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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  14. listopadu 2019 podal 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00  Plzeň, 

IČ: 720 53 119, v zastoupení na základě plné moci: Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 

01  Tábor, IČ: 281 45 968, zastoupen:  Ing. Robert Juřina, sídlem: Převrátilská 330, 390 01  Tábor, 

IČO: 880 67 483 

a   

Městys Kolinec, Kolinec 28, 341 42  Kolinec, IČ: 002 55 688, v zastoupení na základě plné moci: Ing. 

Robert Juřina, sídlem: Převrátilská 330, 390 01  Tábor, IČO: 880 67 483, (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: 
 

II/187 Kolinec průtah  

 

na pozemku parc. č. 976/18, 976/10, 433/16, 416/35, 416/38, 416/32, 441/13, 441/4, 433/13, 881/1, 

878/1, 880/1, 880/2, 880/3, 871/1, 849/2, 849/1, 433/2, st. 121/2, 436/3, 436/2, 436/4, 437/2, st. 226, 

416/27, 879/1, 941/47, 491/49, 885/5, 885/3, 885/2, 40/3, 48/8, 48/5, 48/13, 48/14, 41/1, 40/4, 40/2, 

416/5, 33/1, 40/1, 846/3, 846/4, 846/1, st. 1/1, 846/2, 899, 79/18, 60/1, 848/1, 914, 64/2, 491/55, 60/15, 

529/1, 887, v k.ú. Kolinec. V rozsahu stavebních objektů povolovaných Odborem dopravy a silničního 

hospodářství: 

SO 101 Oprava silnice 

SO 102 Chodníky 

SO 103 Okružní křižovatka 

SO 104 Zastávkové zálivy 

SO 105 Parkovací záliv 

SO 106 Úpravy navazujících sjezdů 

SO 201 Stabilizace břehu potoka 

SO 202 Stabilizace svahu zdí 

SO 301 Odvodnění komunikací 
 

Projekt řeší: 

Stavební úpravu průtahu silnice II. třídy obcí Kolinec. Jedná se o stavební úpravy stávajícího průtahu 

obcí – uličního profilu. V rámci stavby je navržena výstavba nových chodníků, stavební úpravy veřejného 
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osvětlení, odvod srážkových vod z komunikací a zpevněných ploch novými dešťovými stokami. Křižovatka 

na náměstí bude řešena jako jednopruhová okružní křižovatka. 

SO 101 Oprava silnice – stavební úprava silnice II/187 v délce 1271 m, včetně křižovatky II/187 –  

             III/18714 

SO 102 Chodníky – jednostranný chodník podél II/187 šířky 1,5 – 2,0 m, mezi mostem 187-007 a  

             přechodem u základní školy oboustranné chodníky 

SO 103 Okružní křižovatka – přestavba stávající pětiramenné křižovatky silnic II/187-III/1717-III/18716  

            a místní komunikace na jednopruhovou okružní křižovatku 

SO 104 Zastávkové zálivy – 2 zálivy pro linkovou dopravu, šířky 3 m, délka nástupní hrany 19 m resp.  

             26 m 

SO 105 Parkovací záliv – parkovací záliv pro podélné stání pro 4 vozidla 22,75 x 2,25 m 

SO 106 Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací pro plynulé výškové napojení  -   

             stavební úpravy pro plynulé výškové napojení a zaoblení nároží plynulými poloměry obrub 

SO 201 Stabilizace břehu potoka – zajištění násypového svahu tělesa v kontaktu s vodním tokem   

             železobetonovými opěrnými zdmi délky 28,7 + 47,9 m 

SO 202 Stabilizace svahu zdí – zajištění zářezového svahu gabionovými zdmi délky 88,6 + 10,0 m 

SO 301 Odvodnění komunikací – 9 nových stok potrubí DN 300 – DN 600, výměna potrubí stávající  

             stoky DN 300, uliční vpusti s přípojkami DN 150, horské vpusti s přípojkami DN 200 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:  

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

kanceláří Atelier M.A.A.T., s.r.o., se sídlem: Převrátilská 330/15, 390 01  Tábor, IČ: 281 45 968, Ing. 

Robertem Juřinou, Autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT - 0012735, v měsíci 

duben 2019, 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 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 



Č.j.:  5122/19/DOP/Pa str. 3 

 
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)    Stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.: 2079/19/Vas, ze dne  

19. srpna 2019; 

b) Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.: 2460/19/ZPR/Kra, 

ze dne 23. září 2019 a zn.: 2911/19/ZPR/Kra, ze dne 21. října 2019: 

- Při stavebních pracích v prostředí vodního toku Kalný potok nebude zhoršován chemismus 

vody (výplachy vápenných a cementových směsí při stavbě, znečištění sypkým materiálem, únik 

ropných produktů apod.) 

- Stavebními pracemi ve vodním toku nesmí dojít k jeho dlouhodobému či trvalému zakalení. 

- po ukončení stavebních prací bude provizorní komunikace beze zbytku odstraněna a jí dotčené 

pozemky uvedeny do původního stavu. 

- Kácení dřevin rostoucích mimo les se omezuje na období vegetačního klidu. 

- Veškeré dřeviny nacházející se v blízkosti záměru budou důkladně ochráněny proti 

poškozování dle Standardu AOPK „Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017“ 

c)    Stanovisko Policie ČR, DI Klatovy č.j. KRPP-97483-1/ČJ-2019-030406, ze dne 9. srpna 2019: 

- před započetím stavebních prací bude dopravnímu inspektorátu s dostatečným předstihem 

předložena projektová dokumentace stupně RDS/PDSP, která bude obsahovat aktualizovaný 

detailní návrh dopravně inženýrských opatření na jednotlivé etapy stavby. Její součástí bude 

rovněž návrh trvalého dopravního značení, který bude zohledňovat nové stavební uspořádání 

průjezdního úseku.   

d) Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.: 3690/16/ZPR/Ran, 

ze dne 24. října 2016: 

- realizací záměru nedojde k zúžení koryta toku a snížení jeho kapacity. 

e)   Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.: 2137/19/ZPR/Čes,  

 ze dne 23. července 2019; 

      f)   Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3,  

             o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických  

             komunikací zn.:  689677/19 ze dne 15. 7. 2019, Vyjádření zn.: POS-PD-213-2016 ze dne 20. 6.  

           2016;  

       g)   Závazné souhlasné stanovisko  Ministerstva obrany Praha, Oddělení ochrany územních zájmů  

             č.j.: 102906/2018-8201-OÚZ-PHA, ze dne 21. 6. 2018: 

             - Při uzavírce silnice II/187 požaduje SNM Praha tuto skutečnost oznámit Regionálnímu  

               středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01  Hradec Králové,   

               kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel.: 973 251 519, fax: 973 252 073,  

               ruvdhk@seznam.cz, min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření. 

      h)  Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4, zn.: 1104850455 ze dne  

             23. 7.2019, Sdělení k existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo  

             zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0101240034 ze  

            dne 16. 1. 2020 a zn.: 0101240036 ze dne 16. 1. 2020;     

       i)  Vyjádření VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01  Klatovy, zn.: V-94-945-2019 ze dne   

              31. 7. 2019: 

            - podmínky stanovené ve vyjádření V-84-1006-2016 zůstávají v platnosti. Prodloužení řadu a  

             osazení nového nadzemního hydrantu, stejně jako stavby nových kanalizačních dešťových  

             přípojek, je nutné provádět v současnosti se správcem VH sítí. Zároveň bude budována  

              splašková kanalizace, kde není zatím známý dodavatel – nutná koordinace s Městysem Kolinec. 

       j)  Vyjádření společnosti POVED s.r.o., Nerudova 25, 301 00  Plzeň ze dne 24. října 2019: 

             - V případě uzavírky od plánované okružní křižovatky směr Sušice pojedou autobusy po objízdné  

               trase přes Ujčín, Drouhavec, Hory Matky Boží, Mokrosuky na silnici II/187 a dále budou  

               pokračovat ve své stávající trase. 

            - V případě uzavírky od plánované okružní křižovatky směr Číhaň pojedou autobusy po  

                objízdné trase přes Mlázovy, Boříkovy, Hradiště do Mochtína a dále ve své stávající trase.  

                 Obsluha místních částí Vlčkovice a Brod nebude ze strany veřejné linkové dopravy zajištěna,  

                dopravu zajistí stavba, případně obec Kolinec. 

              -  Pokud bude v jednotlivých fázích rekonstrukce povolen průjezd autobusů skrze obec Kolinec  

mailto:ruvdhk@seznam.cz


Č.j.:  5122/19/DOP/Pa str. 4 

 
               (např. rekonstrukce silnice u židovského hřbitova, či rekonstrukce mostu nad Kalným  

                 potokem),  bude nutné osadit místní komunikace na objízdné trase značkami B 26 – Zákaz  

                zastavení. 

       k)  Vyjádření k PD společnosti ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, zn.: 8837/19 ze dne 29.  

            10. 2019: 

             - Stavebník nese veškeré náklady spojené s případnou překládkou inženýrských sítí, zjištění jejich  

               přesné polohy a s jejich ochranou před poškozením 

            -  Před zahájením prací kontaktujte vedoucího projektu pana Václava Bartoně, mob.: 739240379. 

15. Bylo vydáno Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru výstavby a územního plánování  

       č.j.:  2670/18/VYS/Lu ze dne 30. 7. 2018; 

16.  Bylo vydáno Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.:  

       3042/19/ZPR/Ran, ze dne 1. září 2016; 

17. Bylo vydáno Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.:   

      2081/19/ZPR/Kol, ze dne 15. července 2019; 

18. Bylo vydáno Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru školství, památkové péče a  

       cestovního ruchu č.j.: 318/16/SPC ze dne 17.8.2016; 

19. Bylo vydáno Závazné  stanovisko  Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni     

      č.j.: KHSPL/17762/21/2019 ze dne 18. 7. 2019; 

20. Bylo vydáno Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor  

      Klatovy, Aretinova 129, 339 01  Klatovy č.j.: HSPM-3359-10/2016 KT ze dne 9. 8. 2019; 

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

 prohlídek stavby:  

– Po dokončení potrubí odvodnění komunikace, před záhozem 

– Po dokončení opěrných zdí 

– Po dokončení zemní pláně komunikace, před pokládkou konstrukčních vrstev 

– Po vytyčení obrub a dalších hran komunikace 

– Závěrečná kontrolní prohlídka 

22. 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. 

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

     dozoru. 

24. O průběhu stavby bude veden stavební deník. 

25. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2026. 

26. 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, IČ: 720 

53 119, v zastoupení na základě plné moci: Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01  Tábor, 

IČ: 281 45 968, zastoupen:  Ing. Robert Juřina, sídlem: Převrátilská 330, 390 01  Tábor, IČO: 880 67 483, 
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Městys Kolinec, Kolinec 28, 341 42  Kolinec, IČ: 002 55 688, v zastoupení na základě plné moci: Ing. 

Robert Juřina, sídlem: Převrátilská 330, 390 01  Tábor, IČO: 880 67 483 

Marie Švarcová, nar.: 20. 7. 1938, Kolinec 229, 341 42  Kolinec 

Marie Švarcová, nar.: 11. 7. 1962,  Kolinec 229, 341 42  Kolinec 

Antonín Piskáček, nar.: 22. 6. 1972, Nad Okrouhlíkem 2365/17, 180 00  Praha 8 – Libeň 

Vlasta Nováková, nar.: 26. 10. 1926, Kolinec 165, 341 42  Kolinec 

Miroslav Jílek, nar.: 15. 11. 1946, Kolinec 310, 341 42  Kolinec 

Kamila Jílková, nar.: 18. 3. 1973, Kolinec 310, 341 42  Kolinec 

Marie Krýslová, nar.: 26. 2. 1955, Kolinec 271, 341 42  Kolinec 

ČEPRO, a.s., IČ: 601 93 531, IDDS: hk3cdqj 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IČ: 708 89 953, IDDS: gg4t8hf 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, IDDS: qa7425t 

ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, IDDS: v95uqfy 

VODOSPOL s.r.o., IČ: 483 65 351, IDDS: z3zs9xw 

 

Současně toto rozhodnutí navazuje zejména na: 

– Územní rozhodnutí Městského úřadu Sušice, odboru výstavby a územního plánování č.j.: 

4342/18/VYS/Ko ze dne 4.4.2019 

– Rozhodnutí Městského úřadu Sušice, odboru výstavby a územního plánování č.j.: 1470/17/VYS/Bla 

ze dne 17.7.2017 

– Rozhodnutí MěÚ Sušice, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.: 5564/18/DOP/Pa ze dne 10. 

ledna 2019 

– Rozhodnutí MěÚ Sušice, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.: 5554/18/DOP/Pa ze dne 10. 

ledna 2019 

– Rozhodnutí Úřadu městyse Kolinec, č.j.: Kol/734-276/2018 ze dne 6. 12. 2018. 

 

Odůvodnění: 

     Dne 14. 11. 2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 

uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

     Stavební úřad oznámil opatřením č.j.: 5123/19/DOP/Pa ze dne 6. prosince 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 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 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. Veřejná vyhláška byla vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce 

Městského úřadu Sušice a Úřadu městyse Kolinec.  

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 § 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.:  4342/18/VYS/Ko dne 4. 4. 2019, které nabylo právní moci 

dne 14. 5. 2019. 

 

Stanoviska sdělili: 

 MěÚ Sušice, Odbor výstavby a územního plánování, Závazné stanovisko  zn.: 2670/18/VYS/Lu, ze 

dne 30. 7. 2018; 
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 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Stanovisko zn.: 2079/19/ZPR/Vas,  ze dne 19. srpna 2019; 

 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Stanovisko zn.: 2753/19/ZPR/Vas,  ze dne 29. srpna 2016; 

 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko zn.: 3860/16/ZPR/Kra,  ze dne 30. 

listopadu 2016; 

 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko zn.: 2460/19/ZPR/Kra,  ze dne 23. září 

2019; a zn.: 2911/19/ZPR/Kra,  ze dne 21. října 2019; 

 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko zn.: 3042/16/ZPR/Ran,  ze dne 1. září 

2016; 

 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko zn.: 3690/19/ZPR/Ran,  ze dne 24. října 

2016; 

 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko zn.: 2081/19/ZPR/Kol,  ze dne 15. 

července 2019; 

 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko zn.: 2137/19/ZPR/Ces,  ze dne 23. 

července 2019; 

 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Stanovisko zn.: 2839/16/ZPR/Ces,  ze dne 12. srpna 2016; 

 MěÚ Sušice, Odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu , Stanovisko č.j.: 261/16/SPC ze 

dne 13. 6. 2016; 

 MěÚ Sušice, Odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu , Závazné stanovisko č.j.: 

318/16/SPC ze dne 17. 8. 2016; 

 Policie ČR, DI Klatovy, Stanovisko č.j. KRPP-97483-1/ČJ-2019-030406, ze dne 9. srpna 2019;  

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

č.j.: HSPM-3359-10/2016 KT, ze dne 9. 8. 2019; 

 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni zn. KHSPL/17762/21/2019, ze dne  

18.7. 2019; 

 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Vyjádření zn.: 65588/2019-142, ze dne 7. 10. 

2019; 

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

všeobecné podmínky ochran y sítě elektronických komunikací č.j.: 689677/19 ze dne 15. 7. 2019 

Vyjádření zn.: POS-PD-213-2016 ze dne 20. 6. 2016;  

 VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01  Klatovy, Vyjádření č.j.: V-94-945-2019, ze dne 31. 7. 

2019; 

 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV - Podmokly, Vyjádření k PD zn.: 1104850455 

ze dne 23. 7. 2019, Sdělení k existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci 

nebo  zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0101240034 

ze dne 16. 1. 2020 a zn.: 0101240036 ze dne 16. 1. 2020; 

 ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53  Praha 4, zn.: 0700153984 ze dne 16.1.2020; 

 ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53  Praha 4, zn.: 0700153986 ze dne 16.1.2020; 

 Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53  Praha 4, zn.: 0201013451 ze dne 16.1.2020; 

 Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53  Praha 4, zn.: 0201013453 ze dne 16.1.2020; 

 POVED s.r.o., Nerudova 25, 301 00  Plzeň, Vyjádření ze dne 24. 10. 2019;  

 ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00  Praha 7, Vyjádření zn.: 8837/19, ze dne 29. 10. 

2019; 

 T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 4, Vyjádření zn.: E27065/19, ze dne 

11.7. 2019; 

 Ministerstvo obrany Praha, Oddělení ochrany územních zájmů č.j.: 102906/2018-8201-OÚZ-PHA ze 

dne 21.6.2018; 

 Odbor výstavby a ÚP MěÚ Sušice zn.: 1470/17/VYS/Bla,  ze dne 17. 7. 2017 

 Odbor výstavby a ÚP MěÚ Sušice zn.: 3107/19/VYS/Ko,  ze dne 31. 7. 2019. 

 MěÚ Sušice, odboru dopravy a silničního hospodářství, Rozhodnutí č.j.: 5564/18/DOP/Pa ze dne 10. 

ledna 2019 
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 MěÚ Sušice, odboru dopravy a silničního hospodářství, Rozhodnutí č.j.: 5554/18/DOP/Pa ze dne 10. 

ledna 2019 

 Úřad městyse Kolinec, Rozhodnutí č.j.: Kol/734-276/2018 ze dne 6. 12. 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. Podmínky pod č. 4 a 6 společnosti Čepro, a.s., 

Dělnická 312/2, Holešovice, 170 00  Praha 7 uvedené ve vyjádření zn.: 8837/19 ze dne 29. 10. 2019 jsou 

zohledněny pod písm. k) v podmínkách ve výroku tohoto rozhodnutí. Podmínky pod č. 1, 2, 3 a 5 jsou 

předmětem veřejnoprávního ujednání. Výjimka z ust. bodů 1.0.2 a 2.0.1. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 

398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb byla povolena 

rozhodnutím MěÚ Sušice, odboru výstavby a územního plánování zn.: 1470/17/VYS/Bla ze dne 17. 7. 

2017. 

     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.: 3107/19/VYS/Ko,  ze dne 31. 7. 

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 pozemků č.st. 1/6,  st. 2/1, st. 2/2, st. 2/3, st. 27, st. 28/1, st. 29, st. 30/1, 33/2,  33/3,  33/4, 41/4, 

46, 55, 56, 57/1, 60/2, 60/14, 61, st. 63, 63/1,  st. 64, 65/1, 65/2, 65/4, 65/8, 65/10, 65/11, st. 70/3, st. 71, 

st. 74/1, st. 75/1, st. 75/2, st. 95/1, t. 95/3, st. 97, st. 98, st. 100, st. 101, st. 102/1, st. 102/2, st. 105, st. 106,  

st. 118, st. 120, st. 121/1, st. 134, st. 135, st. 137, st. 204, st. 206, st. 208, st. 219, st. 220, st. 225, st. 235, 

st. 236, st. 248/1, st. 250, st. 268, st. 321, st. 354, 416/2, 416/3, 416/6, 416/7, 416/13, 416/15, 416/21, 

416/22, 416/25, 416/26, 416/31, st. 419/1, 432/37, 433/7, 433/8, 433/10, 433/11, 433/15, 437/3, 438, st. 

445, 491/16, 491/18, 491/33, 491/48, 491/54, 491/58, 491/62, 529/2, 529/7, 856/4, 856/19, 881/6, 904, 

907, 914, 920, 921, 976/10 

 
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. 
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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. 
 

 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Sušice a Úřadu městyse Kolinec. 

 

 

 

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

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

Doručí se: 
 

Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou): 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00  Plzeň, 

v zastoupení na základě plné moci: Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01  Tábor, 

zastoupen: Ing. Robert Juřina, Převrátilská 330, 390 01 Tábor 

a   

Městys Kolinec, Kolinec 28, 341 42 Kolinec, IČ: 002 55 688, zastoupen na základě plné moci:  Ing. 

Robert Juřina, Převrátilská 330, 390 01 Tábor  

 

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 

ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též příslušným obecným 

úřadům:  

– Úřad Městyse Kolinec (s žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů) 

 

dalším účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona: 

– Marie Švarcová, Kolinec 229, 341 42  Kolinec 

– Marie Švarcová, Kolinec 229, 341 42  Kolinec 

– Antonín Piskáček, Nad Okrouhlíkem 2365/17, 180 00  Praha 8 – Libeň 

– Vlasta Nováková, Kolinec 165, 341 42  Kolinec 

– Miroslav Jílek, Kolinec 310, 341 42  Kolinec 

– Kamila Jílková, Kolinec 310, 341 42  Kolinec 

– Marie Krýslová, Kolinec 271, 341 42  Kolinec 

– ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj 
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– Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf 

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

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

– VODOSPOL s.r.o., IDDS: z3zs9xw 

 

účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: 

– vlastníci pozemků č.st. 1/6,  st. 2/1, st. 2/2, st. 2/3, st. 27, st. 28/1, st. 29, st. 30/1, 33/2,  33/3,  33/4, 

41/4, 46, 55, 56, 57/1, 60/2, 60/14, 61, st. 63, 63/1,  st. 64, 65/1, 65/2, 65/4, 65/8, 65/10, 65/11, st. 

70/3, st. 71, st. 74/1, st. 75/1, st. 75/2, st. 95/1, t. 95/3, st. 97, st. 98, st. 100, st. 101, st. 102/1, st. 

102/2, st. 105, st. 106,  st. 118, st. 120, st. 121/1, st. 134, st. 135, st. 137, st. 204, st. 206, st. 208, st. 

219, st. 220, st. 225, st. 235, st. 236, st. 248/1, st. 250, st. 268, st. 321, st. 354, 416/2, 416/3, 416/6, 

416/7, 416/13, 416/15, 416/21, 416/22, 416/25, 416/26, 416/31, st. 419/1, 432/37, 433/7, 433/8, 

433/10, 433/11, 433/15, 437/3, 438, st. 445, 491/16, 491/18, 491/33, 491/48, 491/54, 491/58, 491/62, 

529/2, 529/7, 856/4, 856/19, 881/6, 904, 907, 914, 920, 921, 976/10 

 

Dotčené orgány: 

– Městský úřad Sušice, odbor výstavby a ÚP 

– Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí 

– Městský úřad Sušice, odbor památkové péče a cestovního ruchu 

– Krajský úřad Plzeňského kaje, 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 

– Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, 

IDDS: hjyaavk 

– Úřad městyse Kolinec, 341 42  Kolinec 28 

– vlastní 

 

 


