
V Plzni dne 3.9. 2013 

p o v o l u j e  

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE 
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ 

 

Č.j. : DSH/2840/13 

ROZHODNUTÍ 

Stavební povolení 

Stavebník - Statutární město Plzeň, se sídlem nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň, IČ 

00075370 podal dne 28.2. 2013 a na základě výzvy doplnil dne 17.7. 2013 žádost o 

vydání stavebního povolení na stavbu “PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI NA 

BORSKÁ POLE" (v rozsahu objektu SO 102 Úpravy na silnici I. třídy Klatovská ul. a SO 

304 Odvodnění Klatovská ulice), pro jejíž umístění bylo místně příslušným stavebním 

úřadem - Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním vydáno územní 

rozhodnutí pod č.j. SZ MMP/021149/11/BRZ, ze dne 16.5. 2011, jehož platnost byla 

prodloužena rozhodnutím, vydaným pod č.j. MMP/087662/13, ze dne 24.4. 2013, které 

nabylo právní moci dne 29.5. 2013. 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální 

stavební úřad, příslušný podle §40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 

komunikacích"), §10 a §11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a §15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), žádost ve 

stavebním řízení projednal a se souhlasem místně příslušného úřadu s pravomocí 

stavebního úřadu (§15, odst. 2 stavebního zákona), tj. Magistrátu města Plzně, odboru 

stavebně správního rozhodl t a k t o :  

Stavba “PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI NA BORSKÁ POLE“ (v rozsahu 

objektu SO 102 Úpravy na silnici I. třídy Klatovská ul. a SO 304 Odvodnění Klatovská 

ulice), umístěná na pozemku pare. č. pare. č. 6544/1 a 6544/14 v k.ú. Plzeň se podle §115 

stavebního zákona 

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají 

hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání stavby, 

ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných 

zvláštními předpisy atd. 

Rozsah stavby : 

Objekt SO 102 Úpravy na silnici I. třídy Klatovská ul. - jedná se úpravu příčného profilu 

silnice I/27 (Klatovská třída) v rozsahu jízdních pruhů vozovky bez chodníků, nástupišť 

tramvajových zastávek a dělících ostrůvků v místech přechodů pro chodce. Objekt je 

rozdělen do dvou úseků - úsek Kaplířova - centrum je v kategorii MS2T 29,2/21/520, 

příčný profil se skládá z tramvajového pásu základní šířky 5,70 m  
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a jízdního pásu s jedním jízdním pruhem šířky 3,50 m v základní šířce. Před křižovatkou s 

Kaplířovou ulicí je přidán jízdní pruh pro odbočení vlevo do ulice U Borského parku. Délka 

úseku je 140,70 m. Úsek Kaplířova - věznice je v kategorii MS2 20,7/8,5/50, vlastní 

komunikace je navržena dvoupruhová, šířky mezi obrubami 7,50 m, na křižovatce s 

Kaplířovou ulicí je vložen odbočovací pruh vlevo. Komunikace je doplněna o zálivy 

autobusových zastávek. Délka úseku je 208,46 m. Povrch vozovky je odvodněn příčným a 

podélným sklonem k obrubníkům a do uličních vpustí zaústěných do stávající kanalizace. V 

úseku nulového podélného sklonu v křižovatce s ul. Kaplířovou bude podél obrubníku 

osazen podélný odvodňovací žlab šířky 150 mm s litinovou mříží. Žlab bude se spádovaným 

dnem, obsahuje uliční systémové vpusti, které budou připojeny do přípojek nových uličních 

vpustí. Obrusná vrstva vozovky je navržena živičná, v místě zálivů autobusových zastávek 

bude provedena kamenná dlažba. 

Objekt SO 304 Odvodnění Klatovská ulice - jedná se o osazení uličních vpustí v 

upravovaném úseku Klatovské ulice a jejich napojení na stávající kanalizační řady. Vpusti 

budou kameninové, přípojky z kameninových trub DN 150. 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky : 

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 

zpracované společností MENE Industry s.r.o., se sídlem 430 01 Málkov 70, IČ 

61171344, střediskem Lobezská 47/53, 326 00 Plzeň. Případné změny nesmí být 

provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2) Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným subjektem. 

3) Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a 

nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správci všech 

podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení 

jejich tras a ochranných pásem. Výkopy v ochranném pásmu sítí je nutno provádět 

dle příslušných bezpečnostních opatření. Bez souhlasu vlastníka sítě (správce) nelze 

měnit výšku krytí dotčené sítě. 

4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečností práce a 

technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Stavebník je 

povinen neprodleně po zjištění závad na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, 

nebo bezpečnost stavby ohlásit tuto skutečnost stavebnímu úřadu. 

5) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě 

výběrového řízení. Název a sídlo stavebního podnikatele včetně fotokopie dokladů o 

jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby sdělí stavebník písemně zdejšímu 

odboru ještě před zahájením stavebních prací. 

6)  Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský 

dozor projektanta. 

7) Stavebník upozorní stavebního podnikatele (zhotovitele) na řádné vedení stavebního 

deníku. 

8) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn 

štítek o povolení stavby, popřípadě informační tabule s uvedením údajů ze štítku. 

Štítek (informační tabule) musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na 

něm uvedené zůstaly čitelné a musí být ponechán na místě až do doby vydání 

kolaudačního souhlasu. 

9) Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení 

vlády ČR o technických požadavcích na výrobky. 

10) Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení §22 - 23 zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

11 )Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky : 



3 

 

a) Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, vydané v závazném stanovisku pod 

č.j. 20339-21/09, ze dne 14.9. 2009 : 

- hlukovou zátěž ze stavební činností v období výstavby eliminovat organizačními a 

technickými opatřeními 

b) Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, krajského ředitelství, vydané 

pod č.j. HSPM-2022-7/2010 ÚPP, ze dne 1.2. 2012 : 

- písemně oznámit Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje, 

Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň v 

předstihu termín případných uzavírek jednotlivých vozovek (jmenovitě) a 

dobu jejich trvání 

12) Veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným a 

doložitelným způsobem pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace 

odpadů ze stavby předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

13) Stavebník upozorní zhotovitele na povinnost zažádat v souladu s ustanovením §24 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

(min. 30 dnů před zahájením vlastních stavebních prací) u příslušného silničního 

správního úřadu o povolení uzavírky a objížďky stavbou dotčeného úseku silnice 

I/27. 

14)  Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních 

nemovitostí ani nesmí docházet k poškozování nemovitostí. Případné škody 

způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených 

nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení. 

15) Po dobu výstavby budou zabezpečeny přístupy k sousedním nemovitostem a na 

přilehlé pozemky nacházející se v blízkosti staveniště. 

16) Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel. Případné 

znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně 

odstraněno stavebníkem na náklad stavby. 

17) Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v těchto fázích : 

- kontrola řádného vytýčení stavby 

- kontrola osazené přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci před 

zahájením stavby 

- kontrola provedení podkladních vrstev konstrukce vozovky 

- kontrola při provádění vrchních vrstev konstrukce vozovky 

- kontrola před předáním stavby 

- závěrečná před vydáním kolaudačního souhlasu 

Datum ukončení těchto fází oznámí písemně stavebník zdejšímu odboru dopravy a 

silničního hospodářství. 

18) Místní úprava provozu na silnice I/27 musí být před vlastní realizací v souladu s 

ustanovením §77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 

o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovena zdejším 

odborem dopravy a silničního hospodářství. Stanovení místní úpravy provozu na 

předmětném úseku silnice I/27 bude předloženo při závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby. 

19) Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s ustanovením §122 

stavebního zákona zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního
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souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se řídí ustanovením §18i vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

20) Stavba bude dokončena do 31.12. 2017. 

Účastníkem řízení podle §27 odst. 1 správního řádu je Statutární město Plzeň, se sídlem 

nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň, IČ 00075370. 

O d ů v o d n ě n í  

Dne 28.2. 2013 byla zdejšímu odboru předložena a na základě výzvy doplněna dne 17.7. 

2013 žádost stavebníka - Statutárního města Plzeň, se sídlem nám. Republiky 1, 301 00 

Plzeň, IČ 00075370 o vydání stavebního povolení na stavbu “PRODLOUŽENÍ 

TRAMVAJOVÉ TRATI NA BORSKÁ POLE“ (v rozsahu objektu SO 102 Úpravy na silnici I. 

třídy Klatovská ul. a SO 304 Odvodnění Klatovská ulice), umístěné na pozemku parc. č. 

6544/1 a 6544/14 v k.ú. Plzeň. 

Návrh byl doložen dokumentací vypracovanou společností MENE Industry s.r.o., se sídlem 

430 01 Málkov 70, IČ 61171344, střediskem Lobezská 47/53, 326 00 Plzeň ke stavebnímu 

povolení a těmito rozhodnutími a stanovisky : 

- rozhodnutí, vydané Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním pod č.j. 

MMP/087662/13, ze dne 24.4. 2013, kterým byla prodloužena platnost územního 

rozhodnutí, vydaného Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním pod č.j. 

MMP/021149/BRZ, ze dne 16.5. 2011 

- souhlas Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního podle §15 odst. 2 

stavebního zákona, vydané pod č.j. MMP/132410/13, ze dne 21.6. 2013 

- závazné stanovisko, vydané Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje pod č.j. 

20339-21/09, ze dne 14.9. 2009 a pod č.j. 25413-21/11, ze dne 4.1.2012 

- závazné stanovisko, vydané Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, krajským 

ředitelstvím pod č.j. HSPM-2022-7/2010 ÚPP, ze dne 1.2. 2012 

-  vyjádření, vydané Úřadem městského obvodu Plzeň 3, odborem dopravy a životního 

prostředí pod č.j. UM03/48566/11/ZK, ze dne 9.1.2012 

- vyjádření, vydané Magistrátem města Plzně, odborem životního prostředí pod č.j. 

MMP/OŽP/6164/09-Les, ze dne 7.9. 2009 a sdělení pro Investora, vydané pod č.j. 

MMP/227405/11, ze dne 5.1.2012 

- vyjádření, vydané Magistrátem města Plzně, odborem krizového řízení pod č.j. 

MMP/23039/11, ze dne 3.1. 2012 a závazné stanovisko, vydané pod č.j. MMP164997/13, 

ze dne 7.8. 2013 

- vyjádření, vydané Magistrátem města Plzně, odborem památkové péče pod č.j. 

OPP/841/2009, ze dne 24.8. 2009 a pod č.j. MMP/229644/11, ze dne 21.12. 2011 

-  vyjádření, vydané Magistrátem města Plzně, odborem dopravy pod č.j. MMP/227387/11, 

ze dne 20.12. 2011 

- vyjádření, vydané Statutárním městem Plzeň, Technickým úřadem, odborem rozvoje a 

plánování Magistrátu města Plzně pod č.j. MMP/226486/11, ze dne 28.5. 2012 

- vyjádření, vydané společností RWE Distribuční služby, s.r.o. pod č.j. 5000771132, zé dne 

17.4. 2013 

- vyjádření, vydané Správou železniční dopravní cesty, státní organizací pod č.j. 

6169/2013-OŘ PLZ-102/M, ze dne 17.4. 2013 vyjádření, vydané Krajským úřadem 

Plzeňského kraje, odborem dopravy 

a silničního hospodářství pod č.j. DSH/16424/11, ze dne 21.12. 2011 
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vyjádření, vydané Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou 

organizací pod č.j. 148/12/SÚSPK-PSP/Ne, ze dne 27.1.2012 

vyjádření, vydané společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. pod č.j. 

615a/SIÚ/Sok/11, ze dne 1.2. 2012 a pod č.j. 1312/VTÚ/SOK/11, ze dne 27.7. 

2011 

vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., vydané pod č.j. 559247/13, ze 

dne 12.4. 2013 

vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vydané pod č.j. 0100152557, 0100152581 ze 

dne 10.4. 2013 

vyjádření společnosti MAXPROGRES s.r.o., vydané pod č.j. PZ13040012, ze dne 

19.4.2013 

vyjádření SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové 

organizace a Plzeňské teplárenské, a.s., vydané pod č.j. 6938-2013, ze dne 10.4. 2013 

vyjádření, vydané SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou 

organizací, ze dne 3.8. 2011 

vyjádření, vydané společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. pod č.j. 2013/01865, ze dne 24.4. 

2013 

vyjádření, vydané Drážním úřadem pod č.j. DUCR-63343/11/Cg, ze dne 20.1. 2012 

stanovisko společnosti ČEZ ICT Services, a.s. pod č.j. 0200101113, ze dne 11.4. 2013 

vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 7.6. 2013 vyjádření 

společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., vydané dne 15.4. 2013 vyjádření společnosti 

České radiokomunikace, a.s., vydané pod č.j. ÚPTS/OS/90252/2013, ze dne 17.5. 2013 

vyjádření Vojenské ubytovací a stavební správy Praha, vydané pod č.j. 3971/66555 - 

ÚP/2013-7103/44, ze dne 24.4. 2013 

vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., vydané pod č.j. 2377/13/OVP/N, ze dne 

11.4. 2013 

vyjádření společnosti UPC Česká republika, a.s., vydané pod č.j. R0037/2012, ze dne 

26.2. 2013 

vyjádření společnosti SITEL spol. s r.o,, vydané pod č.j. 331302096, ze dne 18.4. 2013 a 

pod č.j. 131301880, ze dne 17.4. 2013 

vyjádření společnosti ČD - Telematika a.s., vydané pod č.j. 8516/2013-0, ze dne 

30.4. 2013 

vyjádření, vydané společností Plzeňská energetika a.s. ze dne 27.7. 2011 vyjádření 

společnosti ČEPRO, a.s., vydané pod č.j. S1-2/223/11, ze dne 5.8. 2011 

vyjádření, vydané Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, odborem 

služby dopravní policie pod č.j. KRPP-315-53/ČJ-2011-0333DP, ze dne 

16.4. 2012 

vyjádření, vydané Národním institutem pro integraci osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace České republiky, o.s. pod č.j. K-24/365, ze dne 22.12. 2011 vyjádření, 

vydané Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, odborem 

informačních a komunikačních technologií dne 27.7. 2011 vyjádření, vydané Povodím 

Vltavy, státním podnikem, závodem Berounka pod č.j. 67921/2011-342/Ka 

SP-2011/18703, ze dne 17.1. 2012 

- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Plzeň, vydané pod č.j. 759/12- 

33200/27-718/Mč, ze dne 22.2. 2012, pod č.j. 8278/09-33020/27-718/Mč, ze dne 19.10. 

2009, pod č.j. 524/12-33200/27-718/Mč, ze dne 7.2. 2012, pod č.j. 4454/2012, ze dne 

6.3. 2012 a pod č.j. 6535/11-33100/Pe, ze dne 28.11.2011 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný 

speciální stavební úřad opatřením ze dne 5.8. 2013 oznámil zahájení stavebního řízení 

dotčeným orgánům a účastníkům řízení a vzhledem k tomu, že žádost spolu s projektovou 

dokumentací poskytovala dostatečný podklad pro řádné posouzení navrhované stavby 
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(podání obsahovalo vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení) a 

stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, upustil ve smyslu §112 odst. 2 

stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro námitky, 

popřípadě důkazy účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů. 

V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva 

vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na 

základě výsledků byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu §109 stavebního zákona. 

Současně speciální stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání 

stavebního povolení a připojené podklady z hledisek uvedených v §111 stavebního zákona. 

Všechny podmínky uvedené v závazných stanoviscích byly zakotveny do podmínek 

vydávaného povolení. 

Dále bylo zjištěno, že projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s územně 

plánovací dokumentací, je úplná, přehledná a řeší v odpovídající míře obecné požadavky na 

výstavbu, je zpracována oprávněnou osobou a předložené podklady vyhovují požadavkům 

uplatněným dotčenými orgány. 

Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící 

povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu 

dopravy v Praze prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Plzeňského kraje. 

Odvolání má odkladný účinek. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§74 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci 

nebude stavba zahájena (§115 odst. 4 stavebního zákona). 

otisk úředního razítka 

Ing. Jaroslav Vejprava 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Ověřená projektová dokumentace stavby (paré č. 2) a štítek „Stavba povolena“ budou 

stavebníkovi - Statutárnímu městu Plzeň, se sídlem nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň, IČ 

00075370 předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

Za vydání tohoto povolení byl vybrán správní poplatek ve výši 5.000,- Kč dle položky 18 

písm. f) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Účastníci řízení: 

- stavebník : Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň, adresa pro 
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doručování MENE Industry s.r.o., středisko - Lobezská 53, 326 00 Plzeň, IČ 61171344 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 14505 Praha 4 zastoupené 

Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň, adresa Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň 

- Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, adresa pro doručování Správa a údržba silnic 

Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119 

- SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská 

10-12, 301 00 Plzeň 

- Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 

60193336 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 

- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno, IČ 27935311 

- VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň, IČ 25205625 

- SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, 

Dominikánská 4, 301 00 Plzeň, IČ 66362717 

- Plzeňská teplárenská, a.s., Doubravecká 2578/1, 301 00 Plzeň, IČ 49790480 

- Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, 303 23 

Plzeň, IČ 25220683 

Dotčené orgány 

- Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 

- Magistrát města Plzně, odbor dopravy, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 

- Magistrát města Plzně,odbor životního prostředí, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň 

- Magistrát města Plzně, odbor památkové péče, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň 

- Magistrát města Plzně, odbor krizového řízení, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň 

- Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň 

- ÚMO Plzeň 3, odbor výstavby, sady Pětatřicátníků 7, 306 00 Plzeň 

- ÚMO Plzeň 3, odbor dopravy a životního prostředí, sady Pětatřicátníků 7, 306 00 Plzeň 

- Krajská hygienická stanice PK, Skrétova 15, 303 22 Plzeň 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň 
Ostatní 

- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 772/12, 110 15 Praha 1 

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, 

Nádražní 2, 306 28 Plzeň 

- Policie ČR, Městské ředitelství policie Plzeň, územní odbor vnější služby, dopravní 

inspektorát, U Borského parku 20, 306 11 Plzeň 

Na vědomí - vlastní k založení



 

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě 

Ověřuji pod pořadovým číslem 301016 002995, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z 

dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 8 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením 

vznikl. 

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich 

soulad s právními předpisy. 

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného 

elektronického podpisu byla ověřena dne 04.09.2013 v 14:13:24. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným 

(dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných 

kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 04.09.2013 13:52:05. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo 

kvalifikovaného certifikátu xxx, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních 

služeb I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a,s. pro podepisující osobu 

(označující osobu) Ing. Jaroslav Vejprava, Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeňský kraj. Elektronický podpis 

byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným 

poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 04.09.2013 v 14:13:24. Údaje o 

časovém razítku: datum a čas 03.09.2013 11:09:01, číslo kvalifikovaného časového razítka xxx, kvalifikované časové 

razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, 

s.p. [IČ 47114983]. 

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl: 

Česká pošta 

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 
04.09.2013 

 

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


