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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, jako speciální stavební úřad
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") § 15 odst. 1 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 29.01.2016 podala
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO
72053119, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1,
kterou zastupuje Projekční kancelář Rojt, Ing. Jaroslav Rojt, Ing. Jaroslav
Rojt, IČO 12285447, Vodní 27, Město, 344 01 Domažlice 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
III/1903 Domažlice - Tlumačov - Mrákov
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 5021/1 v katastrálním území Domažlice, parc. č. 1649/1,
4277, 4340 v katastrálním území Mrákov, parc. č. 467/1, 467/6, 471/1, 471/2, 471/11, 493/3,
494/1, 494/2, 494/3, 494/5, 494/7, 494/12, 494/15, 494/20, 494/22 v katastrálním území
Nevolice, parc. č. 1913/1, 1913/6, 1913/7, 1913/8, 1926/4, 1926/5, 1926/7, 1926/8, 1926/9,
1926/10, 1926/11, 1926/12, 1926/13, 1926/17, 2092 v katastrálním území Tlumačov u Domažlic.
Stavba obsahuje:
- začátek opravy a rovněž začátek staničení je situován v místě konce obce Domažlice. Oprava
je dále vedena ve směru pasportního staničení k začátku obce Tlumačov, kde končí ve
staničení km 4,05224. Průtah obcí Tlumačov je vynechán, oprava dále pokračuje od konce
obce Tlumačov a končí v místě začátku obce Mrákov ve staničení km 1,03230. Oprava je
vedena v celé délce v extravilánu. Přesné vedení trasy uvedené silnice je patrno ze situace
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součástí stavby je rovněž úprava všech stávajících sjezdů a rozjezdů křižovatek
silnice III/1903 má v předmětném úseku proměnné šířkové uspořádání, průměrná šířka
komunikace je 5,5 m. Nová úprava krytu bude provedena ve stávající šířce vozovky
veškeré silniční příkopy v trase budou pročištěny, v případě nevyhovující hloubky bude
příkop upraven tak, aby dno bylo min. 0,7 m pod niveletou komunikace
oprava krytu komunikace III/1903 bude prováděna za omezeného provozu. Stavební práce
budou realizovány po polovinách šířky vozovky a v úsecích, jejichž délka bude umožňovat
přehlednost dopravní situace

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou zodpovědným
projektantem: Ing. Jaroslav Rojt – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT –
0200225) nazvanou: „III/1903 DOMAŽLICE - TLUMAČOV - MRÁKOV“ datum: XI/2015,
zakázka: neuvedena, stupeň: DSP; která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku
M 1:4000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby; případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
a) Po dokončení stavby před jejím užíváním.
4. Stavba bude dokončena do 31.10.2018.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového
řízení. Název a sídlo stavebního podnikatele včetně fotokopie dokladů o jeho odborné
způsobilosti a termín zahájení stavby sdělí stavebník písemně zdejšímu odboru ještě před
zahájením stavebních prací.
6. Bude dodržena podmínka závazného koordinovaného stanoviska MěÚ Domažlice ze dne
18.12.2015 č.j. MeDO-61788/2015-Cis:
- odbor životního prostředí, úsek vodoprávního úřadu:
- v místech křížení komunikace s vodním tokem (km cca 2,63, km 2,96, km 0,42) budou při
provádění prací dodržena veškerá opatření k zajištění jakosti povrchových vod (např. zajištění
před únikem ropných látek ze strojní mechanizace)
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska HZS Plzeňského kraje, územního odboru
Domažlice ze dne 15.12.2015 č.j. HSPM- 5467-2/2015 DO:
- při provádění musí být zachován volný průjezd pro požární techniku a dodržena nařízení
Plzeňského kraje (dále PK) č. 1/2013 ze dne 25.03.2013, kterým se mění nařízení č. 2/2011 ze
dne 11.5.2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí PK jednotkami
požární ochrany a č. 1/2011 (požární poplachový plán PK) ze dne 11.5.2011
- v případě narušení zdrojů požární vody musí být tyto uvedeny do původního stavu včetně
příjezdových komunikací
8. Bude dodržena podmínka stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje, územního odbor Domažlice, dopravní inspektorát ze dne 07.12.2015 č.j.
KRPP-188373-1/ČJ-2015-030106:
- v případě rekonstrukce tokových a výtokových čel propustků požaduji pro zvýšení bezpečnosti
účastníků silničního provozu na sil. III/1903 realizovat stavebně šikmá čela propustků (pod
úhlem 45°), aby v případě nehody netvořila pevnou překážku a nezhoršovala následky
dopravních nehod
- u připojení účelových komunikací umístit červené směrové sloupky č. Z11c a Z11d
9. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí stavebník zajistí, aby
byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané
zvláštními právními předpisy a jejich kopie předloží stavebnímu úřadu společně s žádostí o
vydání kolaudačního souhlasu.
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10. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu
dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci.
Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení
geometrického plánu na tuto stavbu.
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 29.01.2016 podal stavebník žádost o ohlášení stavby na výše uvedenou stavbu. Protože
žádost nebyla úplná a nebyla doložena smlouva provést stavbu s majitelem pozemku parc. č.
494/7 v k.ú. Nevolice stavební úřad dne 09.02.2016 rozhodl podle § 107 odst. 2 stavebního
zákona o provedení stavebního řízení a současně rozhodl podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přerušení stavebního řízení do
30.04.2016. Žádost byla doplněna dne 04.04.2016.
Speciální stavební úřad oznámil dne 14.04.2016 zahájení stavebního řízení známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům. Současně 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, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů
od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
stanoviska.
Stavební úřad umožnil účastníkům řízení i dotčeným orgánům nahlédnout do dokumentace a
podkladů rozhodnutí, a to předem na Městském úřadu Domažlice odboru výstavby a územního
plánování.
Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve stavebním řízení byla zvážena a využita
při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad dále zkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda je
projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Dle územního
plánu sídelního útvaru města Domažlice, schváleného usnesením zastupitelstva města ze dne
17.10.1994 a vyhl. č. 24/1997 a dále změněného změnou č. 1 až 6 (změna územního plánu č. 6,
byla schválena usnesením zastupitelstva města Domažlice č. 1587 dne 21.10.2009 a nabyla
účinnosti dne 18.11.2009), se zamýšlená stavba nachází na území s funkčním využitím: hlavní
městské komunikace. Navržená stavba je s tímto funkčním využitím v souladu.
Dle územního plánu sídelního útvaru obce Tlumačov, schváleného usnesením
zastupitelstva obce Tlumačov č. 01/2002 ze dne 05.04.2002 a dle změny územního plánu č. 1
(vydáno usnesením zastupitelstva obce Tlumačov č. 34 dne 03.09.2010, které nabylo účinnosti
29.09.2010), se zamýšlená stavba nachází na území s funkčním využitím: silnice III. třídy.
Navržená stavba je s tímto funkčním využitím v souladu.
Dle územního plánu sídelního útvaru obce Mrákov, schváleného usnesením zastupitelstva obce
Mrákov
č. 29 ze dne 08.03.2002, které nebylo právní moci dne 26.03.2002 ve znění pozdějších změn č. 1
(vydáno usnesením zastupitelstva obce Mrákov dne 13.09.2006, které nabylo účinnosti
13.10.2006), změna č. 2 (vydáno usnesením zastupitelstva obce Mrákov č. 21 bod č. 8 dne
18.03.2010, které nabylo účinnosti 07.04.2010), změna č. 3 (vydáno usnesením zastupitelstva
obce Mrákov č. 16/2013 dne 27.02.2013, které nabylo účinnosti 25.03.2013) a změna č. 4
(vydáno usnesením zastupitelstvem obce Mrákov č. 20 dne 27.11.2013, které nebylo účinnosti
dne 18.08.2014) se zamýšlená stavba nachází na území s funkčním využitím: státní silnice III.
třídy. Navržená stavba je s tímto funkčním využitím v souladu.
Zpracovanou projektovou dokumentaci stavební úřad zkoumal zda je v souladu s ustanovením §
2 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb, tj. podle Přílohy č. 8, která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace
staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen
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pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném
stavebním řízení.
Stavba nevyžaduje nové nároky na připojení na sítě technického vybavení a komunikaci. Stavba
je sama o sobě dopravní infrastrukturou. Pro toto území nejsou územním plánem ani právními
předpisy stanoveny požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické,
státní památkové péče a další na odstupy od společných hranic a sousedních staveb. Stavba není
v rozporu s požadavky zvláštních předpisů.
Dále bylo vydáno závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje,
územního odboru Domažlice ze dne 15.12.2015 č.j. HSPM- 5467-2/2015 DO, stanovisko Policie
České republiky, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územního odboru Domažlice,
dopravní inspektorát ze dne 07.12.2015 č.j. KRPP-188373-1/ČJ-2015-030106, stanovisko MěÚ
Domažlice ze dne 18.12.2015 č.j. MeDO-61788/2015-Cis.
Navržená stavba je v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona.
Podklady pro vydání rozhodnutí mohou být dle § 50 správního řádu zejména: návrhy účastníků,
důkazy, skutečnosti známé stavebnímu úřadu z jeho úřední činnosti, podklady od jiných
správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé. Nestanoví-li
zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí
poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost. Stavební úřad je povinen zjistit
všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. Pokud zákon nestanoví, že některý
podklad je pro stavební úřad závazný, hodnotí stavební úřad podklady, zejména důkazy, podle
své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli
účastníci. K provedení důkazů lze dle § 51 správního řádu užít všech důkazních prostředků, které
jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními
předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek. O provádění
důkazů mimo ústní jednání musí být účastníci včas vyrozuměni, nehrozí-li nebezpečí z prodlení.
Tuto povinnost nemá stavební úřad vůči účastníkovi, který se vzdal práva účasti při dokazování.
Velký význam pro rozhodnutí ve věcech správních má zásada volného hodnocení důkazů, podle
které stavební úřad prováděl hodnocení nashromážděných důkazů podle svého vnitřního
přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě v jejich
vzájemných souvislostech. Tato zásada bezprostředně souvisí se zásadou materiální pravdy.
Stavební úřad proto v odůvodnění tohoto rozhodnutí postupně uvádí, které skutečnosti pokládá
v řízení za zjištěné a které nikoliv, které důkazy považuje za pravdivé, závažné a věrohodné a
které nikoliv a jakými úvahami byl veden. Ve smyslu zásady volného hodnocení důkazů proto
stavební úřad také dbal o pečlivé shromáždění a provedení všech ve věci dosažitelných důkazů a
na logicky správné posouzení jednotlivých skutečností a jejich vzájemného vztahu. Stavební
úřad v duchu této zásady také v odůvodnění rozhodnutí vyslovil své vnitřní přesvědčení a dbal
na jeho řádné odůvodnění. Jednotlivé podklady pro rozhodnutí proto stavební úřad posuzoval
jednotlivě i ve vzájemné souvislosti.
V odůvodnění stavební úřad uvedl i důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání,
úvahy, kterými se stavební úřad řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a
informace o tom, jak se stavební úřad vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich
vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Stavební úřad adresátům tohoto rozhodnutí ve smyslu
ustanovení § 4 správního řádu také poskytl přiměřené poučení o svých právech a povinnostech.
Do poučení o opravném prostředku stavební úřad také pro účastníky řízení uvedl, zda-li je
možné proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne
se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se
odvolání podává.
Stavební úřad Domažlice kromě obecných náležitostí stavebního povolení - rozhodnutí
(uvedených v § 68 a § 69 správního řádu) a náležitostí stanovených v § 115 stavebního zákona
uvedl i požadavky v § 18c odst. 1 výše citované vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.,
uvedl také: druh a účel povolované stavby, katastrální území a parcelní čísla pozemků podle
katastru nemovitostí, na nichž se stavba povoluje, podmínky pro provedení stavby. Podle § 18c
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odst. 2 téže vyhlášky uvedl též: zabezpečení plnění požadavků uplatněných dotčenými orgány,
nejsou-li stanoveny rozhodnutími, uložil povinnost oznámit termín zahájení stavby, název a
sídlo stavebního podnikatele, které budou stavbu provádět, stanovil termín dokončení stavby a
stanovil že stavbu lze užívat jen na základě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
Podmínkami stavebního povolení také stavební úřad dle ustanovení § 18c odst. 3 výše uvedené
vyhlášky č. 503/2006 Sb. zabezpečil: fáze výstavby, které musí být oznámeny stavebnímu úřadu
za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.
Jako účastníci stavebního řízení byli zařazeni ve smyslu § 109 písm. a) stavebního zákona stavebník:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova
1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 - vlastník pozemku parc. č. 5021/1 v katastrálním
území Domažlice, parc. č. 1649/1, 4340 v katastrálním území Mrákov, parc. č. 467/1, 471/1,
471/2, 471/11, 493/3, 494/1, 494/2, 494/3, 494/5, 494/12, 494/15 v katastrálním území
Nevolice, parc. č. 1913/1, 1926/4, 1926/5, 1926/7, 1926/8, 1926/11, 1926/12, 1926/13, 1926/17,
2092 v katastrálním území Tlumačov u Domažlic
ve smyslu § 109 odst. písm. d) stavebního zákona - vlastník stavby na pozemku, na kterém má
být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému
břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 106/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 - vlastník
pozemku parc. č. 494/7 v k.ú. Nevolice
Obec Tlumačov, Tlumačov č.p. 107, 344 01 Domažlice 1 - vlastník pozemku parc. č. 1913/6,
1913/8 v k.ú. Tlumačov u Domažlic
Obec Mrákov, Mrákov č.p. 105, 345 01 Mrákov - vlastník pozemku parc. č. 4277 v k.ú. Mrákov
Stanislav Štípek, Tlumačov č.p. 26, 344 01 Domažlice 1 - vlastník pozemku parc. č. 1913/7 v k.ú.
Tlumačov u Domažlic
Ing. Jiří Červený, Jankovského č.p. 304, 345 61 Staňkov I - spoluvlastník pozemku parc. č.
1926/10 v k.ú. Tlumačov u Domažlic
Václav Schleiss, Petrovice č.p. 27, Újezd, 344 01 Domažlice 1 - spoluvlastník pozemku parc. č.
1926/10 v k.ú. Tlumačov u Domažlic
Pavel Váchal, Tlumačov č.p. 27, 344 01 Domažlice 1 - vlastník pozemku parc. č. 1926/9 v k.ú.
Tlumačov u Domažlic
Obec Nevolice, Nevolice č.p. 4, 344 01 Domažlice 1 - vlastník pozemku parc. č. 494/22, 467/6,
494/20 v k.ú. Nevolice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 - dle vyjádření o
existenci sítí ze dne 20.11.2015 č.j. 0100494987
RWE Distribuční služby, s.r.o.,Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 - dle
vyjádření o existenci sítí 22.12.2015 č.j. 5001217851
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - ze dne 20.11.2015
č.j. 740024/15, ze dne 25.11.2015 č.j. MA - vyj. 299/2015
ve smyslu § 109 písm. e) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno (identifikace v souladu s §
112 odst. 1 stavebního zákona):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 3263/1, parc. č. 3193/1, 3193/2, 3195/6, 3195/7, 3195/8, 3195/9, 3196, 3197,
3205, 3206, 3207, 3208, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216, 3218, 3219, 3220/1,
3220/2, 3223, 3224, 3227/1, 3227/2, 3227/3, 3231/2, 3241/3, 3242/2, 3245, 3251,
3252/1, 3252/2, 3253, 3254/1, 3254/2, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3265/4,
3265/5, 3331, 3332/4, 3333/1, 3341/1, 3341/9, 3341/11, 3341/15, 3341/16, 3342/1,
3346/1, 3347/1, 3348/6, 3366/1, 3367, 3369, 3374/2, 3374/3, 3374/4, 3374/6,
3374/16, 3374/31, 3374/33, 5015/6, 5015/10, 5018/1, 5018/22, 5018/23, 5020/2,
5025/1 v katastrálním území Domažlice, parc. č. 886, 4260, 4261, 4278, 4279, 4281,
4282, 4283, 4374, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4388, 4400, 4401, 4614 v
katastrálním území Mrákov, parc. č. 150/2, 150/11, 150/12, 150/15, 150/18, 165/2,
173/8, 196/1, 196/2, 197, 210/12, 210/13, 210/14, 233/8, 233/11, 233/12, 233/16,
245/2, 248/1, 251/1, 251/4, 251/6, 252/13, 254, 258/2, 258/5, 258/8, 269/2, 269/5,
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269/10, 269/11, 281/1, 281/5, 294, 467/7, 471/4, 475, 493/2, 493/4, 494/4, 494/6,
494/8, 494/9, 494/10, 494/11, 494/16, 494/17, 494/18, 494/19, 494/21 v katastrálním
území Nevolice, parc. č. 138/1, 160, 169, 170, 182, 184, 187, 205/1, 205/10, 205/12,
205/13, 205/16, 205/18, 205/20, 205/46, 205/50, 208/19, 208/25, 208/27, 208/28,
208/30, 208/32, 208/34, 208/36, 208/38, 208/40, 208/42, 208/46, 208/49, 210,
212, 214, 220, 221, 235/2, 235/3, 271, 286/4, 286/13, 286/14, 297/2, 297/5, 297/6,
297/7, 297/8, 297/9, 297/10, 297/11, 297/12, 297/13, 297/14, 297/15, 297/27, 297/28,
297/29, 297/38, 297/40, 297/45, 297/50, 299/2, 336/1, 336/3, 336/4, 336/5, 336/6,
336/7, 336/8, 336/9, 336/10, 357, 358/1, 358/4, 359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 374/1,
374/5, 374/15, 1913/5, 1913/9, 1926/1, 1926/2, 1926/3, 1926/6, 1926/15, 1926/16,
1927/20, 2093 v katastrálním území Tlumačov u Domažlic
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Domažlice, Hořejší Předměstí č.p. 259
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 - dle vyjádření o
existenci sítí ze dne 20.11.2015 č.j. 0100494987
RWE Distribuční služby, s.r.o.,Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 - dle
vyjádření o existenci sítí 22.12.2015 č.j. 5001217851
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - ze dne 20.11.2015
č.j. 740024/15, ze dne 25.11.2015 č.j. MA - vyj. 299/2015
Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojati, protože
jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto
sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolené stavby.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z
hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o
umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor
Domažlice, dopravní inspektorát ze dne 07.12.2015 č.j. KRPP-188373-1/ČJ-2015-030106
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice ze dne 15.12.2015 č.j.
HSPM- 5467-2/2015 DO
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka ze dne 18.12.2015 č.j. 66044/2015-342/Kai
- MěÚ Domažlice ze dne 18.12.2015 č.j. MeDO-61788/2015-Cis
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 20.11.2015 č.j. 740024/15, ze dne
25.11.2015 č.j. MA - vyj. 299/2015
- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 22.12.2015 č.j. 5001217851
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.11.2015 č.j. 0100494987
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad došel po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby
„III/1903 Domažlice - Tlumačov - Mrákov“ nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně
omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Do podmínek stavebního povolení nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich
plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních
vztahů účastníků. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
.

Stavebníkovi a stavebnímu podnikateli se připomíná:
Stavebník je povinen štítek STAVBA POVOLENA před zahájením stavby umístit na viditelném
místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Stavebník je povinen neprodleně po
zjištění závad na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby ohlásit tuto
skutečnost stavebnímu úřadu.
Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie
Po celou dobu stavby bude zajištěn příjezd a přístup ke všem objektům v dotčené oblasti min.
pro pohotovostní vozidla.
Veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným
způsobem pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby předložit
při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí stavebník zajistí, aby
byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními
právními předpisy a jejich kopie předloží stavebnímu úřadu společně s žádostí o vydání
kolaudačního souhlasu.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu
Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 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.
Speciální 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
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Ing. Ivana Sladká
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona
500/2004 Sb. (správní řád).
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm.
e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 30.05.2016.
Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
1. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
zastupuje: Projekční kancelář Rojt, Ing. Jaroslav Rojt, Vodní č.p. 27, Město, 344 01 Domažlice 1
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Domažlice, nám. Míru č.p. 1, 344 01 Domažlice 1
Obecní úřad Tlumačov, Tlumačov č.p. 107, 344 01 Domažlice 1
Obecní úřad Mrákov, Mrákov č.p. 105, 345 01 Mrákov
Obecní úřad Nevolice, Nevolice č.p. 4, 344 01 Domažlice 1
účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního
zákona se vyrozumívají jednotlivě (dodejky)
2. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 106/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
3. Obec Tlumačov, IDDS: qwcavdq
sídlo: Tlumačov č.p. 107, 344 01 Domažlice 1
4. Obec Mrákov, IDDS: b9uau97
sídlo: Mrákov č.p. 105, 345 01 Mrákov
5. Stanislav Štípek, Tlumačov č.p. 26, 344 01 Domažlice 1
6. Ing. Jiří Červený, Jankovského č.p. 304, 345 61 Staňkov I
7. Václav Schleiss, Petrovice č.p. 27, Újezd, 344 01 Domažlice 1
8. Pavel Váchal, Tlumačov č.p. 27, 344 01 Domažlice 1
9. Obec Nevolice, IDDS: feyavak
sídlo: Nevolice č.p. 4, 344 01 Domažlice 1
10. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
11. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
12. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona se
vyrozumívají veřejnou vyhláškou (veřejná vyhláška)
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 3263/1, parc. č. 3193/1, 3193/2, 3195/6, 3195/7, 3195/8, 3195/9, 3196, 3197, 3205,
3206, 3207, 3208, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216, 3218, 3219, 3220/1, 3220/2, 3223,
3224, 3227/1, 3227/2, 3227/3, 3231/2, 3241/3, 3242/2, 3245, 3251, 3252/1, 3252/2, 3253,
3254/1, 3254/2, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3265/4, 3265/5, 3331, 3332/4,
3333/1, 3341/1, 3341/9, 3341/11, 3341/15, 3341/16, 3342/1, 3346/1, 3347/1, 3348/6,
3366/1, 3367, 3369, 3374/2, 3374/3, 3374/4, 3374/6, 3374/16, 3374/31, 3374/33, 5015/6,
5015/10, 5018/1, 5018/22, 5018/23, 5020/2, 5025/1 v katastrálním území Domažlice, parc.
č. 886, 4260, 4261, 4278, 4279, 4281, 4282, 4283, 4374, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383,
4384, 4388, 4400, 4401, 4614 v katastrálním území Mrákov, parc. č. 150/2, 150/11, 150/12,
150/15, 150/18, 165/2, 173/8, 196/1, 196/2, 197, 210/12, 210/13, 210/14, 233/8, 233/11,
233/12, 233/16, 245/2, 248/1, 251/1, 251/4, 251/6, 252/13, 254, 258/2, 258/5, 258/8,
269/2, 269/5, 269/10, 269/11, 281/1, 281/5, 294, 467/7, 471/4, 475, 493/2, 493/4, 494/4,
494/6, 494/8, 494/9, 494/10, 494/11, 494/16, 494/17, 494/18, 494/19, 494/21 v
katastrálním území Nevolice, parc. č. 138/1, 160, 169, 170, 182, 184, 187, 205/1, 205/10,
205/12, 205/13, 205/16, 205/18, 205/20, 205/46, 205/50, 208/19, 208/25, 208/27,
208/28, 208/30, 208/32, 208/34, 208/36, 208/38, 208/40, 208/42, 208/46, 208/49,
210, 212, 214, 220, 221, 235/2, 235/3, 271, 286/4, 286/13, 286/14, 297/2, 297/5, 297/6,
297/7, 297/8, 297/9, 297/10, 297/11, 297/12, 297/13, 297/14, 297/15, 297/27, 297/28,
297/29, 297/38, 297/40, 297/45, 297/50, 299/2, 336/1, 336/3, 336/4, 336/5, 336/6,
336/7, 336/8, 336/9, 336/10, 357, 358/1, 358/4, 359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 374/1, 374/5,
374/15, 1913/5, 1913/9, 1926/1, 1926/2, 1926/3, 1926/6, 1926/15, 1926/16, 1927/20, 2093 v
katastrálním území Tlumačov u Domažlic
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Domažlice, Hořejší Předměstí č.p. 259
dotčené orgány
13. MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1
14. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní
inspektorát, IDDS: 5ixai69
sídlo: Kosmonautů č.p. 165, 344 01 Domažlice 1
15. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, IDDS: p36ab6k
sídlo: Břetislavova č.p. 158, 344 01 Domažlice 1

