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Stod, dne 11. 2. 2021

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, IČO 01312774, Husinecká
č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
(dále jen "stavebník") dne 2. 12. 2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
"Polní cesta VPC 3 v k.ú. Neuměř"
na pozemcích KN 630, 632 v katastrálním území Neuměř. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
řízení.
Stavba obsahuje:
Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty VPC 3. Polní cesta vedle zpřístupnění přilehlých pozemků
bude sloužit i ke zpřístupnění rozsáhlých lesních pozemků. Niveleta nové cesty je oproti stávající
navýšena o 300 mm. Kategorie polní cesty je navržena P 4/20. Polní cesta VPC 3 začíná napojením na
polní cestu HPC1, pokračuje po parcele č. 630 a končí napojením na lesní cesty LC3. Na tuto polní
cestu je napojena cesta DPC2 a přístupový pás PP4. Sjezdy na okolní pozemky zde navrženy nejsou.
Odvodnění pláně komunikace bude provedeno odvodňovacím příkopem a trativodem (v místě
výhybny). Pro převedení vod z příkopu - v místě jeho přerušení bude provedeno pět propustků.
Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4
písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112
odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní,
úřední dny Po a St 8 - 17).
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Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k
námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo
mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání
územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2
stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Petra Fictumová
referentka odboru správního a dopravního
elektronicky podepsáno
Obdrží:
Stavebník:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, IDDS: z49per3
Účastníci řízení:
Obec Neuměř, IDDS: xzwbhfx
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
AGRO Staňkov a.s., IDDS: iwmcm9y
Ondřej Vágner, Všekary č.p. 30, 345 62 Holýšov – doručováno veřejnou vyhláškou
Anna Vágnerová, Všekary č.p. 30, 345 62 Holýšov – doručováno veřejnou vyhláškou
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Holýšov, stavební odbor, IDDS: yfibebs
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor vnější služby Domažlice, DI, IDDS: 5ixai69
Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, osobně
Městský úřad Stod, odbor výstavby, osobně
Obecní úřad Neuměř, orgán ochrany přírody, IDDS: xzwbhfx
Ostatní:
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
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