, 149, 32, 30, 512/1, 472/1, 479,
477, 769, 523/1, 502, 128, 527/2, 59/1, 529, 528/2, 54/1, 40, 34, 53/9, 500/1, 521, 98/1, 125/1, 82/1, 86,
89, 153/1, 140/1, 136, 480, 462/2, 444/7, 489/3, 768, 770, 528/1, 37, 523/2, 582/136, 583/40, 583/4, 99/2,
583/13, 114/3, 98/2, 97/1, 96/1, 148/1, 123/2, 123/1, 90/2, 89, 33, 135/5, 462/1, 460/2, 467/3, 455/8,
148/2, 117/3, 117/2, 535/21, 535/22, 535/10, 558/71, 535/30 v katastrálním území Chotíkov.
dále: vlastní

