Městský úřad Klatovy

Odbor dopravy – dopravní úřad
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Č.j.: OD/10756/18-7/Au

Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 28.01.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako silniční správní úřad příslušný
podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a věcně příslušný speciální stavební
úřad podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a dle § 15
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),
ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o
stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.11.2018 podal Městys
Dešenice, Dešenice 162, 342 00 Nýrsko, IČ 00255394 zastoupený PhDr. Lenkou Sýkorovou.
(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:
I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve společném povolení
s ch v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
na stavbu:
„DEŠENICE - CHODNÍK U SILNICE III/19020 – II. etapa“

(dále jen "stavba") umístěné na pozemcích parc. p. č. 1641/1, 1578, 52/2, 97/1, 98/1, 1571/1,
1571/2 a st. p. č. 43/1 v katastrálním území Dešenice.
Stavba obsahuje:
Objekt SO 101 CHODNÍK
Objekt řeší stavbu pravostranného chodníku u sil. III/19020 ve směru od Děpoltic na konci
úseku navazuje na chodník povolený v předchozí etapě. Současně se stavbou chodníku bude
provedena optimalizace šířkového uspořádání jízdních pruhů silnice III/19020 a vyřešeno
odvodnění vozovky a chodníku. Účelem stavby chodníku v daném úseku je zajištění
bezpečného pohybu chodců. Začátek úpravy je v km 0,000 (staničení ve směru od Děpoltic)
konec úpravy v km 0,300. V celé délce úpravy bude proveden pravostranný chodník a
vyřešeno odvodnění chodníku a komunikace. Chodníky jsou navrženy v základní šířce 1,5 2,0 od vozovky oddělené zvýšeným obrubníkem s převýšením 12 cm. V místech sjezdů
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k nemovitostem je převýšení obrubníků navrženo v hodnotě 4 cm. Obrubníky jsou navrženy
žulové se základním převýšením 12 cm. Chodníky jsou od terénu odděleny žulovými krajníky
s převýšením 6 cm – vodící linie pro osoby slabozraké nebo s poruchou zraku. Příčný sklon
chodníků je jednostranný 2% směrem do vozovky. Příčné sklony vozovky zůstanou
zachovány. Sjezdy k nemovitostem jsou navrženy v místech stávajících sjezdů, které byly
v rámci akce zaměřeny a zdokumentovány. Obrubník v místě sjezdu bude snížen na hodnotu
40 mm, délka náběhu je 1,00 m. V délce snížených obrubníků s převýšením menším než 8 cm
budou osazeny varovné pásy s reliéfním povrchem v souladu s ČSN 736110 a vyhláškou
398/2009 Sb. Odvodnění vozovky a chodníku je do nově navržených uličních vpustí. Uliční
vpusti jsou navrženy betonové DN 450 mm, mříže musí odpovídat třídě dopravního zatížení
D 400 a ČSN EN 124, velikost mříží 500/500. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy z PVC
DN 150 mm. Výšky mříží uličních budou odvozeny od výšky obrubníků. Uliční vpusti budou
napojeny do stávající dešťové kanalizace.
Objekt SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Pro zajištění bezpečnosti chodců bude v řešeném úseku vybudováno zařízení veřejného
osvětlení. Bude zřízeno 11 ks svítidel (stožár silniční výšky 8 m, výložník 1,5 m, svítidlo
LED 34 W 3000K) po celé trase chodníku, délka tras rozvodů 450 m.
Druh a účel umisťované a povolované stavby:
Dle územního plánu se jedná o plochu DI dopravní infrastruktura. Jedná se o novostavbu
pravostranného chodníku u sil. III/19020 ve směru od Děpoltic na konci úseku navazující na
chodník povolený v předchozí etapě a dále o zřízení veřejného osvětlení podél trasy chodníku.
Umístění stavby na pozemku a popis prostorového řešení stavby:
Účelem stavby chodníku v daném úseku je zajištění bezpečného pohybu chodců u sinice
III/19020. V celé délce úpravy bude proveden pravostranný chodník a vyřešeno odvodnění
chodníku a komunikace. Celková délka chodníku je 300 m. Chodníky jsou navrženy
v základní šířce 1,5 - 2,0 od vozovky oddělené zvýšeným žulovým obrubníkem s převýšením
12 cm. Chodník a veřejné osvětlení bude umístěno na parc. p. č. 1641/1, 1578, 52/2, 97/1,
98/1, 1571/1, 1571/2 a st. p. č. 43/1 v katastrálním území Dešenice.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Plzeňský
Názvy katastrálních území
Dešenice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 1641/1,1578, 52/2, 97/1, 98/1, 1571/1, 1571/2
a st. p. č. 43/1.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- Stavbou budou dotčeny pouze pozemky, na které se stavba umisťuje.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby :

1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která je součástí společné
dokumentace a obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální
mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, kterou
zpracovala projekční kancelář MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Pile 939/II,
Klatovy 339 01 IČ: 28057198 z měsíce VII/2018, stupeň DUR/DSP, pod číslem
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zakázky 0317, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Macán, v seznamu
autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0201872
2.
Dle koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Klatovy č. 615/18 ze
dne 29.10.2018 Č.j. ŽP/7562/18/Ks
- Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního
plánování Č.j. ŽP/7562/18/Ks ze dne 04.10.2018 (dále jen „úřad územního plánování“)
příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb. (dále jen "stavební
zákon"), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů
územního plánování záměr a ve vazbě na § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává závazné stanovisko k záměru: „DEŠENICE
- CHODNÍK U SILNICE III/19020 – II. etapa“, umístěné na parc. p. č. 1641/1, 1578, 52/2,
97/1, 98/1, 1571/1, 1571/2 a st. p. č. 43/1 v katastrálním území Dešenice.
Záměr je přípustný po splnění následující podmínky: Záměr bude umístěn a proveden
v souladu s projektovou dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení kterou
vypracoval v 09/2018 Ing. Tomáš Macán ČKAIT 0201872. Další podmínky pro přípravu a
uskutečnění záměru se nestanoví.
- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí – Č.j. ŽP/8548/18/St ze dne 25.10.2018
jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 71
písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm.
a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
posoudil předložené podklady a vydává souhlasné závazné stanovisko, kterým souhlasí se
způsobem nakládání s odpady vznikajícími při stavbě dle projektové dokumentace - vydání
stanovisek dotčených orgánů k předložené projektové dokumentaci.
3. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace,
zpracované projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Pile 939/II,
Klatovy 339 01 IČ: 28057198 z měsíce VII/2018, stupeň DSP, pod číslem zakázky
0317, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Macán v seznamu autorizovaných osob
vedeném ČKAIT pod číslem 0201872, pod číslem zakázky 2918 která tvoří přílohu
tohoto rozhodnutí. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je
přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního
stavebního úřadu.
4. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně
případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou.
5. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění
stavebních prací jako předmětu své činnosti.
6. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací.
V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno.
7. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající
se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č.
591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na
staveništi.
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8. Před zahájením prací je nutno opětně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení
je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně
potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb.).
9. Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči záměr provádění stavební činnosti. Oznamovací povinnost vůči
Archeologickému ústavu uloženou v § 22 výše uvedeného zákona lze splnit i
prostřednictvím tiskopisu, který je součástí dokladové části projektové dokumentace.
Oznámení je vhodné zaslat doporučeně, aby splnění této zákonné povinnosti bylo
prokazatelné.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby.
11. Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele nejpozději 10 dní před zahájením stavby.
12. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících
stanoviskách (rozhodnutích):
a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 611/18 ze dne 29.10.2018
b) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-2843-12/2014 KT
ze dne 09.10.2018
c) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje – závazné stanovisko ze dne
24.09.2018, Č.j.: KHSPL/26921/21/2018
d) CETIN a.s, vyjádření k existenci sítí, všeobecné podmínky ochrany sítě ze dne
26. 09. 2018 Č.j. 733214/18 s podmínkami: 1.) Stavebník je před započetím
jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na
terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou
SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohli
zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti
bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které
porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je
společnosti CETIN uhradit. 2.) Pět pracovních dní před započetím jakýchkoliv
prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že
zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí
věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat
minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. 3.) Stavebník je
povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla
dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK.
Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému
poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací
kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji,
vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen
prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje
spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či
mechanizace. 4.) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo
prostorového uspořádání SEK. V místech kde SEK vystupuje ze země do
budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce
se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního
vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu
nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo
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dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen
zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti
CETIN a) ke změně nivelity terénu, b) k výsadbě trvalých porostů, c) ke změně
rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je
stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti
prověšení, poškození a odcizení. 5.) Zjistí-li stavebník kdykoliv během
provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové
dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit
zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn
pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas
POS s pokračováním prací. 6.) Stavebník není bez předchozího písemného
souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor,
jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně
odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím.
Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník
oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické
infrastruktury v podélném směru. 7.) Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito
VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím
SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím.
Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně
předpokládaný den zakrytí, číslo jednací, vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.
Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas
POS se zakrytím.
e) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311, vyjádření
k PD ze dne 16.10.2018 č. 5001797932 s podmínkami: 1.) Za stavební činnosti
se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie) a
činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohli ohrozit
bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např.
trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.) 2.) Stavební činnosti je možné
realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy
terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle §
68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této
změně. 3.) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských
zařízení bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského
zařízení (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz, zákaznická linka
800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou
v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol.
Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na
svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti
zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme
za zahájení činnosti.“4.) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související
s uvedenou stavbou. 5.) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou
prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 6.) Při provádění
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stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného
určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 7.) „Odkryté
plynárenské zařízení a plynovodních přípojky budou v průběhu nebo při
přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jeho poškození.“ 8.)
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. 9.)
Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození
plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
na telefon 1239. 10.) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek kontrola plynárenského
zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt
naleznete na www.gridservices.cz nebo zákaznická linka 800 11 33 55). Při
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které
nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené
kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány.
V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen
na základě výzvy provozovatele PZ a a plynovodních přípojek, nebo jeho
zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních
přípojek během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě
styku stavby s PZ a plynovodní přípojkou. 11.) „Plynárenské zařízení a
plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány
těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše
v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 12.) Neprodleně po
skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 13.) Poklopy uzávěrů a
ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojek vč.
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále
přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 14) Případné
zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 15.) Bude zachována hloubka
uložení plynárenského zařízení. (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 16.) Při
použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě
přejezdu plynárenského zařízení.
f) ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vyjádření k existenci sítí zn.
č. 0101015453 ze dne 08.11.2018 a vyjádření k PD ze dne 10. 10. 2018 zn. č.
1100663009 s podmínkami: 1) Před zahájením prací bude ve spolupráci
s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., odd. sítě tel.: 800 850 860 provedeno
vytýčení podzemního vedení. Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit
pracovníky, jichž se to týká, se skutečnou polohou vedení a upozornit je na
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odchylky od projektové dokumentace. 2.) Dojde-li při zemních a výkopových
pracích k poškození zemnících prvků distribuční soustavy, bude tato skutečnost
neprodleně oznámena na poruchovou linku tel.: 800 850 860. Zahrnutí takto
poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší
společností. 3.) Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního
vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde
k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s. je
nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby,
s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
4.) „Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce ve stávající trase
podzemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond
určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky
ČEZ Distribuce, a.s. předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti
posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni
pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude
proveden zápis do stavebního deníku“. 5.) Souběhy a křižovatky s elektrickými
vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména
s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN 33
2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém
uspořádání sítí technického vybavení. Dle ČSN je nutné dodržet i minimální
povolené krytí. V případě potřeby bude podzemní vedení uloženo do nových
chrániček a přibetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení
distribuční soustavy, o kterou je nutno požádat na příslušném formuláři. 6.)
Budou dodrženy nejkratší vzdálenosti vodičů od země dle PNE 33 3302, čl. 6.1.4
tab. Č. 6.1. 7.) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy
v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými
normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční
soustavy. U nadzemního vedení je nutné dodržet při zemních pracích
dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů pro zachování jejich stability. Budou
dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí
elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti
dle ČSN EN 50110-1. V případě potřeby, nedodržení bezpečnostních podmínek
(normy, předpisy), požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění
beznapěťového stavu, popřípadě o zajištění stálého dozoru při této činnosti
kvalifikovaným pracovníkem provozovatele. Je proto nutné vyplnit formulář
„Požadavek na vypnutí a zajištění elektrického zařízení DS“ a dodržet termín
předání požadavku, který je uveden ve formuláři. 8.) V ochranném pásmu
nadzemního vedení VN 22kV nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný
materiál a ani nikterak zvyšována současná výšková niveleta země. 9.) Zemní a
výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení NN budou tyto
práce probíhat v dostatečné vzdálenosti, aby byla zachována jejich stabilita.
10.) Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s.
ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném
znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace
v kteroukoliv denní i noční dobu. 11.) Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční
soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních
předpisů), je nutno v řádném předstihu zažádat o přeložku zařízení distribuční
soustavy řešenou dle §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění. 12.)
V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o
udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení
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distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které
budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.
g) Vodospol s.r.o – správce vodovodních sítí, vyjádření k existenci sítí zn.č. V-78697-2017 ze dne 17.05.2017 a souhlasné stanovisko k PD Čj. V-102-1342-2018
ze dne 02.10.2018 s podmínkami: 1.) žádáme o respektování ochranného pásma
dle zák. 274/2001 Sb. resp. 76/2006 Sb. Sítě je možno předem vytyčit – službu
lze domluvit s p. Mundlem tel.: 720 052 997
h) SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA – odborné stanovisko zn. č. NPS
00646/2019 ze dne 18.01.2019 s podmínkami: 1.) Pouze část stavby je umístěna
na území CHKO Šumava, a to část na pozemku 87/1 a 98/1 v k.ú. Dešenice.
K této části stavby je Správa kompetentní se vyjadřovat. 2.) Tato část stavby
(část veřejného osvětlení) je umístěna ve IV. Zóně CHKO Šumava v zastavěném
území obce. 3.) Stavba nesnižuje ani nemění krajinný ráz. Použitá osvětlovací
tělesa splňují požadavek na minimalizaci světelného znečištění.
13. V průběhu výstavby bude zajištěno zneškodnění všech odpadů vznikajících při vlastní
stavební činnosti, a to v zařízení tomu určeném a mající souhlas příslušného orgánu
státní správy. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001
Sb. a doklady o zneškodnění budou předloženy při kolaudaci.
14. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a
státního odborného dozoru.
15. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
16. Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd
záchranné služby a hasičů. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na případné
omezení příjezdu k nemovitostem.
17. Stavebník upozorní zhotovitele, aby před započetím prací požádal Městský úřad
Klatovy, odbor dopravy, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích a o povolení uzavírky komunikace.
18. Stavba bude dokončena - 12/2020
19. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby, za účelem provedení kontrolních
prohlídek stavby:
1. Vytyčení prostorové polohy stavby
2. Po osazení žulových obrubníků
20. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán
o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 526/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního
řádu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
doklady o výsledcích a měření předepsaných zvláštními předpisy
doklady prokazující schodu vlastností použitých výrobků s požadavky na
stavby (§ 156 stavebního zákona)
doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před
dokončením
geometrický plán stavby potvrzený katastrálním úřadem, pokud je stavba
předmětem evidence v katastru nemovitostí
dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným
odchylkám oproti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby
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Odůvodnění:
Dne 19. 11. 2018 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem
bylo zahájeno společné řízení.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona stanovil
termín konání ústního jednání spojeného s místním šetřením na místě stavby na den
03.01.2019 v 09:00 hodin. Nejpozději na místním šetření mohli dotčené orgány uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Účastníci řízení a
dotčené orgány neuplatnily na místním šetření své námitky. Stavební úřad přezkoumal
předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
V souladu s ustanovením §94o stavebního zákona stavební úřad ve společném řízení
posuzoval, zda záměr je v souladu:
•

•
•

s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území. Za tím účelem zejména posuzoval, zda navržená
stavba je umisťována v souladu s ustanovením § 22 a § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území. Stavební úřad posoudil, že obecné a
zvláštní požadavky na umisťování staveb byly splněny.
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, navržená stavba
chodníku a veřejného osvětlení je situována do prostoru koridoru silnice III/19020,
který je vymezen stávající zástavbou.
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a
konstatoval, že k záměru byla vydaná kladná závazná stanoviska a vyjádření
dotčených orgánů Městského úřadu Klatovy, odbor výstavby a územního plánování,
jako úřad územního plánování, Městského úřadu Nýrsko stavební úřad, Hasičského
záchranného sboru PK, Správy Národního parku Šumava a Policie České republiky.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Dokumentace pro vydání společného povolení je
úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Je zajištěn
příjezd ke stavbě. Stavební úřad dospěl k závěru, že budoucí užívání stavby nebude nad
přípustnou míru ovlivňovat životní prostředí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení záměru.
Stanoviska sdělili:
a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 611/18 ze dne 29.10.2018
b) Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního
plánování Č.j. ŽP/7562/18/Ks ze dne 04.10.2018
c) Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí jako příslušný orgán veřejné správy
v oblasti odpadového hospodářství – závazné stanovisko Č.j. ŽP/8548/18/St ze dne
25.10.2018
d) Městský úřad Nýrsko – souhlas dle § 15 odst.2 stavebního zákona, Č.j. MÚ/10/864/18
ze dne 27.11.2018
e) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-2843-12/2014 KT ze dne
09.10.2018
f) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje – závazné stanovisko ze dne 24.09.2018,
Č.j.: KHSPL/26921/21/2018
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g) SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA – odborné stanovisko zn. č. NPS
00646/2019 ze dne 18.01.2019
h) Telco Pro Services, a.s. – sdělení o existenci sítí, zn. č. 0200830817 ze dne 08.11.2018
i) ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vyjádření k PD ze dne 10. 10. 2018
zn. č. 1100663009 a vyjádření k existenci sítí zn. č. 0101015453 ze dne 08.11.2018
j) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311, vyjádření k PD ze
dne 16.10.2018 č. 5001797932.
k) CETIN a.s, vyjádření k existenci sítí, všeobecné podmínky ochrany sítě ze dne 26. 09.
2018 Č.j. 733214/18.
l) Policie ČR KŘ policie Plzeňského kraje – stanovisko ze dne 22. 10. 2018 pod Č.j.
KRPP-142624-1/ČJ-2018-030406.
m) Povodí Vltavy, s.p. stanovisko správce povodí zn.č. 51619/2018-342/Li, SP2018/12347 ze dne 01.10.2018
n) Vodospol s.r.o – správce vodovodních sítí, vyjádření k existenci sítí zn.č. V-78-6972017 ze dne 17.05.2017 a souhlasné stanovisko k PD Čj. V-102-1342-2018 ze dne
02.10.2018
o) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. – souhlas vlastníka pozemku vyznačený
na situačním výkrese stavby dle § 184a odst. 2 zákona 183/2006 Sb.
Silniční správní úřad, speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených
závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do
podmínek rozhodnutí.
Silniční správní úřad, speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí,
za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
Městys Dešenice, Dešenice 162, Dešenice 340 22
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň
CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Michle
VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Vlastníci sousedních pozemků definovaní parcelou p.č. v katastrální území Dešenice :
50, 60/4, 60/5, 65, 97/2, 97/6, 1391/3, 1391/4, 1391/5, 1391/6, 1392/2, 1409/2, 1418/1,
1571/5, 1571/9, 1571/10, 1577/1, 1642, 1714, 48/3, 45/1.
a stavební p.č. : 36, 43/2, 47, 48, 49, 52, 74, 147, 194, 195, 196, 214, 240, 243, 301/1, 301/2,
33, 31.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků a s vyjádřeními účastníků k podkladům
rozhodnutí:
• Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
• Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy
Krajského úřadu Plzeňského kraje, Plzeň, Škroupova 18, podáním u zdejšího silničního
správního úřadu.
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.
Silniční správní úřad, speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení
zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a
vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavebníkovi a štítek obsahující identifikační
údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovy
stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému
k umístění nebo povolení vedlejší stavby, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor
staveb.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního
souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze
štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Stavebník je osvobozen od platby správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., položky
18.

otisk úředního
razítka
……...………………………
Ing. Jiří Augustin v.r.
služ. číslo 414012
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto
oznámení účastníkům řízení podle § 144, zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu veřejnou
vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..
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Vyvěšeno na elektronické úřední
desce Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..

Sejmuto z úřední elektronické
desky Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..

Vyvěšeno na elektronické a úřední
desce Městyse Dešenice
dne ……………………..

Sejmuto z úřední a elektronické
desky Městyse Dešenice
dne ……………………..

Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
Městys Dešenice, Dešenice 162, Dešenice 340 22
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň
CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Michle
VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Vlastníci sousedních pozemků definovaní parcelou p.č. v katastrální území Dešenice :
50, 60/4, 60/5, 65, 97/2, 97/6, 1391/3, 1391/4, 1391/5, 1391/6, 1392/2, 1409/2, 1418/1,
1571/5, 1571/9, 1571/10, 1577/1, 1642, 1714, 48/3, 45/1.
a stavební p.č. : 36, 43/2, 47, 48, 49, 52, 74, 147, 194, 195, 196, 214, 240, 243, 301/1, 301/2,
33, 31.
Dotčené orgány:
Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech
po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
Úřad městyse Dešenice se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Dešenicích po dobu 15 dnů
(potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy, odbor školství , kultury a cest. ruchu, 339 01 Klatovy
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01
Klatovy
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Plzeňská 165, Klatovy 2
Okresní ředitelství policie České republiky, Dopravní inspektorát Klatovy
Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, IDDS: mmwuufk

Na vědomí:
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K pile 939/II, Klatovy 339 01, IDDS: ujpjm2b
vlastní k založení
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