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Spis.zn.: MUBlov 15131/2022  V Blovicích 30. 11. 2022   
Č.j.: MUBlov 18343/22/ST/Bt    
Vyřizuje: Ing. Václav Batovec, tel.: 371 516 179    

 
ARENIS s.r.o. 
Tyršova 158 
335 61  Spálené Poříčí 
 

 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Blovice, Odbor stavební a dopravní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. c) 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, podle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, podle § 2 a § 2c zákona č. 416/2009 Sb., o 
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací (dále jen „liniový zákon“), ve znění pozdějších předpisů, žádost o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby, kterou dne 21. 9. 2022 podala 

ARENIS s.r.o., IČO 28022599, Tyršova 158, 335 61  Spálené Poříčí, 
kterou zastupuje na základě plné moci Ing. Libor Toman, IČO 73383139, nar. 20. 6. 1969, 
Štítovská 513, 335 61  Spálené Poříčí 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 2 a podle § 2i odst. 2 liniového zákona, podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 

„Rozvoj optické sítě ARENIS 

propojení Zdemyslice - Vlčtejn – Chlum“ 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 73 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 87/2 (zahrada), parc. č. 
101/26 (orná půda), parc. č. 101/34 (orná půda), parc. č. 101/35 (orná půda) v katastrálním území Chlum 
u Blovic, st. p. 57/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 107/1 (zahrada), parc. č. 121/27 (orná půda), 
parc. č. 121/44 (orná půda), parc. č. 123/2 (ostatní plocha), parc. č. 124/3 (ostatní plocha), parc. č. 126/1 
(orná půda), parc. č. 126/5 (orná půda), parc. č. 354/2 (trvalý travní porost), parc. č. 354/6 (trvalý travní 
porost), parc. č. 354/8 (trvalý travní porost), parc. č. 369/1 (ostatní plocha), parc. č. 394/25 (trvalý travní 
porost), parc. č. 466/10 (ostatní plocha), parc. č. 466/11 (ostatní plocha), parc. č. 466/12 (ostatní plocha), 
parc. č. 466/13 (ostatní plocha), parc. č. 466/15 (ostatní plocha), parc. č. 466/26 (ostatní plocha), parc. č. 
466/27 (ostatní plocha), parc. č. 466/28 (ostatní plocha), parc. č. 466/29 (ostatní plocha), parc. č. 466/32 
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(ostatní plocha), parc. č. 469/4 (ostatní plocha), parc. č. 476/23 (ostatní plocha), parc. č. 476/25 (ostatní 
plocha), parc. č. 477/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Vlčtejn, parc. č. 21/1 (zahrada), parc. č. 
287/18 (ostatní plocha), parc. č. 292/6 (zahrada), parc. č. 299/1 (trvalý travní porost), parc. č. 299/19 
(trvalý travní porost), parc. č. 306/6 (trvalý travní porost), parc. č. 306/11 (trvalý travní porost), parc. č. 
306/12 (ostatní plocha), parc. č. 306/19 (trvalý travní porost), parc. č. 314/14 (ostatní plocha), parc. č. 
314/16 (trvalý travní porost), parc. č. 314/19 (ostatní plocha), parc. č. 314/39 (ostatní plocha), parc. č. 
638/4 (ostatní plocha), parc. č. 731/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Zdemyslice. 

 

Stavba obsahuje: 
Výstavbu podzemní veřejné komunikační optické sítě společnosti ARENIS provedené položením chrániček 
s optickým kabelem. Vedení sítě propojí objekty Obecního úřadu Zdemyslice č. p. 159 (začátek trasy 
vedení), Obecního úřadu Vlčtejn č. p. 33 a č. p. 34 a Mateřskou školku Chlum č. p. 64 (konec trasy). Dále 
budou v intravilánech všech obcí napojovány další veřejné, soukromé i komerční objekty. Součástí stavby 
je i jeden řízený protlak pod železniční tratí a 5x protlak pod silničními komunikacemi. Celková 
vodorovná délka trasy je 3 480 m.    

Začátek trasy vedení je na pozemku parc. č. 731/3 v k. ú. Zdemyslice cca 6,8 m od jižního rohu budovy 
OÚ Zdemyslice č. p. 159 napojením na stávající optický kabel. Odtud vede trasa ven z centra obce  
severozápadním směrem, projde protlakem pod železniční tratí a pokračuje západním směrem přes 
„Obytnou zónu Pod Hřištěm Zdemyslice“ (v souladu s územním rozhodnutím k této obytné zóně) až ke 
komunikaci č. III/1779, (komunikace mezi obcí Zdemyslice a Vlčtejn). Vedení dále pokračuje podél této 
komunikace +  4x protlakem pod touto komunikací  až k Obecnímu úřadu Vlčtejn na pozemku st. p. 57/2 
v k. ú. Vlčtejn. Od Obecního úřadu Vlčtejn pokračuje trasa  jihozápadním směrem, projde protlakem pod 
komunikací I/20 a vede přímo k MŠ Chlum č. p. 64 na pozemku st. p. 73 v k. ú. Chlum u Blovic – 
v souladu se situačními výkresy C.1A, C.1B, C.1C v měřítku 1:1000, které jsou součástí projektové 
dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Libor Toman, autorizovaný inženýr pro technologická 
zařízení staveb, ČKAIT 0201145.  

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Území dotčené vlivem stavby je vymezeno pozemky st. p. 73, parc. č. 87/2, 101/26, 101/34, 101/35 
v katastrálním území Chlum u Blovic, st. p. 44, 45, 51, 52, 56, 57/2, 73, 110, 113, 115, 116, parc. č. 
107/1, 121/27, 121/44, 123/2, 124/3, 126/1, 126/5, 126/15, 126/17, 126/18, 130/2, 132/1, 136/2, 
136/3, 139/1, 139/2, 139/5, 140/1, 140/4, 332/1, 332/2, 332/4, 354/2, 354/6, 354/8, 369/1, 394/25, 
462/7, 466/10, 466/11, 466/12, 466/13, 466/15, 466/21, 466/22, 466/23, 466/24, 466/25, 466/26, 
466/27, 466/28, 466/29, 466/32, 469/4, 469/7, 476/23, 476/25, 477/5 v katastrálním území Vlčtejn, 
st. p. 37, parc. č. 21/1, 21/2, 21/5, 22/2, 22/3, 287/18, 287/16, 291, 292/6, 299/1, 299/19, 306/6, 
306/9, 306/11, 306/12, 306/19, 308/1, 314/14, 314/16, 314/19, 314/21, 314/39, 638/4, 731/3 v 
katastrálním území Zdemyslice. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval a autorizoval Ing. 
Libor Toman, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0201145, jejíž 
součástí jsou mj. situační výkresy (C.1A, C.1B, C.1C) v měřítku 1:1000 se zakreslením 
požadovaného umístění stavby, včetně vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.    

2. V souladu s § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona se jedná o stavbu nevyžadující stavební 
povolení ani ohlášení. 

3. Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 
Budou respektována stávající podzemní a nadzemní vedení v dotčeném území. 

4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

5. Min. 5 dnů před zahájením prací nutných k provedení stavby budou vlastníci dotčených a sousedních 
nemovitostí seznámeni s harmonogramem stavebních prací. 

6. Budou splněny podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 2464/37, 301 00, 
Plzeň obsažené ve vyjádření ze dne 19. 7. 2022 pod č. j. RSD-113477/2022-1/20-761/Kol.:  
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• Výše uvedenou stavbou dojde k uložení inženýrských sítí – optického kabelu v chráničce 
DN100 mm příčným protlakem v délce cca 16 bm, u obce Vlčtejn, montážní jámy budou 
umístěny mimo stavbu silnice I/20 a mimo uvedený silniční pozemek. 

• Výše uvedená stavba bude provedena dle ČSN, TP A TPK. 

• Stavba je v koordinaci s akcí ŘSD ČR. „I/20 Chválenice, přeložka“. 

• Stavba bude provedena dle předložené PD zpracované ve stupni DUR: Ing. Liborem 
Tomanem, Spálené Poříčí, datum 07/2022. 

• Při vstupu na silnici I/20 je zhotovitel stavby povinen zajistit pohyb osob po silnici I. třídy č. 
I/20, pouze pokud budou proškoleny v rámci bezpečnostní politiky ŘSD ČR (BOZP) viz 
informace na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost. 

• Příčné uložení inženýrské sítě bude provedeno technologií řízeného protlaku s minimálním 
krytím nad uloženou inženýrskou sítí 120 cm pod nivelitu vozovky, respektive 80 cm pode 
dnem vyčištěného příkopu, montážní jámy budou umístěny mimo stavbu silnice I/20 i mimo 
silniční pozemek. 

• Případné vybočení podvrtného zařízení a poškození konstrukce vozovky bude neprodleně 
oznámeno správci komunikace, který stanoví podmínky opravy. Veškeré náklady spojené 
s touto opravou uhradí stavebník v plné výši. 

• Při stavebních pracích nebude silnice I. třídy I/20 znečišťována dopravní 
mechanizací/staveništní dopravou výše uvedené stavby. V případě znečištění silnice I. třídy 
I/20 stavebník neprodleně zajistí její čištění na své náklady. 

• V průběhu stavby je nutné zachovat odvodnění silnice I/20 a zabránit jejímu znečištění. 
V případě znečištění stavebník neprodleně zajistí její čištění nebo uhradí náklady na její 
čištění. 

• ŘSD ČR Správa Plzeň si vyhrazuje právo dozoru nad výše uvedenou stavbou za účelem 
kontroly kvality a způsobu provádění stavebních prací na silnici I/20. Zástupci ŘSD ČR, 
Správy Plzeň bude umožněno zapisovat do stavebního deníku, schvalovat možnost případné 
změny technického řešení oproti PD. 

• Po vydání územního rozhodnutí a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby 
zhotovitel stavby požádal na ŘSD ČR, Správy Plzeň o uzavření smlouvy o pronájmu 
pozemku. Návrh smlouvy předloží zhotovili stavby ŘSD ČR Správa Plzeň (Ing. Kolářová). 
Na základě předložené žádosti včetně dokladů uvedených v žádosti (viz přiložená žádost, 
kterou stavební předá zhotoviteli stavby). Dokud nebude uzavřena tato smlouva, zhotovitel 
akce nesmí zahájit stavební práce. Výše sazby nájemného pro rok 2022 činí: 34,84 
Kč/bm/den (příkop) a 46,43 Kč/bm/den (vozovka).  

• Po skončení stavebních prací (termín dle uzavřené smlouvy o pronájmu pozemku zhotovitel 
stavby písemně vyzve pracovníka provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň (Ing. 
Kolářovou) k protokolárnímu předání a převzetí pronajaté části pozemku. (Při písemném 
vyzvání uveďte číslo uzavřené smlouvy o pronájmu pozemku). K fyzickému předání tohoto 
úseku dojde technikem provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň (p. Křovákem) na místě 
samém. Předávací protokol bude sloužit jako podklad pro kolaudační řízení, závěrečnou 
kontrolní prohlídku nebo k předání díla do užívání a jako podklad pro uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene – služebnosti. 

• Před zahájením kolaudačního řízení závěrečné kontrolní prohlídky nebo předání díla do 
užívání bude mezi stavebníkem a ŘSD ČR, Správou Plzeň uzavřena smlouva o zřízení 
věcného břemene – služebnosti. Návrh smlouvy bude zpracován na základě stavebníkem 
zaslaných 3. originálů geometrického plánu v papírové formě. Dále bude předloženo 
zaměření skutečného provedení stavby ve dvou vyhotovení v digitální formě dle datového 
předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz. Ke geometrickému plánu bude geodetem 
přiložena tabulka s uvedením délky uložené inženýrské sítě v pozemku ve vlastnictví ČR, 
příslušnost hospodařit ŘSD ČR. 

• Zástupce ŘSD ČR, Správy Plzeň bude přizván ke kolaudačnímu řízení k závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby nebo předání díla do užívání od příslušného stavebního úřadu nebo od 
stavebníka. 
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• Stavebník je povinen seznámit zhotovitele stavby s podmínkami tohoto vyjádření a zajistit 
jejich plnění. 

7. Budou splněny podmínky Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního 
hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň obsažené v rozhodnutí ze dne 1. 9. 2022 pod č. j.: PK-
DSH/9033/22:  

• Vedení bude umístěno v souladu s předloženou situací DUR stavby „Rozvoj optické sítě 
ARENIS Propojení Zdemyslice – Vlčtejn – Chlum“ „FTTH-Plzeň-Nepomucká-PLNEP1“ 
zhotovitel Ing. Libor Toman, Štítovská 513, 335 61 Spálené Poříčí, IČ: 733 83 139, ČKAIT: 
0201145, datum 06/2022 a která bude současně předložena k řízení příslušnému stavebnímu 
úřadu. 

• Inženýrská síť bude uložena s min. krytím nad uloženou inženýrskou sítí 120 cm pod 
niveletou vozovky, respektive 80 cm pode dnem vyčištěného příkopu. 

• Umístění uvedené inženýrské sítě v silničním pozemku silnice I/20 se povoluje na dobu jeho 
životnosti.  

8. Bude respektováno rozhodnutí Městského úřadu Blovice, Odboru stavebního a dopravního, odd. 
dopravy ze dne 10. 8. 2022 pod č.j.: MUBlov 12906/22/DO/Chot. 

9. Budou splněny podmínky Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územního odboru Plzeň, Škroupova 
11, 301 36 Plzeň obsažené v závazném stanovisku ze dne 29. 8. 2022 pod č. j. DUCR-50136/22/Vř: 

• Stavba bude provedena podle PD předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této 
dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 

• Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

• Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

• Všechny kovové čísti stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před 
účinky bludných proudů elektrické trakce dráhy (25 kV/50 Hz). 

• Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené 
stavby. 

• Po ukončení stavby požádá stavebník k případné kolaudaci o vydání závazného 
kolaudačního stanoviska, které Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 

10. Budou splněny podmínky Správy železnic, Oblastního ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 32600 
Plzeň obsažené v souhrnném stanovisku ze dne 18. 8. 2022 pod č. j.: 18067/2022-S6-OŘ PLZ-OPS-
677:  

• Z hlediska připravované investiční akce Správy železnic, státní organizace, SSZ 
“Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)” souhlasíme za 
podmínky, že stavba bude provedena dle odsouhlasené zkoordinované dokumentace (viz 
příloha). Dále je nutné respektovat naši investiční akci. Kontaktní osoba: Ing. Nosek Jan 
(METROPROJEKT Praha a.s.), tel. 739 589 348, email: jan.nosek@metroprojekt.cz. 

• Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy, případně v obvodu dráhy (na pozemku dráhy) 
oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů před zahájením – Správy 
železnic, OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, OPS pí. Týrová, e-mail: 
tyrova@szdc.cz. 

• V zájmovém území se nachází telekomunikační vedení a zařízení v majetku Správy železnic 
– CTD (Centrum telematiky a diagnostiky) ve správě ČD – Telematika a. s. Nutno dodržet 
podmínky uvedené ve vyjádření č. j.: 1202212524 ze dne 15. 06. 2022 – viz příloha. Před 
zahájením prací nutno požádat o vytýčení – p. Hofhans Martin, email: 
martinhofhans@cdt.cz, tel.: 972 522 644, 724 644 806 . 

• V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nachází podzemní vedení a zařízení ve správě 
Správy železnic, Oblastního ředitelství Plzeň a to Správy sdělovací a zabezpečovací 
techniky.   

• Stavebník požádá při předání staveniště, nejpozději 14 dnů před zahájením prací, o vytýčení 
těchto zařízení a zajištění odborného dozoru při provádění prací. Prokazatelně seznámí 
všechny zaměstnance provádějící zemní práce s polohou vedení. 
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• Žádost o vytýčení zařízení a o dohled při provádění výkopových prací adresujte 
objednávkou na OŘ Plzeň, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Plzeň (SSZT Plzeň) 
pí Fialová Pavla, email: FialovaPa@spravazeleznic.cz, tel.: 972 524 493, 722 971 939. 

• Podmínky SSZT k ochraně kabelů při provádění prací v blízkosti kabelových tras a zařízení 
SSZT – kabelové trasy a zařízení SSZT a nesmí být uvedenou stavbou dotčeny ani 
poškozeny. Zemní práce musí být prováděny min. 1,5 m od zařízení a kabelů SSZT a ručně 
a opatrně. Pevné stavby a úpravy terénu musí být svým okrajem min. 1,0 m od kabelů a 
zařízení SSZT. Zemními pracemi nesmí dojít ke změně hloubky uložení kabelů a zařízení 
SSZT. Stavbou nesmí dojít k omezení přístupu ke kabelovým trasám a zařízení SSZT 
(oplocení). V případě dotčení, souběhu nebo křížení zařízení a kabelů SSZT stavbou, musí 
toto odpovídat platným normám. V případě obnažení kabelů SSZT nutno zajistit jejich 
mechanickou ochranu během stavby (vyvěšení). V případě zřízení komunikace přes trasu 
kabelů, je nutné zajistit odpovídající definitivní nebo dočasnou (příjezd na staveniště) 
úpravu uložení kabelů (hloubka, chránička). V případě nemožnosti jiného řešení ochrany 
kabelů a zařízení SSZT musí investor v rámci stavby zajistit odpovídající přeložku 
kabelových tras, nebo zařízení SSZT. Řešení přeložky a zpracovaná projektová 
dokumentace přeložky musí být předem projednána na SSZT. Po ukončení zemních prací je 
třeba zhutnit zeminu pod zařízením dráhy a obnovit jeho krytí včetně položení výstražné 
fólie (ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi). Před provedením 
záhozu obnažených kabelů je dodavatel zemních prací povinen přizvat zástupce Správy 
železnic, OŘ Plzeň SSZT ke kontrole jejich celistvosti a způsobu uložení. Teprve po 
provedení této kontroly může být provedena definitivní úprava terénu v místě stavby.  

• Na kabelových trasách nesmí být zřizováno zařízení staveniště, umístěno složiště materiálu a 
odstavována těžká stavební technika. Zemní práce nesmí měnit výšku krytí stávajících 
kabelových tras a tyto nesmí být zakryty nerozebíratelným krytem.  

• Správa železnic, státní organizace, OŘ Plzeň, správa tratí Plzeň (ST Plzeň) upozorňuje: 
S uvažovanou stavbou souhlasíme za níže uvedených podmínek a požadujeme: 

o dodržet ustanovení zákona o drahách č. 266/1994 Sb., zejména pak § 8 a § 9 
Ochranné pásmo dráhy a § 10 Ochrana dráhy 

o stavbou v OPD nenarušit stabilitu drážního tělesa 

o stavbou v OPD neohrozit bezpečnost a plynulost drážní dopravy 

o práce na pozemcích Správy železnic provádět pouze dle schválené dokumentace 
Drážním úřadem 

o předem plánované omezení nebo zastavení železniční dopravy v dostatečném 
předstihu projednat se Správou železnic, Oblastním ředitelstvím Plzeň 

o během ani po skončení stavby nesmí být na pozemku Správy železnic uložen žádný 
materiál, případné dočasné uložení materiálu na pozemku Správy železnic musí 
žadatel řešit formou pronájmu pozemku 

o zahájení prací v ochranném pásmu dráhy požadujeme oznámit min. 15 dnů předem, 
aby mohla být sjednána smlouva o placeném výkonu dohledu při provádění prací 

o po skončení dohledu objednavatel zástupci Správy tratí potvrdí razítkem a podpisem 
„Potvrzení o provedení objednaných prací.“ Objednávku předejte vrchnímu mistrovi 
TO Nezvěstice, který bude výše uvedený dohled provádět. Kontakt: p. Synáč Radek 
email: synac@spravazeleznic.cz, tel. 972 523 488, 725 816 897. 

• Posouzení stavby z hlediska vlivu na plynulost a bezpečnost železničního provozu. Při 
provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy (provozování 
dráhy). Dojde-li k takovému stavu, OŘ Plzeň zavede ihned po tomto zjištění opatření 
k zajištění bezpečnosti provozu a dále bude OŘ Plzeň na CPS vymáhat úhradu nákladů 
vzniklých v souvislosti s opatřením pro zajištění bezpečnosti provozu a náhradu škody dle 
platných sazeb. CPS se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná dle stavebního 
zákona za prováděnou stavbu nebo dílo. Upozorňujeme, že v případě omezení rychlosti 
v traťových i staničních kolejích, které vzniklo v souvislosti s touto stavbou (stavbou 
v ochranném pásmu dráhy a na dráze) nad rámec stanovený projektem, je cizí právní subjekt 
(CPS) povinen zaplatit Správě železnic náhradu škody ve výši 1.500,- Kč za každou i jen 
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započatou hodinu omezení rychlosti a rovněž i za jakékoliv snížení rychlosti o každých 
započatých 10 km/hod., a to až do doby, kdy tyto okolnosti pominou. CPS se rozumí fyzická 
nebo právnická osoba odpovědná dle stavebního zákona za prováděnou stavbu nebo dílo. O 
omezení rychlosti nebo výluce rozhoduje vždy odpovědný zástupce provozovatele dráhy.  

• V případě prací v blízkosti železničního přejezdu (bez rozdílu zabezpečení) nesmí stavební 
činnost zasahovat do rozhledových polí železničního přejezdu dle ČSN 73 6380 – Železniční 
přejezdy a přechody. 

• Povrchové a dešťové vody nesmí být sváděny na pozemek dráhy.  

• Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy. Po ukončení akce 
pozemek dráhy uvést do původního stavu, včetně obnovení odvodňovacích příkopů a 
zpevněných ploch. Stavebník musí nahradit případné škody, které na pozemku dráhy 
způsobil.  

• Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí CPS dodržovat zejména ustanovení § 11 
vyhlášky MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 346/2000, kterou se mění vyhláška MD 
(Ministerstva dopravy) č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, o 
volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry (plus delta 
v oblouku) od osy krajní koleje (na širé trati 2,5 m). V tomto prostoru nesmí být prováděny 
žádné práce za provozu drážní dopravy, nesmí se zde pohybovat žádní zaměstnanci 
zhotovitele ani stavební mechanizace, nesmí zde být skladován žádný materiál, ukládány 
pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.  

• Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené 
žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem. Při provádění prací 
nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa. Pokud dojde k takové situaci, je dodavatel 
povinen práce ihned zastavit a havárii neprodleně oznámit OŘ Plzeň. Prováděné zemní práce 
musí obecně odpovídat ČSN 73 3050 Zemní práce.  

• Veškeré inženýrské a datové sítě realizované v rámci této stavby v obvodu dráhy musí být 
provedeny v souladu s platnou legislativou, zvláště požadujeme dodržení ustanovení 
platného předpisu SŽ S4 část druhá, kapitola VI a ostatních souvisejících předpisů a norem 
(Zejména hloubka uložení, délka chráničky apod.). 

• Veškerá nově budovaná a rekonstruovaná podzemní vedení souběžná s dráhou musí být 
uložená mimo svahy zemního tělesa, min. 1,0 m od hranice obvodu dráhy, nejméně však 1,0 
m od paty náspu nebo horní hrany zářezu. 

• Křížení podzemních vedení s dráhou se provádí kolmo k ose koleje. 

• Křížení musí být provedeno tak, aby drážním provozem nemohlo dojít k porušení vedení a 
naopak, aby poruchou vedení nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu, 
ani narušena stabilita tělesa železničního spodku. S ohledem na zajištění stability zemního 
tělesa je šikmé vedení svahem nepřípustné.  

• Veškerá podzemní vedení křižující dráhu musí být uložena v chráničce, štole nebo kolektoru 
tak, aby bylo možné jejich vložení nebo výměna bez narušení železničního provozu. 

• Chráničky, štoly a kolektory musí být navrženy tak, aby vyhovovali zatížení podle ČSN 
73 6203 a to po celou dobu provozu chráničky i dráhy. 

• Chráničky se zřizují protlakem, při zřizování musí být krytí chráničky nejméně 2,5 m od 
úložné (horní) plochy pražců nebo povrchu terénu.  

• Chránička, štola nebo kolektor musí být vybudovány v celé délce křížení, nejméně do 
vzdálenosti 2,0 m od paty svahu náspu, nebo 0,6 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato 
vzdálenost nesmí být menší než 4,0 m od osy krajní koleje. 

• Nejméně na jedné straně tělesa železničního spodku musí být na konci chráničky (kolektoru) 
vybudována revizní šachta (u plynovodů čichačka), jejíž rub musí být nejméně ve 
vzdálenosti podle předchozího odstavce. V případě, že chránička nekončí šachtou, je nutno 
osadit na konci chráničky značkovací tyč.  

• Před provedením záhozu výkopu pro veškeré inženýrské sítě a protlakové jámy požádá 
stavebník správu železnic OŘ Plzeň – ST Plzeň o provedení kontroly provedených prací, 
dodržení stanovených podmínek a schváleného projektu. Teprve po provedení této kontroly 
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je možno provést finální úpravu terénu v místě stavby. Všechny případné změny stavby 
musí být předem projednány.  

• Upozorňujeme, že železniční trať je elektrizována jednofázovou trakční proudovou 
soustavou o střídavém napětí 25 kV/50 Hz s ochranným pásmem 7 m. Při provádění prací 
v těsné blízkosti železniční tratě je nutno dodržet veškerá opatření vyplývající z ustanovení 
ČSN 34 1500 ed. 2. Předpisy pro elektrická trakční zařízení a TNŽ 34 3109 Práce na 
elektrických zařízeních a vedení. Mechanizmy a jejich pohyblivé části se nesmí přiblížit 
k trakčnímu vedení na vzdálenost menší než 2 m.  

11. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, 
obsažené ve vyjádřeních ze dne 14. 7. 2022 pod č. j.: 001126875320. 

12. Budou splněny podmínky GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 
obsažené ve vyjádření ze dne 18. 7. 2022 pod č. j.: 5002647172. 

13. Budou splněny podmínky ČEVAK, a. s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, obsažené ve 
vyjádření ze dne 5. 7. 2022 pod č. j.: 022070183197. 

14. Budou splněny podmínky CETIN a. s. Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, obsažené ve 
vyjádření ze dne 16. 8. 2022 pod č. j.: 740356/22. 

15. Budou splněny podmínky ČD-Telematika, a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, obsažené ve 
vyjádření ze dne 13. 7. 2022 pod č. j.: 05718/2022-O. 

16. Budou splněny podmínky ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, obsažené ve vyjádření 
ze dne 20. 6. 2022 pod č. j.: 05787/2022/JHO. 

17. Veškeré pozemky je nutné po realizaci stavby uvést do původního stavu (v souladu s vyjádřeními 
obcí Zdemyslice ze dne 30. 5. 2022, Vlčtejn ze dne 18. 5. 2022 a Chlum ze dne 24. 5. 2022).  

18. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby a předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání 
stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci 
skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti 
ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.  

  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
ARENIS s.r.o., IČO 28022599, Tyršova 158, 335 61  Spálené Poříčí 
Obec Zdemyslice, IČO 00257451, Zdemyslice 159, 336 01  Blovice 
Obec Vlčtejn, IČO 00574058, Vlčtejn 34, 332 04  Nezvěstice 
Obec Chlum, IČO 00256641, Chlum 71, 332 04  Nezvěstice 
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IČO 70994234 Sušická 1168, 326 00  Plzeň 
26 
Vladimíra Matoušková, nar. 24. 7. 1956, Společná 165/22, Černice, 326 00  Plzeň 26 
Jan Sýkora, nar. 2. 11. 1952, Nad Závěrkou 490/14, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69 
Zemědělská společnost Komorno, a. s., IČO 25205773, Chocenice 146, 336 01  Blovice 
Karel Říha, nar. 4. 4. 1968, Chlumánky 2, Vlčtejn, 332 04  Nezvěstice 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
ČD Telematika, a.s., IČO 61459445, Pernerova 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00  Praha 101 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390,       
SPVN s.r.o., IČO 29042046 Jugoslávská 620/29, Praha-Vinohrady, 120 00  Praha 2  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Plzeň - jih, IDDS: 
qbep485 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 21. 9. 2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Rozvoj optické sítě 
ARENIS - Propojení Zdemyslice - Vlčtejn – Chlum“. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o 
umístění stavby. 
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Jedná se o stavbu sítí elektronických komunikací dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Na takovou 
stavbu se vztahuje liniový zákon dle § 2 odst. 5 tohoto zákona. Zároveň se jedná o stavbu nevyžadující 
stavební povolení ani ohlášení v souladu s § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona. 

Stavební úřad oznámil dne 20. 10. 2022 pod č.j.: MUBlov 16694/22/ST/Bt zahájení územního řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož se jedná o záměr umisťovaný v území, ve 
kterém byl vydán územní plán, stavební úřad v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 2c odst. 3 
liniového zákona upustil od ústního jednání a společného jednání s dotčenými orgány, protože mu byly 
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru a spolu 
s žádostí doložil žadatel i závazná stanoviska dotčených orgánů. Zároveň stavební úřad stanovil lhůtu 15 
dnů, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. 

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven podle § 85 stavebního zákona v souladu s ust. § 27 
správního řádu. Účastníky řízení podle § 85 stavebního zákona jsou žadatel, obec, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být tímto rozhodnutím přímo dotčeno, dále 
osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Stavební úřad posoudil, kteří z vlastníků sousedních 
pozemků a staveb na nich mohou být vydaným rozhodnutím přímo dotčeni a zahrnul je do okruhu 
účastníků řízení. Účastenství v řízení se posuzuje na základě vlastnického nebo věcného práva a dále 
přímého dotčení již existujícího práva. 

V řízení podle liniového a stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o 
zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze 
účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, 
obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným 
vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o 
zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou 
známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve 
vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, 
obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním 
účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení 
řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je 
třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.   

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal žádost o vydání územního rozhodnutí z hledisek 
uvedených v § 86 stavebního zákona a § 2 a § 2c liniového zákona, projednal ji s účastníky řízení a s 
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území. 

Podle § 184a odst. 3 stavebního zákona se nedokládá v rámci povolovacího řízení souhlas vlastníka 
nemovitosti dotčené stavbou, pokud je pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro 
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí 
nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění 
v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění. Takovýto účel je stanoven pro veřejné komunikační sítě v § 104 odst. 4 zákona 
o elektronických komunikacích, přičemž veřejná komunikační síť se zřizuje vždy ve veřejném zájmu, což 
je uvedeno v § 7 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích.    

Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen postupovat v souladu s § 4, 5, 6 a 7 zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 
znění.   

Síť elektronických komunikací (včetně stožárů, nadzemního i podzemního komunikačního vedení a jejich 
opěrných a vytyčovacích bodů) není součástí pozemku ve smyslu jiného právního předpisu (Občanský 
zákoník) a je ve smyslu jiného právního předpisu (Občanský zákoník) považována za inženýrskou síť.   

V územním řízení stavební úřad žádost řádně posoudil v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 stavebního 
zákona. 
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Podklady pro rozhodnutí jsou zejména žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a dále projektová 
dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Libor Toman, autorizovaný inženýr pro technologická 
zařízení staveb, ČKAIT 0201145, dále potom rozhodnutí, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, která 
stavební úřad obdržel jako přílohu k žádosti. Dále obdržel stavební úřad smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene – služebnosti sepsané mezi žadatelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle a mezi žadatelem a Správou železnic, Oblastním ředitelstvím 
Plzeň, Sušická 1168/23, 32600 Plzeň. 

Městský úřad Blovice, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, vydal dne 15. 5. 2022 koordinované 
stanovisko č. j.: MUBlov 06177/22/OŠ/Hjk, ve kterém Odbor stavební a dopravní, oddělení územního 
plánování sdělil, že záměr je přípustný. Odbor stavební a dopravní, oddělení dopravní uvedl, že stavba 
podléhá povolení zvláštního užívání v souladu s § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. 
Dále upozorňuje, že stavbou bude dotčena též silnice č. I/20 a další místní a účelové komunikace v obcích 
Zdemyslice a Vlčtejn. Rozhodnutí, kterým se povoluje zvláštní užívání silnice č. III/1779 v obci Vlčtejn 
vydal MěÚ Blovice, Odbor stavební a dopravní, odd. dopravní, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice 
dne 10. 8. 2022 pod č. j.: MUBlov 12906/22/DO/Chot.  

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
vydal rozhodnutí dne 1. 9. 2022 pod č. j.: PK-DSH/9033/22, kterým se povoluje zvláštní užívání silnice 
I/20, za předpokladu splnění podmínek zahrnutých do podmínek tohoto rozhodnutí. Obec Vlčtejn dne 
18. 5. 2022 a obec Zdemyslice dne 30. 5. 2022 vydali souhlas se zvláštním užíváním dotčených místních 
komunikací.  

Odbor životního prostředí v koordinovaném stanovisku uvedl, že z hlediska ochrany ovzduší nemá k výše 
zmíněné akci žádné připomínky za předpokladu, že budou respektována ustanovení zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska odpadového hospodářství upozorňuje, že 
s odpady vzniklými při realizaci akce je třeba nakládat dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění platných předpisů a že na základě § 146 odst. 3 písm. a) nebude 
vydávat samostatné závazné stanovisko. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu a z hlediska vodoprávního úřadu nemá ke stavbě připomínek. Z hlediska ochrany přírody sděluje, 
že z předložené dokumentace není zcela zřejmé, v jakém rozsahu budou stavbou ohroženy stávající 
dřeviny. Dále uvádí, že by nemělo dojít ke kácení, ale pouze k drobným úpravám a v případě ovlivnění 
dřevin dojde k jejich max. ochraně dle ČSN 83 9061. V projektové dokumentaci je uvedeno, že stávající 
vegetace bude pouze drobně upravena bez nutnosti významného zásahu do kořenových systémů a bez 
nutnosti kácení se zohledněním ČSN 83 9061.  

Městský úřad Blovice, oddělení školství a památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán k výkonu 
státní správy v oblasti památkové péče v koordinovaném stanovisku sdělil, že uvedená akce se nebude 
realizovat v území s plošnou památkovou ochranou a ani jí nebudou dotčeny žádné památkové objekty, 
proto nemá vůči této akci námitek.  

Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň vydal závazné 
stanovisko dne 29. 8. 2022 pod č. j. DUCR-50136/22/Vř, kterým vydává souhlas se stavbou, za 
předpokladu splnění podmínek zahrnutých do podmínek tohoto rozhodnutí. 

 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Blovice, Odbor stavební a dopravní, odd. územního plánování, Masarykovo nám. 143, 
336 01  Blovice – prostřednictvím koordinovaného stanoviska  

- Městský úřad Blovice, Odbor stavební a dopravní, odd. dopravní, Masarykovo nám. 143,                          
336 01  Blovice – prostřednictvím koordinovaného stanoviska 

- Městský úřad Blovice, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 143, 336 01  Blovice – 
prostřednictvím koordinovaného stanoviska 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

- Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

GasNet Služby, s.r.o., ČEVAK a.s., CETIN a.s., KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., 
ČEZ Energetické služby, s.r.o., osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním 
pozemkům: st. p. 44, 45, 51, 52, 56, 73, 110, 113, 115, 116, parc. č. 126/15, 126/17, 126/18, 130/2, 132/1, 
136/2, 136/3, 139/1, 139/2, 139/5, 140/1, 140/4, 332/1, 332/2, 332/4, 462/7, 466/21, 466/22, 466/23, 
466/24, 466/25, 469/7 v katastrálním území Vlčtejn, st. p. 32/1, 33, 34, 37, 38, 75, 77, 371, parc. č. 13/1, 
16, 18/1, 21/2, 21/5, 21/8, 22/2, 22/3, 23, 287/16, 291, 306/9, 308/1, 314/21 v katastrálním území 
Zdemyslice, a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Vlčtejn č.p. 26, 
č.p. 24, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 50 a č.p. 52,  Vlčtejn, Chlumánky č.p. 5,  Zdemyslice č.p. 26, č.p. 27, č.p. 36, 
č.p. 37, č.p. 66, č.p. 232, č.p. 159 a č.p. 208. 

 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Stavební úřad k žádosti obdržel vyjádření účastníků řízení: 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 2464/37, 301 00, Plzeň ze dne 19. 7. 2022 
pod č. j. RSD-113477/2022-1/20-761/Kol – některé podmínky vyjádření byly zapracované do 
podmínek tohoto rozhodnutí, na podmínky, které jsou občanskoprávního charakteru, je potřebné 
uzavřít vzájemné dohody.  

- Správy železnic, Oblastního ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 32600 Plzeň ze dne 18. 8. 2022 pod č. 
j.: 18067/2022-S6-OŘ PLZ-OPS-677 - některé podmínky vyjádření byly zapracované do podmínek 
tohoto rozhodnutí, na podmínky, které jsou občanskoprávního charakteru, je potřebné uzavřít 
vzájemné dohody. 

- Obce Zdemyslice ze dne 30. 5. 2022, ve kterém souhlasí s realizací a požaduje po realizaci stavby 
uvést veškeré prostory do původního stavu (podmínka č. 17 tohoto rozhodnutí). 

- Obce Vlčtejn ze dne 18. 5. 2022, ve kterém souhlasí s realizací za současného respektování 
ochranných pásem sítí v majetku obce a požaduje po realizaci stavby uvést veškeré prostory do 
původního stavu (podmínka č. 17 tohoto rozhodnutí).  

- Obce Chlum ze dne 24. 5. 2022, ve kterém souhlasí s realizací a požaduje po realizaci stavby uvést 
veškeré prostory do původního stavu (podmínka č. 17 tohoto rozhodnutí).   

 

 

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 ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje, odbor regionálního rozvoje 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, 
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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. Václav Batovec, v. r. 
vedoucí Odboru stavebního a dopravního MěÚ Blovice 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový 
přístup po dobu 15 dnů v souladu s § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s § 144 správního řádu v řízení s velkým počtem účastníků a 
v souladu s § 2 odst. 5 liniového zákona. 

 
Na úřední desce vyvěšeno dne ....................                              sejmuto dne .................... 
 
 
 
Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne ....................     sejmuto dne .................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm e) ve výši 
1.000,- Kč byl zaplacen.  
 
 
Obdrží: 
Účastníci územního řízení: 
ARENIS s.r.o., IDDS: ir6m7sk, kterou zastupuje a doručuje se: 

Ing. Libor Toman, IDDS: tzrzh5e 
Obec Zdemyslice, IDDS: zapbiek 
Obec Vlčtejn, IDDS: jj5br4e 
Obec Chlum, IDDS: saiavjd 
 
dotčené orgány: 
Městský úřad Blovice, Odbor stavební a dopravní, odd. dopravní, Masarykovo náměstí č. p. 143, 336 01  
Blovice 
Městský úřad Blovice, Odbor stavební a dopravní, odd. územního plánování, Masarykovo náměstí č. 
p. 143, 336 01  Blovice 
Městský úřad Blovice, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 143, 336 01  Blovice 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p 
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd 
 
Město Blovice, Masarykovo náměstí č. p. 143, 336 01 Blovice, z důvodu vyvěšení na úřední desce 
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