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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ  POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sušice, jako speciální stavební úřad příslušný 
podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů a § 15  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"), ve stavebním řízení 
přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne  12. července 
2018 podal
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00  Plzeň, 
IČ: 720 53 119, v zastoupení na základě plné moci: VIN Consult s.r.o., se sídlem: Jeremenkova 763/88, 
140 00 Praha 4, IČ: 496 14 967 (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona 

s t a v e b n í    p o v o l e n í

na stavbu:
Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

na pozemku parc. č. 1164/1, 1164/7, 915/1, 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1280/4, 1280/5, 1280/6, 1280/7, 
1280/8, 1280/9, 1280/10, 1280/11, 1280/12, 1280/13, 1280/14, 1280/15, 1280/16, 1280/17, 1280/18, 
1280/19, 1280/20, 1280/21, 1280/22, 1280/23, 1280/24, 1280/25, 1280/26, 1280/27, 1280/28, 925, 919/2 
v k.ú. Číhaň

p.p.č. 476/1, 476/2 , 476/3, 476/4, 476/5, 476/6, 476/7, 476/8, 476/9, 476/10, 476/11, 476/12, 476/13, 
476/14, 476/15, 476/16, 476/17, 476/18, 476/19, 476/20, 476/21, 476/22, 476/23, 476/24, 476/25, 72/2, 
85, 460/1, 460/2, 460/3, 48/3, 49, 52, 53/2, 461 v k.ú.  Brod

p.p.č. 513/1 (GP 525/30 + 525/35), 513/2 (GP 525/1), 525/2, 525/3, 525/4, 525/5, 525/6, 525/7, 525/61, 
525/60, 525/59, 525/8, 525/9, 525/10, 525/11, 525/12, 524, 26/30 (GP 525/13), 525/14, 525/15, 525/16, 
525/18, 525/19, 525/20, 525/21, 525/22, 525/23, 525/24, 525/25, 525/26, 525/27, 525/28, 525/29, 525/31, 
525/32, 161/49 (GP 525/33), 525/34, 525/36, 499 (GP 525/37), 525/38, 26/22 (GP 525/39), 26/29 (GP 
525/40), 513/4 (GP 525/65), 525/41, 525/42, 525/43, 525/44, 525/45, 26/17(GP 525/46), 525/47, 513/6 
(GP 525/62), 525/53, 525/54, 525/55, 513/8 (GP 525/57), 525/56, 525/58, 525/64, 525/66,199/11 v k.ú. 
Vlčkovice u Kolince

p.p.č. 976/1, 976/3 ,976/4 ,976/5, 976/6, 976/7, 976/8, 976/9, 976/10, 976/11, 976/12, 976/13, 976/14, 
976/15, 976/16, 432/54 (GP 976/17), 976/18, 884 (GP 976/2), 878/1, 420/1, 875, 422/2, 427/4, 878/2 
416/1, 416/37, 416/38 v k.ú. Kolinec

v rozsahu stavebních objektů:
SO 101.001 Komunikace – Příprava území
SO 101.101 Komunikace – Přeložka silnice II/187 – Číhaň – Kolinec
SO 101.102 Komunikace – Definitivní dopravní značení
SO 101.103 Komunikace – Provizorní dopravní značení, DIO
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SO 101.104 Komunikace – Propustky
SO 101.105 Komunikace – Demolice stávající komunikace / rekultivace
SO 101.801 Komunikace – Skrývka ornice
SO 101.802 Komunikace -  HTÚ
SO 101.803 Komunikace – Sadové úpravy
SO 201        Most přes levostranný přítok Kalného potoka

Projekt řeší:
přeložku silnice II/187 mezi obcemi Číhaň a Kolinec v délce 3 730,067 m, kategorie S 9,5/70, včetně dvou 
zastávek BUS v zálivu (každá v jednom směru). Napojení stávajících úseků silnice II/187 na přeložku 
silnice II/187 ve formě dvou stykových křižovatek, čímž je zajištěna přístupnost a obslužnost obce Brod. 
Napojení polních cest a přilehlých pozemků na přeložku je řešeno připojením sjezdů. Odvodnění 
komunikace je navrženo pomocí podélného a příčného sklonu komunikace do svahů zemního tělesa, resp. 
do navržených lichoběžníkových příkopů podél komunikace s nejmenší hloubkou 0,30 m. Pro převedení 
vody pod tělesem komunikace, resp. pod sjezdy a stykovými větvemi stykových křižovatek, je v rámci 
stavby navrženo 28 trubních propustků. Přemostění přítoku Kalného potoka je zajištěno novým mostním 
objektem v km 3+266,500. Nosná konstrukce mostu je navržena jako rámová železobetonová konstrukce 
o jednom poli, šířka mezi svodidly je 9,50 m, na mostě nejsou umístěny chodníky. Bude provedena 
demolice stávající komunikace v nezbytném rozsahu. Součástí stavby je i dopravní značení a to jak svislé, 
tak vodorovné. V rámci stavby budou provedeny sadové úpravy. Většina sadových úprav jsou plochy 
zářezů a násypů vzniklé při konstrukci tělesa komunikace, nebo řešení odvodnění.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované Projekční 

kanceláří VIN Consult s.r.o., se sídlem: Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4, IČ: 496 14 967,  Ing. 
Janem Hradilem, Ph.D., Autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby,  ČKAIT - 0013484, 
v měsíci 04/2018, číslo zakázky 56816.1-2, stupeň DSP,  která pro stavebníka 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.

2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného 
dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny 
úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.

3. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací 
jako předmětu své činnosti.

4. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění 
komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno.

5. Při provádění stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů, bude maximálně 
ušetřeno životní prostředí. 

6. Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachována možnost přístupu ke všem objektům a 
pozemkům, nacházejícím se v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení přístupu stavebník 
včas projedná s vlastníky, resp. uživateli, těchto objektů.  Příjezd pro sanitní a požární vozy musí být 
zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí do prostoru jejich umístění pro 
případ havárie.

7. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných technických norem, požadavky 
týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.

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 při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí splnění podmínek, 
stanovených v jednotlivých vyjádřeních správců těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého 
provozu.

10. Stavebník zajistí, aby vodorovné a svislé dopravní značení na sil. II/187 v dotčeném úseku 
odpovídalo aktuálně platnému stanovení místní (resp. přechodné) úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, které vydá příslušný Obecní úřad obce s rozšířenou působností Klatovy, Sušice, 
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Horažďovice a Krajský úřad Plzeňského kraje. O stanovení je třeba požádat v dostatečném časovém 
předstihu.

11. Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči záměr provádění stavební činnosti.

12. V průběhu prací budou dodržena ustanovení § 176 stavebního zákona a ust. § 22 a § 23 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

13. 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. 

14. Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 
podnikatele.

15. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviscích:
a)   Stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.: 1286/ZPR/Vas, ze dne 

5. června 2018;
b) Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.: 1349/18/Čes, ze 

dne 16. května 2018;
c)   Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.: 1052/11/ZPR/Ran, 

ze dne 28. 7. 2011;
d) Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.: 2649/10/ZPR/Trm, 

ze dne 25. 10. 2010;
e)   Závazné stanovisko Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí zn.: ŽP/4523/18/St, ze 

dne 7. června 2018;
f)    Závazné stanovisko Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí č.j.: ŽP/2938/11/Bá, 

ze dne 4. 4. 2011;
g) Závazné stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí zn.: 

ZN/267/ŽP/19 ze dne 31. 5. 2019;
h) Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, zn.: ZN/195/ŽP/18 ze 
      dne 25. 5. 2018;
i)    Vyjádření policie ČR, DI Klatovy č.j. KRPP-70048-1/ČJ-2018-030406 ze dne 1. června 2018:

- před zahájením výstavby bude zhotovitelem díla s dostatečným časovým předstihem předložen 
k vyjádření návrh trvalého dopravního značení, aktualizovaný v souladu s platným zněním vyhl. 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a zároveň 
podrobný návrh dopravních opatření po dobu výstavby;

j)    Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství zn.: 
ZN/945/DSH/18 ze dne 16. 5. 2018:
- budou dodrženy podmínky závazného stanoviska č.j.: DSH/14043/DSH/10, spis.zn.:  
ZN/2593/DSH/10 ze dne 5. 11. 2010;

k) Závazné  stanovisko  Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni    č.j.: 
       KHSPL/12626/21/2018 ze dne 11. 5. 2018;
l)    Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy,  
       Aretinova 129, 339 01  Klatovy č.j.: HSPM-7231-14/2010 KT ze dne 16. 5. 2018;
m)  Vyjádření k trvalému záboru Státní pozemkový úřad zn.: SPU 590417/2017 ze dne 13. 12. 2017, 

 Aktualizace vyjádření zn.: SPU 089325/2019 ze dne 5.3.2019;
      n)    Stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Plzeň č.j.: 
             UZSVM/A/21223/2018.PKTM, ze dne 1. 6. 2018;

o)    Vyjádření POVED s.r.o., Plzeňský organizátor veřejné dopravy, zn.: PO-20180383-FEN ze dne 
       17. 5. 2018:
     - zastávky na nové přeložce musí být stavěné na provoz autobusů o délce 15 metrů
     - požadujeme zbudovat zastávku Kolinec, Brod na přeložce (rovněž pro autobusy 15 metrů)
        s co nejpřímějším výjezdem ze zálivu(aby autobus při výjezdu nezasahoval svojí levou částí do  
        protisměrného jízdního pruhu.
      - v průběhu stavby musí být zajištěn průjezd autobusů pro zajištění obsluhy Vlčkovic a Brodu;
p)   Stanovisko správce povodí  Povodí Vltavy, státní podnik zn.: 6204/2018-142 ze dne 13.2.2018 
      a  Souhlas s provedením stavby č. 26593/2019-PVL ze dne 2.5.2019;
r)   Stanovisko Obce Číhaň ze dne 20. 6. 2018:
      -  doplnění sjezdů z nové komunikace na poz.p.č. 979/2 a 979/1 a 925 a 924 v k.ú. Číhaň;

       s)  Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3, 
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            Vyjádření  o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě 
             elektronických  komunikací společnosti č.j.: 547463/18 ze dne 26. 2. 2018, Vyjádření k PD zn.: 
            POS-PD-598-18 ze dne 21. 5. 2018;   
       t)  Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4, zn.: 1104523455 ze dne 
             28. 6.2019.                    
16.  Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby, za účelem provedení kontrolních    

 prohlídek stavby: 
– Vyznačení záborů stavby (ornice, ZS)
– Inženýrské objekty (most, propustky, zídky)
– Pláň vozovky
– Závěrečná prohlídka po ukončení stavby (po etapách)

17. V průběhu stavby bude zajištěno zneškodnění všech odpadů vznikajících při vlastní stavební         
činnosti, a to v zařízení k 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.

18. Během stavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného 
dozoru.

19. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
20. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2025.
21. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání  

    kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:  
 popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí nebo územního 

souhlasu, stavebního povolení, příp. změny stavebního povolení
 doklady o schváleném uložení odpadů nebo o jejich jiném odsouhlaseném využití
 doklady o výsledcích a měření předepsaných zvláštními předpisy
 doklady prokazující shodu 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

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 správního řádu:
– Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00  Plzeň 
– Ing. Jiří Pytel, Václavská 15, 339 01  Klatovy
– Farma Číhaň s.r.o., č.p. 73, 341 42  Číhaň
– Obec Číhaň, Číhaň 26, 341 42  Kolinec
– Jana Zborníková, Brod 3, 341 42  Kolinec
– Ing. František Kohout, Dr. Ed. Beneše 224, 342 01  Sušice III 
– Městys Kolinec, čp. 28, 341 42  Kolinec
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,

128 00  Praha 2
– Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
– Vojtěch Pokorný, 342 01  Sušice 56/II
– Zemědělské obchodní družstvo Kolinec, č.p. 295, 341 42  Kolinec
– VESA Velhartice, a.s., č.p. 220, 341 42  Velhartice
– Radek Boublík, č.p. 174, 341 42  Kolinec
– Čestmír Škarda, č.p. 256, 341 42  Kolinec
– Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3
– ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV - Podmokly
– Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3
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Současně toto rozhodnutí navazuje zejména na:
– Územní rozhodnutí Městského úřadu Sušice, odboru výstavby a územního plánování č.j.: 

762/11/VYS/Lu ze dne 10. 10. 2011, prodlouženo rozhodnutím zn.: 369/16/VYS/Lu dne 23. 5. 2016, 
změna územního rozhodnutí zn.: 3500/17/VYS/Bla ze dne 30.1.2018.

– Rozhodnutí MěÚ Sušice, ODSH č.j.: 4340/10/DOP/Pa ze dne 27. prosince 2010.
– Rozhodnutí MěÚ Sušice, ODSH č.j.: 865/19/DOP/Pa ze dne 1. dubna 2019.
– Rozhodnutí MěÚ Klatovy, OŽP, č.j.: ŽP/05770/18 ze dne 24.7.2018.
– Rozhodnutí Obecního úřadu Číhaň zn.: 68/19/OÚ ze dne 20. 2. 2019.
– Rozhodnutí Úřadu městyse Kolinec zn.: Kol/482-246/2018 ze dne 27. 9. 2018.

Odůvodnění:
     Dne 12. 7. 2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Přeložka silnice 
II/187 – Číhaň – Kolinec“ v rozsahu stavebních objektů uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Dnem 
podání bylo zahájeno stavební řízení. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby 
Odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Sušice č.j.: 762/11/VYS/Lu  dne 10. 10. 
2011, prodlouženo rozhodnutím zn.: 369/16/VYS/Lu dne 23. 5. 2016, změna územního rozhodnutí zn.: 
3500/17/VYS/Bla ze dne 30.1.2018.
Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala požadované podklady, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu Sušice jako speciální stavební úřad vyzval stavebníka podle ust. § 45 odst. 
2 zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opatřením č.j.   4146/18/DOP/Pa  ze 
dne 13. září 2018 k doplnění podání, které spočívalo v doložení:
- Územní rozhodnutí o umístění stavby a  Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí s vyznačením právní 
moci
- Doplnění  projektové dokumentace:   Průvodní zpráva – čl. 15 – splnění požadavků dotčených orgánů  
 (POVED s.r.o., Policie ČR, DI Klatovy, OŽP MěÚ Sušice - ochrana přírody, Závazné stanovisko č.j.:   
 2649/10/ZPR/Trm ze dne 25. 10. 2010, Obec Číhaň), Zásady organizace výstavby 
 - Doplnit  2 paré PD 
- Aktualizovaná vyjádření k existenci sítí    
- Závazné stanovisko KÚPK, odboru dopravy a SH č.j.: DSH/14043/DSH/10, spis.zn.: ZN/2593/DSH/10 
ze dne 5. 11. 2010
- Závazné stanovisko vodoprávního úřadu - OŽP MěU Sušice, č.j.:1052/11/ZPR/Ran ze dne 28. 7. 2011
- Souhlas s trvalým a dočasným odnětím půdy a jeho změnou  dle § 10 zákona  č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu
- Odnětí záborem dotčené části lesa z PUPFL
- Povolení ke kácení dřevin (Úřad Městyse Kolinec a Obecní úřad Číhaň)
- Vyjádření Státní pozemkový úřad – příloha – situační zákres předmětné stavby včetně  situačního 
zákresu staveb HOZ
-Vyjádření Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí – návrh na přerozdělení přebytku                                
ornice 
- Majetkoprávní elaborát - odlišit hranice záboru od hranice pozemku, hranice a čísla pozemků nově    
  Oddělených, srovnávací tabulka pozemků DÚR a DSP, čísla parcel sousedních pozemků
- Povodí Vltavy – majetkoprávní vypořádání před zahájením řízení o povolení stavby.

Zároveň usnesením, č.j.: 4145/18/DOP/Pa ze dne 13. září 2018 správní řízení o povolení předmětné 
stavby dle ust. § 54 odst. 1 písm. a) zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zdejší správní orgán přerušil.

 Po doplnění požadovaných dokladů dne 28. 6. 2019 speciální stavební úřad  svým opatřením č.j.: 
3215/19/DOP/Pa ze dne 23. července 2019 oznámil zahájení stavebního řízení.  Účastníkům řízení podle 
ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), 
bylo předmětné oznámení doručeno jednotlivě. Dalším účastníkům řízení bylo předmětné oznámení 
doručeno formou veřejné vyhlášky, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení. Veřejná 
vyhláška byla vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sušice, Městského úřadu 
Klatovy, Úřadu městyse Kolinec, Obecního úřadu Číhaň. Dotčené orgány  vyrozuměl speciální stavební 
úřad jednotlivě. Speciální tavební úřad současně upozornil účastníky řízení i dotčené orgány, že mohou 
své námitky, resp. svá stanoviska k předmětné stavbě uplatnit nejpozději v den ústního jednání, jinak 
k nim nebude přihlédnuto. K projednání žádosti současně nařídil na den 22. srpna 2019 ústní jednání, o 
jehož výsledku byl sepsán protokol. Speciální stavební úřad umožnil účastníkům řízení, dotčeným 
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orgánům nahlédnout do dokumentace a podkladů rozhodnutí, a to u Odboru dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu Sušice.

 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. Okruh účastníků řízení stanovil 
speciální stavební úřad podle §109 stavebního zákona, tj.: stavebník a vlastníci pozemků a staveb na 
pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, a dále vlastníci sousedních pozemků, jejichž vlastnické 
právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající 
věcnému břemenu, může–li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Ve smyslu ustanovení § 
112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona 
identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí. Oznámení 
rozhodnutí je provedeno v souladu s ust. § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou, vzhledem k tomu, že 
se jedná o řízení s velkým počtem účastníků.

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.
     Vzhledem k tomu že se jedná o stavbu veřejně prospěšnou podle ust. § 17 odst. 1 zákona o pozemních 
komunikacích, na kterou lze podle zvláštního předpisu odejmout nebo omezit vlastnické právo podle ust. 
§ 17 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, nevyžaduje se v souladu s ust. § 184a odst. 3 stavebního 
zákona souhlas podle ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona vyznačením na situačním výkresu projektové 
dokumentace. 
      V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci 
z hlediska ustanovení § 109 - 111 stavebního zákona. Konstatoval, že projektová dokumentace stavby 
byla zpracována osobou s příslušnou autorizací, že splňuje technické požadavky na stavby, je v souladu 
s požadavky dotčených orgánů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani 
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků a splňuje podmínky 
územního rozhodnutí o umístění stavby. 

Stanoviska sdělili:
 Policie ČR, DI Klatovy č.j. KRPP-70048-1/ČJ-2018-030406, ze dne 1. června 2018; 
 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Stanovisko zn.: 1286/ZPR/Vas,  ze dne 5. června 2018;
 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko zn.: 1349/18/ZPR/Čes,  ze dne 16. 

května 2018;
 Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko zn.: 1052/11/ZPR/Ran, ze dne 

28. 7. 2011;
 Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko zn.: 2649/10/ZPR/Trm, ze dne 

25. 10. 2010;
 Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko zn.: ŽP/4523/18/St, ze dne 7. 

června 2018;
 Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko č.j.: ŽP/2938/11/Bá, ze dne 4. 

4. 2011;
 MěÚ Klatovy, Odbor výstavby a a územního plánování, Sdělní č.j.: OVÚP/3977/18/My ze dne 5. 6. 

2018 a č.j.: OVÚP/3619/18/Ma ze dne 21. 5. 2018;
 MěÚ Klatovy, Odbor dopravy – dopravní úřad ,Vyjádření č.j.: OD/4643/18-2/Au ze dne 18.5.2018;
 Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Stanovisko zn.: 

ZN/945/DSH/18 ze dne 16.5.2018;
 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Závazné stanovisko zn.: ZN/267/ŽP/19 ze 

dne 31. 5. 2019;
 Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Stanovisko zn.: ZN/195/ŽP/18 ze dne 25. 

5. 2018 a Závěr zjišťovacího řízení zn.: ŽP/526/10 ze dne 15. 2. 2010;
 POVED s.r.o. Plzeňský organizátor veřejné dopravy, Vyjádření  zn.: PO-20180383-FEN ze dne 

17.5.2018;
 Česká  telekomunikační infrastruktura a.s.,  Vyjádření  o  existenci  sítě  elektronických  komunikací 

a všeobecné  podmínky  ochran y sítě elektronických komunikací  č.j.: 547463/18,  ze dne 26. 2. 
2018, a zn.: POS-PD-598-18 ze dne 21.5.2018;
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 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV - Podmokly, Vyjádření k PD zn.: 1104523455 
ze dne 28. 6. 2019 a Sdělení o existenci energetického zařízení zn.: 0101063836 ze dne 21. 2. 2019;

 ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53  Praha, 4 zn.: 0700079842 ze dne 18. 7. 2019;
 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy,  Aretinova 129, 339 01  Klatovy, 

č.j.: HSPM-7231-14/2010 KT, ze dne 16. 5. 2018;
 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, zn.: KHSPL/12626/21/2018, ze dne 

11.5. 2018;
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Stanovisko č.j.: UZSVM/A/21223/2018-PKTM 

ze dne 1. 6. 2018;
 Státní pozemkový úřad, Vyjádření k trvalému záboru zn.: SPU 590417/2017 ze dne 13. 12. 2017, 

Aktualizace vyjádření zn.: SPU 089325/2019 ze dne 5.3.2019;
 Povodí Vltavy, státní podnik, Stanovisko zn.: 6204/2018-142 ze dne 13. 2. 2018, Souhlas č. 

26593/2019-PVL ze dne 2. 5. 2019;
 Obec Číhaň, Stanovisko k PD pro povolení tavby ze dne 20. 6. 2018;
 Městys Kolinec, Souhlas se stavbou ze dne 30. 8. 2018;
 ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00  Praha 3, Souhrnné stanovisko zn.: 04507/2018-O 

ze dne 17.4.2018;
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Vyjádření zn.: 16402/2018-SZDC-OŘ_PLZ-ÚT-

90/M ze dne 11. 5. 2018;
 ČEPRO, a.s. Dělnická 213, 170 04  Praha 7, Vyjádření zn.: 5121/18 ze dne 22. 3. 2019;
 České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00  Praha 6 – Břevnov, Sdělení zn.: 

UPTS/OS/199856/2018 ze dne 10. 8. 2018;
 T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 4, zn.: E08006/18 ze dne 26. 2. 

2018;
 Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00  Praha 5, Vyjádření zn.: 

MW000007873172044 ze dne 26. 2. 2018;
 VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01  Klatovy, Vyjádření k existenci sítí zn.: V-18-254-2018 ze 

dne 26. února 2018;
 Ministerstvo obrany Praha, Oddělení ochrany územních zájmů, č.j.: 101203/2018-8201-OÚZ-PHA ze 

dne 2.5.2018, ÚP - 497/25 – 750 - 2018 ze dne 24.8.2018;
 Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Sušice, zn.: 2442/18/VYS/Lu  ze dne 25. 7. 

2018;
 Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Sušice, Územní rozhodnutí, č.j.: 

762/11/VYS/Lu ze dne 10. 10. 2011, prodloužení - rozhodnutí zn.: 369/16/VYS/Lu dne 23. 5. 2016, 
změna územního rozhodnutí zn.: 3500/17/VYS/Bla ze dne 30.1.2018;

 Městský úřad Sušice, ODSH, Rozhodnutí č.j.: 4340/10/DOP/Pa ze dne 27. prosince 2010;
 Městský úřad Sušice, ODSH, Rozhodnutí č.j.: 865/19/DOP/Pa ze dne 1. dubna 2019;
 Městský úřad Klatovy, OŽP, Rozhodnutí, č.j.: ŽP/05770/18 ze dne 24.7.2018;
 Obecní úřad Číhaň, Rozhodnutí zn.: 68/19/OÚ ze dne 20. 2. 2019;
 Úřad městyse Kolinec, Rozhodnutí zn.: Kol/482-246/2018 ze dne 27. 9. 2018.

      Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí, kterými zabezpečil 
zejména ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního 
prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti 
práce a technických zařízení a z hlediska dopravy.
     Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, a 
proto rozhodl se souhlasem Odboru výstavby a ÚP MěÚ Sušice zn.: 2442/18/VYS/Lu  ze dne 25. 7. 
2018, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku 
uvedených.
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Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) 
stavebního zákona identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru 
nemovitostí: Účastníci řízení – další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 správního řádu:

vlastníci pozemků č. 916/2, 919/1, 920/1, 920/2, 921, 922, 923, 924, 926/1, 927, 932, 928/1, 929, 930/1, 
930/2, 930/3, 936, 937, 938, 940, 951/3, 955/1, 955/2, 956/1, 956/2, 975/2, 976, 978/1, 978/2, 979/1, 
979/2, 984/2, 984/3, 990/1, 993/1, 993/2, 996/1, 996/2, 996/3, 994, 995, 1195, 1196/2 v k.ú. Číhaň
poz.p.č. 44/1, 44/10, 53/1, 72/1, 73/1, 67, 66, 86, 60/1,  60/2, 111/1, 111/2, 107/1, 107/2, 463/1, 87/1, 
87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 84, 88, 89, 90, 91, 59/1, 59/2, 58, 68, 48/4, 47/1, 473/1, 473/4,  v k.ú. Brod
poz.p.č. 489, 484/9, 484/12, 492/2, 493/2, 493/4, 107/3, 95, 97/1, 97/2, 97/4, 26/1, 26/2, 26/3, 26/5, 26/7, 
26/9, 26/11, 26/13, 26/15, 26/18, 26/19, 26/21, 26/23, 26/24, 26/25, 26/28, 26/26, 200/2, 36, 501, 510, 
513/7, 522, 523, 201, 161/50, 161/52, 162/13, 162/16, 162/17, 163, 193/1, 197/1, 197/2,  197/3, 197/4, 
195/1, 195/2, 195/3, 193/2, 186, 170, 171/2, 178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 179/1, 179/3, 179/4, 247, 525/48, 
525/49, 525/50, 525/51, 525/52 v k.ú. Vlčkovice u Kolince
poz.p.č. 875, 422/1, 422/2, 420/1, 878/2, 420/2, 427/2, 427/3, 427/4, 427/7, 871/1,  416/1, 885/1, 416/35, 
416/37, 429, 430, 432/23, 432/54, 432/37, 433/7 v k.ú. Kolinec

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
 Žádné námitky účastníků řízení nebyly předloženy

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 dopravy a silničního 
hospodářství 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 stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

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.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

- otisk úředního razítka -

                                Bc. František Opl
                                vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Správní poplatek -  podle § 8 odst. 2  písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a pol. 18 sazebníku – osvobozeno.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno…………………………………..                       Sejmuto……………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se:

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona (doručováno jednotlivě):
– Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00  Plzeň, 

adresa pro doručování:  VIN Consult s.r.o., Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4

účastníci řízení podle ust. § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona (doručováno jednotlivě):
– Ing. Jiří Pytel, Václavská 15, 339 01  Klatovy
– Farma Číhaň s.r.o., č.p. 73, 341 42  Číhaň
– Obec Číhaň, Číhaň 26, 341 42  Kolinec
– Jana Zborníková, Brod 3, 341 42  Kolinec
– Ing. František Kohout, Dr. Ed. Beneše 224, 342 01  Sušice III 
– Městys Kolinec, čp. 28, 341 42  Kolinec
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,

128 00  Praha 2
– Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
– Vojtěch Pokorný, 342 01  Sušice 56/II
– Zemědělské obchodní družstvo Kolinec, č.p. 295, 341 42  Kolinec
– VESA Velhartice, a.s., č.p. 220, 341 42  Velhartice
– Radek Boublík, č.p. 174, 341 42  Kolinec
– Čestmír Škarda, č.p. 256, 341 42  Kolinec
– Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3
– ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
– Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 a odst. 3 se ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, doručuje oznámení vyvěšením na úřední desce následujícím úřadem po dobu 15 dnů:
– Městský úřad Sušice,  z d e
– Městský úřad Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01  Klatovy
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též příslušným obecným 
úřadům (s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým a po uplynutí 
této lhůty žádáme o zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky): 
– Úřad Městyse Kolinec, 341 42  Kolinec 28 
– Obecní úřad Číhaň, Číhaň 26, 341 42  Kolinec 

účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:
– vlastníci pozemků č. 916/2, 919/1, 920/1, 920/2, 921, 922, 923, 924, 926/1, 927, 932, 928/1, 929, 

930/1, 930/2, 930/3, 936, 937, 938, 940, 951/3, 955/1, 955/2, 956/1, 956/2, 975/2, 976, 978/1, 978/2, 
979/1, 979/2, 984/2, 984/3, 990/1, 993/1, 993/2, 996/1, 996/2, 996/3, 994, 995, 1195, 1196/2 v k.ú. 
Číhaň
poz.p.č. 44/1, 44/10, 53/1, 72/1, 73/1, 67, 66, 86, 60/1,  60/2, 111/1, 111/2, 107/1, 107/2, 463/1, 87/1, 
87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 84, 88, 89, 90, 91, 59/1, 59/2, 58, 68, 48/4, 47/1, 473/1, 473/4,  v k.ú. Brod
poz.p.č. 489, 484/9, 484/12, 492/2, 493/2, 493/4, 107/3, 95, 97/1, 97/2, 97/4, 26/1, 26/2, 26/3, 26/5, 
26/7, 26/9, 26/11, 26/13, 26/15, 26/18, 26/19, 26/21, 26/23, 26/24, 26/25, 26/28, 26/26, 200/2, 36, 
501, 510, 513/7, 522, 523, 201, 161/50, 161/52, 162/13, 162/16, 162/17, 163, 193/1, 197/1, 197/2,  
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197/3, 197/4, 195/1, 195/2, 195/3, 193/2, 186, 170, 171/2, 178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 179/1, 179/3, 
179/4, 247, 525/48, 525/49, 525/50, 525/51, 525/52 v k.ú. Vlčkovice u Kolince
poz.p.č. 875, 422/1, 422/2, 420/1, 878/2, 420/2, 427/2, 427/3, 427/4, 427/7, 871/1,  416/1, 885/1, 
416/35, 416/37, 429, 430, 432/23, 432/54, 432/37, 433/7 v k.ú. Kolinec

Dotčené orgány a ostatní:
– Městský úřad Sušice, odbor výstavby a územního plánování 
– Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí
– Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování
– Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí
– Městský úřad Klatovy, odbor dopravy a silničního hospodářství
– Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí
– Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy
– Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Plzeňská 165/II, 339 01 Klatovy
– Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, úz. odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV
– vlastní

Na vědomí:
 POVED s.r.o., Plzeňský organizátor dopravy, Nerudova 25, 301 00  Plzeň

Dotčené obce:
 Úřad Městyse Kolinec, Kolinec 28, 341 42  Kolinec
 Obecní úřad Číhaň, Číhaň 26, 341 42  Kolinec
 Městský úřad Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01  Klatovy
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