MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE
odbor výstavby a územního plánování
Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

zn:

3500/17/VYS/Bla

č.j.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

5154/17/rozh.
Ing. Blažková Lenka
376 540 130
376 540 112
lblazkova@mususice.cz

telefon: 376 540 130, fax:376 540 112
V Sušici dne: 30.1.2018

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad MÚ Sušice, 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") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění
(dále jen „správní řád“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90, § 94 stavebního zákona žádost
o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 24.8.2017 podal
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova
1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 na základě plné moci:
VIN Consult s.r.o., IČO 49614967, Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4-Podolí
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává v souladu s § 79 a 92 a podle § 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
změnu územního rozhodnutí o umístění stavby
„Přeložka silnice II/187 - Číhaň - Kolinec"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 416/1 (ostatní plocha), parc. č. 416/37 (ostatní plocha), parc. č.
420/1 (trvalý travní porost), parc. č. 878/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Kolinec, parc. č. 26/23
(ostatní plocha), parc. č. 161/49 (vodní plocha), parc. č. 161/50 (vodní plocha), parc. č. 161/52 (vodní
plocha), parc. č. 484/9 (orná půda) v katastrálním území Vlčkovice u Kolince, p.č. p. 936 (lesní
pozemek), 1280/26 ( ostatní plocha) v k.ú. Číhaň.
Druh a účel umisťované stavby:
změna územního rozhodnutí stavby se týká rozsahu stavebních pozemků; po podrobnějším
zaměření došlo ke zvětšení zásahů navrhované komunikace do přilehlých pozemků
zásahy jsou v rámci silničního tělesa (vybourání stávající komunikace a rekultivace)
Umístění stavby na pozemku:
přesné umístění výše uvedené stavby je patrné z ověřeného situačního výkresu „celkový situační
výkres č.1“ a „celkový situační výkres č.2“ v měřítku 1:2000/1000
-

parc. č. 416/1 (ostatní plocha), parc. č. 416/37 (ostatní plocha), parc. č. 420/1 (trvalý travní porost),
parc. č. 878/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Kolinec, parc. č. 26/23 (ostatní plocha), parc. č.
161/49 (vodní plocha), parc. č. 161/50 (vodní plocha), parc. č. 161/52 (vodní plocha), parc. č. 484/9
(orná půda) v katastrálním území Vlčkovice u Kolince, p.č. p. 936 (lesní pozemek), 1280/26 ( ostatní
plocha) v k.ú. Číhaň
Určení prostorového řešení stavby:
komunikace II třídy, II/187 Čihaň - Kolinec
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
jedná se o stavbu, která je vymezena v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje, veřejně
prospěšná stavba
p.p.č. 936 v k.ú. Číhaň se nachází v pásmu do 50 m

Spis.zn. 5154/17/VYS/Bla

str. 2

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění
stavby, která obsahuje ověřený situační výkres „celkový situační výkres část 1“ a „celkový situační
výkres část 2“ v měřítku 1:2000/1000 na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, kterou vypracoval
ing. Jan Hradil, PhD., ČKAIT 0013484.
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavbu místní komunikace bude
zpracována oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“).
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavbu místní komunikace bude
zpracována v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb.
K vydání stavebního povolení na stavbu místní komunikace, která je dopravní stavbou, je věcně
příslušný odbor dopravy a silničního hospodářství.
Před zahájením výkopových prací je žadatel povinen dodržovat podmínky podle § 22 a § 23 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy a předpisy
s tím souvisejícími.
Budou splněny podmínky závazného stanoviska KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí ze
dne 15.8.2017, č.j. ŽP/12032/17:
o Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, případně i hlouběji uložené zúrodnění schopné
zeminy na celé ploše nově odnímané zemědělské půdy. Ornice na nově odnímaných částech
pozemků bude skryta ve vrstvě: na pozemku p.č. 484/9 v k.ú. Vlčkovice u Kolince cca 0,30
m, na pozemku p. č. 420/1 v k.ú. Kolinec cca 0,1 m tj. celkově cca 18,5 m2
o V rámci stavby zajistí žadatel zachování funkčnosti melioračního zařízení nacházejícího se na
pozemku p.č. 420/1 v k.ú. Kolinec

8.

Budou splněny podmínky sdělení ČEZ Distribuce, a. s. Děčín ze dne 14.12.2017, zn. 1095699396.

9.

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne 10.10.2011, zn. 762/11/VYS/Lu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Odůvodnění:
Dne 24.8.2017 podal žadatel žádost o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby. Na stavbu bylo
vydáno územní rozhodnutí dne 10.10.2011, zn. 762/11/VYS/Lu: Rozdhodnutí o prodloužení územního
rozhodnutí bylo vydáno dne 23.5.2016, zn. 369/16/VYS/Lu.
Stavební úřad opatřením ze dne 19.9.2017 vyzval žadatel k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno do
29.12.2017. Žadatel dne 6.12.2017, č.j. 5154/17 doplnil požadované doklady. Stavební úřad oznámil
opatřením ze dne 18.12.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 25.1.2017, o jehož výsledku byl
sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 86 a § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení
a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací
městyse Kolinec schválenou dne 30.6.2009 ve znění pozdějších změn a obce Číhaň schválenou
zastupitelstvem dne 20.6.2016 a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
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Umístění stavby z části nachází i v nezastavěném území. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu veřejné
dopravní infrastruktury podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) bod 1. stavebního zákona, kterou je možno
umisťovat v nezastavěném území v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona, neboť stavba
místní komunikace je stavbou veřejné dopravní infrastruktury, která bude sloužit veřejnosti a obecnému
užívání a zároveň dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti v daném území.
Umístění stavby vyhovuje požadavkům stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace pro vydání změny rozhodnutí o umístění stavby je úplná, přehledná a byla zpracována
oprávněnou osobou v 11/2017 v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.
Stanoviska, vyjádření sdělili:
ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14.12.2017, zn, 1095699396
MÚ v Sušici, ŽP ze dne 11.5.2017, č.j. 1602/17/ZPR/Ces, ze dne 17.5.2017, zn. 1645/17/ZPR/Kra,
ze dne 23.5.2017, zn. 1494/17/ZPR/Vas
MÚ Klatovy – odbor životního prostředí ze dne 30.5.2017, zn. ŽP/1064/17
KHS PK,ÚP Klatovy ze dne 27.3.2017, č.j. KHSPL/7013/21/2017
KÚ PK, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 14.11.2017, č.j. PK-DSH/14483/17
MÚ v Sušici, OD a SH ze dne 13.11.2017, č.j. 5209/17/DOP/Pa
MÚ v Klatovech – dopravní úřad ze dne 14.11.2017, č.j. OD/10080/17/Ba
HZS PK, ÚO Klatovy ze dne 15.3.2017, č.j. HSPM-7231-10/2010 KT
Česká telekomunikační infrastruktura ze dne 27.10.2017, č.j. 753232/17
plná moc k zastupování
Státní pozemkový úřad ze dne 13.12.2017, zn. SPU590417/2017
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci územního řízení byli stanoveni podle § 85 stavebního zákona a § 27 správního řádu
-

podle § 85 odst. 1písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu: Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace

-

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu: Městys Kolinec, Obec
Číhaň

-

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona osoby s vlastnickými právy k na pozemku parc. č.
416/1 , parc. č. 416/37, parc. č. 420/1, parc. č. 878/1 v katastrálním území Kolinec, parc. č. 26/23 ,
parc. č. 161/49, parc. č. 161/50, parc. č. 161/52, parc. č. 484/9 v katastrálním území Vlčkovice u
Kolince, p.č. p. 936 , 1280/26 v k.ú. Číhaň

-

podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu - osoby s vlastnickými
nebo jinými věcnými právy k dotčeným a sousedním pozemkům:
parc. č. 420/2, 416/35, 416/1, 416/37, 885/1, 416/38, 433/7, 875, 884 v katastrálním území Kolinec,
parc. č. 26/5, 26/7,26/24, 26/30, 161/49, 161/50,161/51, 161/52,171/2, 171/3, 171/5, 171/4, 175,
178/3, 199/8, 513/1, 484/10, 484/12, 484/14, 484/15, 484/16, 484/17, 484/23, 484/24, 484/30,
484/31, 484/32, 488, 489, 501, 513/2, st.p.p.č. 59 v katastrálním území Vlčkovice u Kolince, parc.č.
930/2, 930/3, 933, 934, 935, 937, 954, 955/2, 1280/15, 1280/17, 994, 995, 996/1, 1280/25, 1280/28
v k.ú. Číhaň

-

-

okruh účastníků podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona (§ 27 odst. 2 správního řádu) byl
stanoven na vlastníky mající věcné právo k pozemku, na kterém má být požadovaný záměr
uskutečněn a vlastníky pozemků a staveb přímo sousedící se stavbou. Vzhledem k rozsáhlé oblasti a
stálé stavební činnosti, stavební úřad stanovil okruh účastníků na osoby s vlastnickými nebo jinými
věcnými právy k dotčeným a sousedním pozemkům.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
účastníci uplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 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.

vedoucí odboru výstavby a ÚP
Ing. Lenka Blažková

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Dálkový přístup:

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. f) ve
výši 10000 Kč byl zaplacen.
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Obdrží:
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 na základě plné moci:
VIN Consult s.r.o., IDDS: uqg9grj
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
Městys Kolinec, IDDS: fyhbxyd
Obec Číhaň, IDDS: gtnb337
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona ( doručuje se v souladu s § 144 odst. 6
správního řádu a § 25 odst.1 a 3 správního řádu):
Čestmír Škarda, Kolinec č.p. 256, 341 42 Kolinec
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Městys Kolinec, IDDS: fyhbxyd
Nikol Volfová, Kvapilova č.p. 30, Chudenice, 339 01 Klatovy 1
Jiří Volf, Kvapilova č.p. 30, Chudenice, 339 01 Klatovy 1
Ivana Galušková, Dobršín č.p. 71, 342 01 Sušice 1
Martin Kloud, Luby č.p. 222, 339 01 Klatovy 1
Miroslav Kolář, Brod č.p. 9, 341 42 Kolinec
Vojtěch Pokorný, Sušice II č.p. 56, 342 01 Sušice 1
Radek Zahálka, Na Vojtěšce č.p. 1118, Sušice II, 342 01 Sušice 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Jaroslav Scharf, IDDS: vdnakib
Zemědělské obchodní družstvo Kolinec, IDDS: q2ycydm
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Radek Boublík, Kolinec č.p. 174, 341 42 Kolinec
JUDr. Miloslav Puchta, Svinná č.p. 7, Čachrov, 339 01 Klatovy 1
Ing. Jiří Pytel, Václavská č.p. 15, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1
Miloslav Marx, Číhaň č.p. 19, 341 42 Kolinec
Zdeněk Marx, Číhaň č.p. 19, 341 42 Kolinec
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Odbor právních služeb,
IDDS: 96vaa2e
Petr Vích, Kolinec č.p. 232, 341 42 Kolinec
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Antonín Chmelík, Kolinec č.p. 43, 341 42 Kolinec
Marie Chmelíková, Kolinec č.p. 43, 341 42 Kolinec
Anna Pavlíková, Kolinec č.p. 102, 341 42 Kolinec
Květoslava Pacholíková, Západní č.p. 1323/14, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Ing. Eva Ouředníková, Kolinec č.p. 71, 341 42 Kolinec
Alena Sedláková, Velhartice č.p. 215, 341 42 Kolinec
Václav Kindelmann, Mladice č.p. 22, Zavlekov, 341 42 Kolinec
Marie Pohanková, Plánice č.p. 298, 340 34 Plánice
Anna Tomášková, Podolí č.p. 6, 341 42 Kolinec
Vojtěch Pokorný, Sušice II č.p. 56, 342 01 Sušice 1
Josef Simet, Zahradní č.p. 5184, 430 04 Chomutov 4
Pavel Simet, Bezručova č.p. 4201, 430 03 Chomutov 3
Jana Sochrová, Krokova č.p. 4553, 430 01 Chomutov 1
Václav Žižka, Vlčkovice č.p. 21, 341 42 Kolinec
Růžena Žižková, Vlčkovice č.p. 21, 341 42 Kolinec
Pavel Němec, Vlčkovice č.p. 17, 341 42 Kolinec
Vesa Velhartice, a. s., IDDS: hjwui3v
Martin Kloud, Luby č.p. 222, 339 01 Klatovy 1
MUDr. Renáta Bláhová, Letkov č.p. 101, 326 00 Plzeň 26
Josef Heřman, Číhaň č.p. 20, 341 42 Kolinec
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Marie Heřmanová, Číhaň č.p. 20, 341 42 Kolinec
Zdeněk Mašek, Studentská č.p. 42, Klatovy V, 339 01 Klatovy 1
Jiří Stach, Lukoviště č.p. 17, 341 42 Kolinec
Obec Číhaň, IDDS: gtnb337
dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS:
samai8a
Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, osobně
Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, osobně
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářstvi, IDDS: zzjbr3p
Městský úřad Klatovy odbor dopravy, IDDS: 24ebrt5
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, IDDS: 24ebrt5
zasílá se se žádostí o vyvěšení na ÚD:
Úřad městyse Kolinec, Kolinec 28, 341 42
MÚ v Sušici, osobně
Obecní úřad Číhaň, Číhaň 26, 341 42
MÚ v Klatovech, náměstí Míru č.p. 62, 339 01 Klatovy

