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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  15. března 

2019 podal 

Město Kašperské Hory, se sídlem: Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 002 55 645,  adresa pro 

doručování: Ing. Jan Jeništa, nar.: 3. 2. 1985, bytem: arch. Dubského 387, 386 01  Strakonice (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: 

 

„Rekonstrukce MK Klostermannova – Kašperské Hory“ 

 

na pozemku p.č. 1524/6, 1532/9, 2146/1, 2146/7, 2146/12, 2146/13, 2322, 2353 v katastrálním území 

Kašperské Hory.  

 
Projekt řeší: 

Rekonstrukci Klostermannovy ulice se stávající zástavbou rodinnými domy v jižní části města 

Kašperské Hory. Komunikace je řešena jako Obytná zóna, tedy komunikace třídy D1, v celkové délce 

170 bm se základní šířkou vozovky 5,8 m včetně přídlažby z kamenné kostky. Parkovací zálivy jsou 

navrženy s dlážděním lomovým kamenem v šířce min. 2 m s odstupem od oplocení 0,4m. Komunikace 

bude v napojení na Okružní ulici opatřena nájezdovou hranou s varovným pruhem. Vjezdy na 

pozemky jsou provedeny v kamenné kostce dle jejich stávající šířky (3,3 – 5,45 m). Dešťové vody 

z komunikace budou odváděny do uličních vpustí, které budou nově navrženy v pásu přídlažby 

vozovky a ve spodní části pak bude odvodnění řešeno jednostranným sklonem do jedné vpusti a dále 

do zeleně a stávající strouhy (drobný vodní tok). Na předělu asfaltového a nestmeleného povrchu 

bude proveden příčný odvodňovací drain. Součástí stavby je svislé a vodorovné dopravní značení.  

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:  

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované Projekční 

kanceláří Building – Investment, s.r.o., se sídlem: Doubravice 40, 387 35  Doubravice u Strakonic, 

IČ: 654 15 680,  Jakubem Jeništou, DiS., Autorizovaným technikem pro pozemní stavby a dopravní 

stavby, spec. nekolejová doprava,  ČKAIT - 0101827, v měsíci 12/2018, arch.číslo B-0217, 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. 
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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 je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči záměr provádění stavební činnosti. 

11. 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 

12. 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.  

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

podnikatele. 

14. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviscích: 

a)    Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru výstavby a územního plánování č.j.: 

500/18/VYS/Lu ze dne 28. 2. 2018; 

b) Stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.: 2968/17/ZPR/Vas, ze dne  

9. října 2017; 

c)    Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.: 3097/17/ZPR/Ces, 

ze dne 21. září 2017; 

d) Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.: 3247/17/ZPR/Kal, 

ze dne 9. října 2017; 

e)    Stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.: 2031/18/ZPR/Kra, ze dne  

2. srpna 2018; 

f)    Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru školství, památkové péče a cestovního 

ruchu č.j.: 353/17/SPC ze dne 17.10.2017; 

g) Vyjádření Policie ČR, DI Klatovy č.j. KRPP-135023-1/ČJ-2017-030406, ze dne 2. října 2017; 

h) Závazné stanovisko Správy Národního parku Šumava, Odbor státní správy Chráněné krajinné 

oblasti Šumava, zn.: NPS 07022/2018 ze dne 26. 7. 2018 

i)    Závazné  stanovisko  Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni    č.j.:  

      KHSPL/2853/21/2018 ze dne 5. 2. 2018; 

j)    Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy,   

      Aretinova 129, 339 01  Klatovy č.j.: HSPM-936-2/2018 KT ze dne 27. 2. 2018; 

k)   Stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava zn.: 51861/2017-143 ze dne  

      19.9.2017 

       l)   Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3, zn.:  
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             POS-PD-1185-17 ze dne 11. 12. 2017, Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací  

             společnosti, č.j.: 646059/19 ze dne 29. 5. 2019;    

       m)  Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4, zn.: 1102843870 ze dne  

             28. 2.2019 a zn.: 0101058155 ze dne 12. 2. 2019;     

       n)   Technické služby Města Kašperské Hory, zn.: TS 4/2018 ze dne 24. 4. 2018 Vyjádření KPD   

             a Vyjádření k existenci sítí VO; 

       o)   EVK Kašperské Hory s.r.o. , Žádost o doplnění PD a Vyjádření ke stavbě ze dne  4. 1. 2018.            

15.  Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby, za účelem  provedení  kontrolních  prohlídek  

       stavby:  

– Závěrečná kontrolní prohlídka 

16. 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. 

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

dozoru. 

18. O průběhu stavby bude veden stavební deník. 

19. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2021. 

20. 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: 

Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92  Kašperské Hory, adresa pro doručování: Jan Jeništa, arch. 

Dubského 387, 386 01  Strakonice, ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy, Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, EVK Kašperské Hory s.r.o., IDDS: tbryhky, Technické služby města 

Kašperských Hor, IDDS:d3dpprc 

 

Současně toto rozhodnutí navazuje zejména na: 

– Územní rozhodnutí Městského úřadu Kašperské Hory, stavebního úřadu zn.: /00054/2018/ ze dne 

21.9.2018 

– Rozhodnutí Městského úřadu Kašperské Hory č.j.: 01081/2018/Maj ze dne 5.4.2018 

 

Odůvodnění: 

     Dne 15. 3. 2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 

uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

     Stavební úřad oznámil opatřením č.j.: 1148/19/DOP/Pa ze dne 6. května 2019 zahájení stavebního 

řízení známým účastníkům řízení a to formou veřejné vyhlášky, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem 

účastníků řízení. Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu, do 

kterého zahrnul vlastníky pozemků a staveb na nich, jejichž hranice sousedí s pozemky stavby. Veřejná 

vyhláška byla vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sušice a Městského úřadu 

Kašperské Hory a  podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 

ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
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podklady pro posouzení stavby; stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 

účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.     

      V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci 

z hlediska ustanovení § 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. Na stavbu bylo vydáno 

územní rozhodnutí o umístění stavby č .j.:  /00054/2018/  dne 21. 9. 2018, které nabylo právní moci dne 

27. 10. 2018. 

 

Stanoviska sdělili: 

 Policie ČR, DI Klatovy č.j. KRPP-135023-1/ČJ-2017-030406, ze dne 2. října 2017;  

 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Stanovisko zn.: 2968/17/ZPR/Vas,  ze dne 9. října 2017; 

 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko zn.: 3097/17/ZPR/Ces,  ze dne 21. září 

2017; 

 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko zn.: 3247/17/ZPR/Kal,  ze dne 9. 10. 

2017; 

 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko zn.: 2031/18/ZPR/Kra,  ze dne 2. srpna 

2018; 

 MěÚ Sušice, Odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu č.j.: 353/17/SPC ze dne 17. 10. 

2017; 

 Správa Národního parku Šumava, Závazné stanovisko zn.: NPS 07022/2018 ze dne 26.7.2018; 

 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava zn.: 51861/2017-143, ze dne 19. 9. 2017; 

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

všeobecné podmínky ochran y sítě elektronických komunikací č.j.: 646059/19, ze dne 29. 5. 2019, 

zn.: POS-PD-1185-17 ze dne 11. 12. 2017; 

 ČEVAK a.s.,  Severní 8/2264,  370 10  České  Budějovice,  Vyjádření  č.j.: 019070093229,  ze dne 

28. 5. 2019; 

 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV - Podmokly, Souhlas s umístěním stavby zn.: 

1102843870 ze dne 28. 2. 2019 a Sdělení o existenci energetického zařízení zn.: 0101058155 ze dne 

12. 2. 2019; 

 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy,  Aretinova 129, 339 01  Klatovy, 

č.j.: HSPM-936-2/2018 KT, ze dne 27. 2. 2018; 

 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni zn. KHSPL/2853/21/2018, ze dne  

5.2. 2018; 

 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno, zn.: Stanovisko zn.: 5001571743, ze dne 21. 8. 

2017; 

 Technické služby Města Kašperské Hory s.r.o., Vyjádření k existenci sítí VO, zn.: TS 4/2018 ze dne 

24.4.2019; 

 EVK Kašperské Hory s.r.o. , Žádost o doplnění PD a Vyjádření ke stavbě ze dne  4. 1. 2018; 

 ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53  Praha 4, Sdělení k existenci komunikačního vedení 

zn.: 0700007500, ze dne 12. 2. 2019; 

 Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53  Praha 4, Sdělení k existenci komunikačního vedení 

zn.: 0200867283, ze dne 12. 2. 2019; 

 Odbor výstavby a ÚP MěÚ Sušice zn.: 500/18/VYS/Lu,  ze dne 28. 2. 2018; 

 Stavební úřad, Městský úřad Kašperské Hory spis. zn.: /00687/2019/ ze dne 5. 4. 2019. 

 

      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 



Č.j.:  1147/19/DOP/Pa str. 5 

 
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 Městského úřadu Kašperské Hory, stavebního úřadu spis.zn.: /00687/2019/ ze 

dne 5. 4. 2019,  jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku 

uvedených. 
 

Účastníci řízení – další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
 

vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Kašperské 

Hory: 

parc.č. 1524/7, 1524/9, 1524/21, 1524/30, 1524/31, 1532/8, 1539/2, 1539/7, 1539/12, 1539/13, 1539/19, 

1539/21, 1540/5, 2146/4, 2146/11, 2307, 2321, 2361, 2368, 2372, 2373 v k.ú. Kašperské Hory 

 

vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Kašperské Hory: 

st.p.č. 180/18, 180/19, 180/24, 290, 337, 355, 392, 393, 640, 729, 759, 764 
 

 

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 – investor 

osvobozen. 
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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  písm. a) až d) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou): 

– Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92  Kašperské Hory, adresa pro doručování: Jan Jeništa, 

arch. Dubského 387, 386 01  Strakonice 

– ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 

– Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

– EVK Kašperské Hory s.r.o., IDDS: tbryhky 

– Technické služby města Kašperských Hor, IDDS:d3dpprc 

 

účastníkům řízení podle ust. § 109  písm. e)  a f) 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 Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92  Kašperské Hory  

 

vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Kašperské 

Hory: 

parc.č. 1524/7, 1524/9, 1524/21, 1524/30, 1524/31, 1532/8, 1539/2, 1539/7, 1539/12, 1539/13, 1539/19, 

1539/21, 1540/5, 2146/4, 2146/11, 2307, 2321, 2361, 2368, 2372, 2373 v k.ú. Kašperské Hory 

 

vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Kašperské Hory: 

st.p.č. 180/18, 180/19, 180/24, 290, 337, 355, 392, 393, 640, 729, 759, 764 

 

Dotčené orgány a ostatní: 

– Městský úřad Kašperské Hory, stavební úřad 

– Městský úřad Kašperské Hory, silniční správní úřad 

– Městský úřad Sušice, odbor výstavby a ÚP 

– Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí 

– Městský úřad Sušice, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu 

– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69 

– Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 

samai8a 

– Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, úz. odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 

– Správa Národního parku Šumava, IDDS: mmwuufk 

– vlastní 

 


