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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle 
§ 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád") v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.09.2019 podali 

Obec Bolešiny, IČO 00255246, Bolešiny 10, 339 01  Klatovy 1, 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 
462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

SILNICE II/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 55/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 445/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 1253/2 (ostatní plocha), parc. č. 1253/5 (ostatní plocha), parc. č. 1253/52 (ostatní 

plocha), parc. č. 1253/56 (ostatní plocha), parc. č. 1253/57 (ostatní plocha), parc. č. 1499/4 (zahrada), 

parc. č. 1499/6 (zahrada), parc. č. 1499/9 (zahrada), parc. č. 1631/2 (ostatní plocha), parc. č. 1631/19 

(ostatní plocha), parc. č. 2038/3 (ostatní plocha), parc. č. 2040/2 (ostatní plocha), parc. č. 2047/3 

(ostatní plocha), parc. č. 2059/1 (ostatní plocha), parc. č. 2059/2 (ostatní plocha), parc. č. 2059/3 

(ostatní plocha), parc. č. 2119 (ostatní plocha), parc. č. 2121/1 (ostatní plocha), parc. č. 2125 (trvalý 

travní porost), parc. č. 2136 (ostatní plocha), parc. č. 2145 (trvalý travní porost), parc. č. 2252, parc. č. 

2418 (ostatní plocha), parc. č. 2425 (ostatní plocha), parc. č. 2503 (trvalý travní porost), parc. č. 2586 

(ostatní plocha), parc. č. 2643 (zahrada), parc. č. 3097 (ostatní plocha), parc. č. 3101 (ostatní plocha), 

parc. č. 3160 (ostatní plocha), parc. č. 3161 (ostatní plocha), parc. č. 3162 (ostatní plocha), parc. č. 3163 

(ostatní plocha), parc. č. 3236 (zahrada), parc. č. 3240 (zahrada) v katastrálním území Bolešiny. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

Jedná se o změnu stávající dopravní a technické infrastruktury za účelem dopravního zklidnění průtahu 
obcí, vytvoření rovnováhy a harmonizace podmínek jednotlivých druhů dopravy a zlepšení podmínek 
pohybu zejména nemotorizovaných účastníků dopravy. Umístění nové oddílné splaškové kanalizace, 
která nahradí nevyhovující stávající jednotnou kanalizaci. Umístění nových úseků dešťové kanalizace 
pro odvod dešťových vod z komunikací, chodníků a přilehlých nemovitostí. Umístění nových tras 
vodovodu a úpravy stávajícího vodovodu. Umístění nového rozvodu veřejného osvětlení v celé délce 
rozsahu úpravy. 

Stavba je členěna na objekty: 
SO 101 komunikace: navržena komunikace v kategorii MS2p/10/7,5/50, základní šířka mezi obrubníky 

6,50 m, v obloucích rozšíření dle ČSN. Zastávkové pruhy BUS navrženy v jízdním pruhu. Součástí objektu 

SO 101 jsou i „vjezdové brány“ na začátku a konci úpravy, se směrovacími ostrůvky. Odvodnění 

do přilehlého terénu nebo uličních vpustí napojených na potrubí dešťové kanalizace. Uliční vpusti a jejich 

přípojky jsou součástí objektu SO 101 komunikace. Celková délka úpravy komunikace:  1193 m; plocha 

9200 m2. 

SO 102 Chodníky: navržen levostranný chodník, v prostoru křižovatek též pravostranný pro zajištění 

bezpečného pohybu pěších v celém rozsahu úpravy. Základní šířka chodníku 1,50 m, od vozovky 

odděleny obrubníkem s převýšením 12 cm. 

SO 301 Dešťová kanalizace: kanalizace slouží pro odvádění dešťových vod z komunikací, chodníků a 
přilehlých nemovitostí. Celková délka 1040 m. Při pokládce dešťové kanalizace budou osazeny odbočky 
pro připojení uličních vpustí. Součástí jsou: 
Lapač splavenin zaústěn do stávající dešťové kanalizace (DN300 -9m).  

Trasa „Dl“ (DN250, délka 110,8m) 

Trasa „D2“ (DN250, délka 97m)  

Trasa „D3“ (DN 300 - DN 500, délka 628,4m)  

Trasa „D4“(DN250-300, dl. 112,8m) 

Trasa „D5“ (BT DN 600, délka 45,3m) 

SO 302 Dešťová kanalizace - přípojky, veřejná část: slouží pro odvádění dešťových vod z jednotlivých 
nemovitostí přilehlých ke komunikaci, profil DN 150. Tyto přípojky budou vytaženy na hranici veřejně 
přístupného pozemku. Celková délka přípojek uličních vpustí: 159 m. 
SO 303 Splašková kanalizace: nová oddílná splašková kanalizace profil DN250 dl. 1092m, nahrazující 
stávající nevyhovující jednotnou kanalizaci. Součásti jsou: 
Stoka C, Stoka A14; Prodloužení stoky A7;  Prodloužení stoky A9; Prodloužení stoky A; Stoka A 12;  
Stoka A 13  
SO 304 Splašková kanalizace - přípojky, veřejná část: slouží pro odvádění surových splaškových vod 
od jednotlivých nemovitostí, profil DN 150. Tyto přípojky budou vytaženy na hranici veřejně přístupného 
pozemku. Celková délka přípojek: 171 m. 
SO 305 Vodovod: předmětem objektu budou úpravy stávajícího vodovodu a výměna šoupat, hydrantů a 
přípojkových uzávěrů. Součásti jsou: 
Vodovod PE 90 - řad A1 - 69,1 m, 
Vodovodní řad C3  PE32   
SO 401 Veřejné osvětlení: navrženo nové veřejné osvětlení v celé délce rozsahu úpravy, trasa 

koordinována s podzemním vedením NN ČEZ. Celková délka 870m.  

 

Umístění stavby na pozemku: 

SO 101 komunikace: navržena komunikace v kategorii MS2p/10/7,5/50, základní šířka mezi obrubníky 

6,50 m, v obloucích rozšíření dle ČSN. Zastávkové pruhy BUS navrženy v jízdním pruhu. Součástí objektu 

SO 101 jsou i „vjezdové brány“ na začátku a konci úpravy, se směrovacími ostrůvky. Odvodnění do 

přilehlého terénu nebo uličních vpustí napojených na potrubí dešťové kanalizace. V celém rozsahu 

objektu SO 101 bude provedena výměna konstrukčních vrstev vozovek. Uliční vpusti a jejich přípojky 

jsou součástí objektu SO 101 komunikace. Uliční vpusti jsou navrženy betonové DN 450 mm, přípojky 
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uličních vpustí jsou navrženy z PVC DN 150 mm. Celková délka úpravy komunikace:  1193 m; plocha 

9200 m2. 

SO 102 Chodníky: navržen levostranný chodník, v prostoru křižovatek též pravostranný pro zajištění 

bezpečného pohybu pěších v celém rozsahu úpravy. Základní šířka chodníku 1,50 m, od vozovky 

odděleny obrubníkem s převýšením 12 cm. 

SO 301 Dešťová kanalizace: kanalizace slouží pro odvádění dešťových vod z komunikací, chodníků a 
přilehlých nemovitostí. Celková délka 1040 m. Při pokládce dešťové kanalizace je nutné osadit odbočky 
pro připojení uličních vpustí. Popis trasy směrem od Klatov:  
Po obou stranách silnice bude zhotoven lapač splavenin a zaústěn do stávající dešťové kanalizace 

(DN300 -9m); dotčené pozemky p.p.č.2586, 3101,3097 k.ú. Bolešiny. 

Trasa „D1“ (DN250, délka 110,8m) do budoucí obytné zóny, na které budou osazeny 4 kanalizační 

šachty; dotčený pozemek p.p.č. 3101 k.ú. Bolešiny. 

Trasa „D2“ (DN250, délka 97m) bude vedena levou polovinou vozovky a bude zaústěna do stávající  

kanalizace BT 400, na úseku osazeny 3 kanalizační šachty; dotčené pozemky p.p.č. 2042/2, 1499/6 k.ú. 

Bolešiny. 

Trasa „D3“ (DN 300 - DN 500, délka 628,4m) bude zaústěna do potrubí HOBAS 1400 mm na pozemku 

p.č. 1253/5. Bude využito stávající odbočné šachty z vysazené odbočky na potrubí PVC 500. Trasa 

povede nejprve v levé polovině vozovky a následně přejde do pravé poloviny (na úrovni pozemku 

2059/1). Trasa bude vedena až na p.p.č. 2121/1 kde bude připraveno budoucí možné napojení 

havarijního přepadu z rybníčku na p.p.č. 2120. Celkem na trase osazeno 18 kanalizačních šachet. 

Poklopy šachet budou umístěny na osu jízdního pruhu. Dotčené pozemky p.p.č. 1253/5, 2042/2, 

1499/9, 1253/2 k.ú. Bolešiny. 

Trasa „D4“(DN250-300, dl. 112,8m); na výjezdu z Bolešin budou podchyceny vody ze stávajících roštů a 

žlabovnic, a samostatným křížením z šachty umístěné proti pozemku p.č. 3160 převedeny přes silnici a 

vyústěny na terén na pozemek 2122 (rybník); na trase osazeny 2 kanalizační šachty. Dotčené pozemky 

p.p.č. 2418, 3160, 3162, 2121/1 k.ú. Bolešiny. 

Trasa „D5“ (BT DN 600, délka 45,3m)na konci obce směrem na Plánici bude nově budovaný propustek 

DN 600 pod polní cestou prodloužen až do místa stávajícího silničního propustku. Tento propustek 

bude vybudován nový profilu DN600. Na začátku propustku bude zhotoven nový lapač splavenin. 

Celkem osazeny 2 kanalizační šachty. Dotčené pozemky p.p.č. 3162, 3160 k.ú. Bolešiny. 

SO 302 Dešťová kanalizace - přípojky, veřejná část: slouží pro odvádění dešťových vod z jednotlivých 
nemovitostí přilehlých ke komunikaci, profil DN 150. Tyto přípojky budou vytaženy na hranici veřejně 
přístupného pozemku. Celková délka přípojek uličních vpustí: 159 m. 
Seznam dešťových přípojek - veřejná část: 

"D2'’ – přípojky na  DN250   
1 1631/42 Bolešiny č.p. 119  dl. 5,10m DN 150 
2 st. 79 Bolešiny č.p. 74  dl. 7,30m DN 150 
 

"D3" – přípojky na  DN 300-500        

3 1499/1  Bolešiny č.p. 68  dl. 3,20m DN 150   
4 1/2  Bolešiny č.p. 20  dl. 6,40m DN 150   
5 st.l  Bolešiny pro stodolu dl. 6,70m DN 150   
6 2059/23 Bolešiny č.p. 44  dl. 3,70m DN 150   
7 st.2  Bolešiny č.p. 1  dl. 6,30m DN 150   
8 st. 45  Bolešiny stodola na p. st.41    dl. 3,30m DN 150   
9 st. 3  Bolešiny č.p.2  dl. 10,00m DN 150   
10 2059/9  Bolešiny č.p. 42  dl. 3,10m DN 150   
11 2059/11 Bolešiny č.p. 27  dl. 4,20m DN 150  
12 St.41 Bolešiny č.p.26 dl. 5,70m DN 150 
13 st. 5 Bolešiny č.p.3 dl. 18,70m DN 150 
14 st.41 Bolešiny stodola na p. st.41  dl. 4,80m DN 150 
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15 st. 40 Bolešiny č.p.47 dl. 5,00m DN 150 
16 st. 39 Bolešiny č.p. 25 dl. 5,90m DN 150 
17 2059/7 Bolešiny p.p.č.2059/7 dl. 8,30m DN 150 
18 6/2 Bolešiny č.p. 90 dl. 9,20m DN 150 
 

"D4" - přípojky na  DN 250 - 300 
19 2419 Bolešiny pro č.p. 136 dl. 6,80m DN 150 
 
SO 303 Splašková kanalizace: nová oddílná splašková kanalizace profil DN250 dl. 1092m; nahrazující 
stávající nevyhovující jednotnou kanalizaci. Tato kanalizace bude vedena co nejvíce v chodníku. 
 Stoka C PP žebrované DN 250 125 m  p.p.č  3101, 2503 
 Stoka A14 PP žebrované DN 250 158 m   p.p.č  2040/2, 2059/2 
 Prodloužení stoky A7 PP žebrované DN 250 61,2 m.  p.p.č  2040/2, 2059/2, 2059/1 
 Prodloužení stoky A9 PP žebrované DN 250 36,5 m  p.p.č  2040/2, 2059/3, 2059/1 
 Prodloužení stoky A PP žebrované DN 250 532 m   p.p.č  2040/2, 2047/3, 2059/1,  
                   3162, 3160, 3161 
 Stoka A 11 PP žebrované DN 250 11,4 m   p.p.č  2040/2, 2047/3 
 Stoka A 12 PP žebrované DN 250 122,6 m  p.p.č  3160, 2418,3163 
 Stoka A 13 PP žebrované DN 250 49,5 m   p.p.č  3161, 2425 
 
SO 304 Splašková kanalizace - přípojky, veřejná část: slouží pro odvádění surových splaškových vod 
od jednotlivých nemovitostí, profil DN 150. Tyto přípojky budou vytaženy na hranici veřejně přístupného 
pozemku. Celková délka přípojek: 171 m. 
SO 304 - Splašková kanalizace-přípojky veřejná část: 

do stávající splaškové kanal. Stoky "A" – přípojky:   

1 p.p.č. 1494/2 Bolešiny pro č.p. 60 dl. 11,00m DN 150  

Stoka A14 - PP žebrované DN 250 - 158 m – přípojky: 
2 st.88 Bolešiny pro č.p. 10 dl. 19,80m DN 150   
3 p.p.1/2 Bolešiny pro č.p.20 dl. 19,20m DN 150   
4 st.2 Bolešiny č.p.l dl. 1,10m DN 150   
5 st.156 Bolešiny pro č.p.2 dl. 5,00m DN 150   
6 st.5 Bolešiny pro č.p.3 dl. 8,20m DN 150   

        
Prodloužení „A7" - PP žebrované DN 250-61,2 m  - přípojky:     
7 p.p.č. 12 Bolešiny č.p. 4 dl. 3,70m DN 150  
8 st. 7 Bolešiny č.p. 90 dl. 9,30m DN 150  
9 st. 8 Bolešiny č.p. 49 dl.12,00m DN 150  

       

Prodloužení „A9" - PP žebrované DN 250 - 36,5 m – přípojky: 
10 st.9/1 Bolešiny č.p. 46 dl. 4,60m DN 150   
11 st.10 Bolešiny č.p. 6 dl. 1,90m DN 150   
12 st.11 Bolešiny č.p. 7 dl. 1,80m DN 150   

        
Prodloužení stoka „A" - PP žebrované DN 250 - 532 m 

13 2419 Bolešiny č.p.136 dl. 3,60m DN 150   
14 st. 202 Bolešiny č.p. 135 dl. 1,50m DN 150   
15 p.p.č. 2424 Bolešiny p.p.č. 2424 dl. 1,80m DN 150   
16 2643 Bolešiny p.p.č. 2643 dl. 11,80m DN 150   
17 2644 Bolešiny p.p.č. 2644 dl. 10,00m DN 150   
18 2338 Bolešiny pro bud zástavbu  44,50m DN 150   

        
stoka „C" 

19 p.p.č. 2583 Bolešiny p.p.č. 2583 dl. 7.00m DN 150   
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SO 305 Vodovod: předmětem objektu budou úpravy stávajícího vodovodu a výměna šoupat, hydrantů a 
přípojkových uzávěrů. Profil DN80- DNI00, materiál PE.  Celková délka: 354 m; celková délka přípojek: 
70,80m. Na vodovod budou osazeny 3 nové podzemní hydranty. Všechny budou sloužit jako 
odvzdušňovací. 
Vodovodní řad A1-PE 90 - 69,1 m;  p.p.č. 2425, 3160, 3161, 3162, 2125 k.ú. Bolešiny 
seznam přípojek: 
1 p.p.č. 2643 Bolešiny p.p.č. 2643 dl. 12,00m PE32   
2 p.p.č. 2644 Bolešiny p.p.č. 2644 dl. 10,10m PE32   
3 p.p.č 2338 Bolešiny p.p.č  2338         dl. 44,0m PE40   

Vodovod řad A2-PE 90 - 135,7 m;  p.p.č.2121/1, 3162;, 3160, 2418, 3163 k.ú. Bolešiny 

Vodovodní řad B - křížení silnice - PE 110 - 17,9 m;  p.p.č.2040/2, 2047/3 k.ú. Bolešiny 

Vodovodní řad B - křížení silnice - PE 110 - 14,6 m;   p.p.č.2040/2, 1499/9; 1253/5 k.ú. Bolešiny 

Vodovodní řad C3 - PE90 - 116,3m;  p.p.č.2586, 3101,3097 k.ú. Bolešiny 
 seznam přípojek: 
4 p.p.č. 2583 Bolešiny p.p.č. 2583 dl. 4,70m PE32   
   
SO 401 Veřejné osvětlení: navrženo nové veřejné osvětlení v celé délce rozsahu úpravy, trasa 
koordinována s podzemním vedením NN ČEZ. Celková délka 870m, počet svítidel 33 ks, osazených 
na ocelové žárově zinkované stožáry silničního typu, výška svítidla v=8m s výložníkem.  
Pro osvětlení bude použito svítidel se světelnými zdroji LED 56 W, barva světla 4000K neutrální nebo 
3000K. Připojení na zdroj el. energie bude provedeno v nově osazeném pilíři RVO pro měření spotřeby a 
řízení provozu – na pozemku p.č. 2038/3 k.ú. Bolešiny, vedle svítidla č. 9. RVO nahradí stávající 
oceloplechový rozvaděč osazený na sloupu ČEZ Distribuce. Rozvod bude proveden zemním kabelem 
CYKY 4x10 mm2, v délce cca 530 m se přiloží posilovací kabel AYKY 4x35mm2.  Po trase osadí pilíře 
s rozpojovacími skříněmi SRML. Pokládka provedena v celé trase otevřeným výkopem s následnou 
obnovou povrchů.  
 

Určení prostorového řešení stavby: 

SO 101 komunikace: navržena komunikace v kategorii MS2p/10/7,5/50, základní šířka mezi obrubníky 
6,50 m, v obloucích rozšíření dle ČSN. Zastávkové pruhy BUS navrženy v jízdním pruhu.  
SO 102 Chodníky: navržen levostranný chodník, v prostoru křižovatek též pravostranný pro zajištění 
bezpečného pohybu pěších v celém rozsahu úpravy.  
Šířkové uspořádání: 
Jízdní pruhy 
Vodící a odvodňovací proužek 
Bezpečnostní pruh 
Chodník základní šířka 1,50 m 
Parkovací pruh - šířka 2,00 - 2,25 m 
Celková plocha chodníků: 2511 m2; parkovacích pruhů: 316 m2  
SO 301 Dešťová kanalizace: kanalizace slouží pro odvádění dešťových vod z komunikací, chodníků a 
přilehlých nemovitostí. DN 300 - DN 500 Celková délka 1040 m.  
SO 302 Dešťová kanalizace - přípojky, veřejná část: slouží pro odvádění dešťových vod z jednotlivých 
nemovitostí přilehlých ke komunikaci, profil DN 150. Celková délka přípojek uličních vpustí: 159 m. 
SO 303 Splašková kanalizace: nová oddílná splašková kanalizace profil DN250 dl. 1092m; kanalizace 
bude vedena převážně v chodníku. 
SO 304 Splašková kanalizace - přípojky, veřejná část; profil DN 150; celková délka přípojek: 171 m; 
přípojky budou dotaženy na hranici veřejně přístupného pozemku.  
SO 305 Vodovod: úpravy stávajícího vodovodu - PE DN80- DNI00, celková délka: 354 m; celková délka 

přípojek: 70,80m.  

SO 401 Veřejné osvětlení: navrženo nové veřejné osvětlení v celé délce rozsahu úpravy, trasa 

koordinována s podzemním vedením NN ČEZ. Celková délka 870m, počet svítidel 33 ks., 

 

2*3,0 m = 6,00 m 
2*0,25m = 0,50 m 
2*0,50 m = 1,00 m 
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Dotčené budou části pozemků  st. p. 55/1, parc. č. 445/1, 1253/2, 1253/5, 1253/52, 1253/56, 
1253/57, 1499/4, 1499/6, 1499/9, 1631/2, 1631/19, 2038/3, 2040/2, 2047/3, 2059/1, 2059/2, 
2059/3, 2119, 2121/1, 2125, 2136, 2145, 2252, 2418, 2425, 2503, 2586, 2643, 3097, 3101, 3160, 
3161, 3162, 3163, 3236, 3240 v katastrálním území Bolešiny.   v místě řešená rekonstrukce silnice a 
ukládání nových sítí  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenými koordinačními situačními výkresy v měř. 1:250 
(výkresy č. 1,2,3,4 označené v dokumentaci jako příloha 3,4,5,6), které jsou součástí dokumentace k 
územnímu řízení, a které obsahují výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se 
zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na 
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Dokumentaci k územnímu 
řízení zpracovala společnost MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. IČ: 28057198, a autorizačním razítkem 
opatřil Ing. Tomáš Macán, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0201872) v 04/2019 
(DÚR, č. zakázky 0119), a situace na základě ústního jednání upravil v 01/2020.  Případné změny je 
žadatel povinen předem projednat se stavebním úřadem. 

2. Stavba bude umístěna v souladu s popisem umístění stavby ve výrokové části rozhodnutí. 

3. Ze závazného stanoviska, které vydal příslušný silniční správní úřad  Krajský úřad Plzeňského kraje, 
odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j. PK-DSH/10193/19 ze dne 04.102019 vyplývá 
souhlas za splnění podmínek: 
a) stavba (SO 101 komunikace) bude projednána a odsouhlasena vlastníkem (správcem) silnice 

11/186, tj. Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 32600 Plzeň, IČ 72053119, 

b) dále v souladu s ust. § 10 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů o pozemních komunikacích, bude úprava stávajících připojení (sjezdy) a 
úprava stávajících křižovatek s místními komunikacemi projednána s příslušným orgánem Policie 
ČR, aby jako dotčený orgán posoudil, zdali předmětné stavební úpravy můžou ovlivnit 
bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, 

c) stavba bude umístěná dle projektové dokumentace (DÚR, č. zakázky 0119), zpracovaná 
projektantem, tj. projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., se sídlem 33901 Chudenice, 
Tyršova 273, IČ 28057198. 

4. Ze závazného stanoviska příslušného vodoprávního úřadu, odboru životního prostředí MěÚ Klatovy 
č.j. ŽP/6383/19/Se ze dne 26.07.2019 vyplývá souhlas za splnění podmínek: 
a) V dalším stupni bude detailně řešeno vyústění, napojení nově vybudované dešťové kanalizace a 

upřesnění zda se nově budovaná oddílná splašková kanalizace napojuje do splaškové kanalizace 
(že se nejedná o napojení do stávající jednotné kanalizace). 

b) V dalším stupni PD bude detailně řešeno křížení komunikace s vodním tokem IDVT 10241964- 
možno konzultovat se správcem vodního toku Povodí Vltavy, státní podnik 

c) Další stupeň PD bude předložen k vydání stanoviska správce povodí a k vyjádření účastníka 
řízení. 

d) Křížení vodního toku bude provedeno dle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků 
s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními (aktuální znění z února 2012) 

5. Z vyjádření z hlediska příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu MěÚ Klatovy č.j. 
ŽP/9923/17/Rt ze dne 13.12.2017 vyplývá souhlas za splnění podmínek: 

a) Na základě projektové dokumentace provést před zahájením prací v terénu pevné vytýčení 
hranice odnětí půdy a zajistit její nepřekročení. 

b) V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona je investor povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní 
kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše 
trvalého odnětí zemědělské půdy. Ornice bude skryta ve vrstvě průměrně 0,30 cm, tj. cca 18 m3. 
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c) Ornice získaná skrývkou na trvale odnímaném pozemku bude po dokončení stavby rozprostřena 

v okolí komunikace na pozemcích p.č. 2643 a 2125 v k.ú. Bolešiny. 

d) V souladu s § 8 odst. 1 písm. e) zákona musí investor v průběhu výstavby učinit opatření 
k zabránění úniku látek (zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a 
jeho vegetační kryt. 

e) V souladu s § 8 odst. 2 písm. b) zákona provádět práce tak, aby na okolním zemědělském 
půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. 

6. Umístění stavby musí respektovat stávající ochranná pásma jednotlivých sítí a podmínky stanovené 
jejich správci. 

7. Umístění stavby musí respektovat všechny stávající soukromé přípojky a vedení; stavbou nedojde 
k jejich zneprůchodnění.  

8. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se 
na stavebníka povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů 

9. Stavby „SO 302 Dešťová kanalizace – přípojky“, „SO 304 Splašková kanalizace – přípojky“ a část „ SO 
305 Vodovod – pouze přípojky“ nevyžadují v souladu s § 103 odst. 1, písm e)10. stavebního zákona 
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.  

10. Stavba „SO 401 Veřejné osvětlení“ nevyžaduje v souladu s § 103 odst. 1, písm e)8. stavebního 
zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.   

11. U staveb, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení dodržet tyto podmínky: 

a) Před zahájením stavby musí stavebník nechat vytýčit veškerá podzemní vedení, chránit je před 
poškozením a respektovat podmínky vlastníků, případně správců těchto vedení.  

b) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických 
zařízení. 

c) Při stavbě budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy na ochranu jiných zařízení, 
nacházejících se v blízkosti budované stavby, bude dbáno na dodržování předpisů týkajících se 
bezpečnosti práce a technických zařízení a příslušných závazných ustanovení státních norem. 

d) S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcími předpisy.  

12. Umisťovaná stavba obsahuje stavby vodních děl -  (SO 301 Dešťová kanalizace, SO 303 Splašková 
kanalizace a  SO 305 Vodovod - bez přípojek), k jejich povolení  je příslušný speciální stavební úřad - 
MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad. 

13. Umisťovaná stavba obsahuje dopravní stavby -  (SO 101 komunikace,  SO 102 Chodníky), k jejichž 
povolení  je příslušný speciální stavební úřad - MěÚ Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01  Klatovy 1 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 
00  Plzeň 26 
Tomáš Hromada, nar. 27.7.1985, Bolešiny 54, 339 01  Klatovy 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 16.09.2019 podali žadatelé Obec Bolešiny, IČO 00255246, Bolešiny 10, 339 01  Klatovy 1 a Správa a 
údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, Koterov, 
326 00  Plzeň 26 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „SILNICE II/186 PRŮTAH BOLEŠINY – 
REKONSTRUKCE“.  
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Jedná se o změnu stávající dopravní a technické infrastruktury za účelem dopravního zklidnění průtahu 
obcí, vytvoření rovnováhy a harmonizace podmínek jednotlivých druhů dopravy, a zlepšení podmínek 
pohybu zejména nemotorizovaných účastníků dopravy. Umístění nové oddílné splaškové kanalizace, 
která nahradí nevyhovující stávající jednotnou kanalizaci. Umístění nových úseků dešťové kanalizace pro 
odvod dešťových vod z komunikací, chodníků a přilehlých nemovitostí. Umístění nových tras vodovodu a 
úpravy stávajícího vodovodu. Umístění nového rozvodu veřejného osvětlení v celé délce rozsahu úpravy. 

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro 
její řádné posouzení, byl žadatel dne 19.09.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením č.j. 
OVÚP/6908/19/Ka přerušeno. Žádost byla doplněna dne 27.11.2019. 

Stavební úřad oznámil opatřením č.j OVÚP/8808/19/Ka ze dne 04.12.2019 zahájení územního řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání v zasedací místnosti 
stavebního úřadu na den 14.01.2020, o jehož výsledku byl sepsán protokol č.j. OVÚP/393/20/Ka. 
Za účastníky řízení byli vzati vlastníci pozemků dotčených stavbou a vlastníci pozemků a staveb přímo 
sousedících s pozemky stavby ve vzdálenosti, ve které lze předpokládat jejich možné dotčení stavbou.  
Vlastnická ani jiná práva k vzdálenějším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo 
dotčena.  
Vzhledem k rozsahu stavby jde o řízení s velkým počtem účastníků, ve kterém je doručováno podle § 25 
správního řádu. Účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona bylo doručováno veřejnou 
vyhláškou. Účastníkům dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě.   

Z ústního jednání vyplynulo, že žadatel doplní do dokumentace podrobný soupis přípojek kanalizace 
dešťové a splaškové, včetně podrobnějšího popisu v koordinačních situacích. Správní orgán přítomné 
informoval, že po doplnění bude dána možnost všem účastníkům seznámit se s podklady rozhodnutí 
před jeho vydáním.  

Následně, dne 16.01.2020 obdržel stavební úřad námitku účastníka řízení R. Farného k zachování 
parkovacích míst, a dne 21.01.2020 námitku Ing. M. Flaxe k dešťové přípojce k č.p. 119 a kanalizační 
přípojce k pozemku p.č. 2583 k.ú. Bolešiny.  

Námitky byly podány až po ústním jednání.   V oznámení o zahájení řízení byli účastníci poučeni, že 
námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.   

Vzhledem komu, že doplnění podkladů vzešlé z ústního jednání dosud neproběhlo, a stavební úřad si 
chtěl na námitky účastníků udělat objektivní názor, vyzval žadatele dne 22.01.2020 výzvou č.j. 
OVÚP/697/20/Ka k vyjádření se k podaným námitkám.  Dne 27.01.2020 obdržel stavební úřad  vyjádření 
Správy a údržba silnic PK  vložené do spisu pod č.j. OVÚP/797/20/Ka  s odkazem na samostatné 
vyjádření projektanta, které došlo dne 28.01.2020 a vloženo do spisu pod č.j. OVÚP/865/20/Ka; 
společně s doplněním podkladů dokumentace. K námitce dešťové a splaškové přípojky doložili žadatelé 
samostatné vyjádření zpracovatele té části dokumentace, a zároveň správce sítí kanalizace a vodovodu 
v obci Bolešiny, společnosti  AQUAŠUMAVA s.r.o. dne 28.01.2020 přijaté pod č.j. OVÚP/864/20/Ka.  

Po doplnění sdělil stavební úřad účastníkům řízení veřejnou vyhláškou č.j. OVÚP/994/20/Ka ze dne 
31.01.2020, že shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a poskytl jim lhůtu 15 dnů, ve které 
měli možnost do spisu nahlédnout a s podklady rozhodnutí se seznámit. Sdělil, že po uplynutí této lhůty 
ve věci rozhodne.  

Dne 04.02.2020 se byl s podklady rozhodnutí seznámit Ing. Flax a dne 10.02.2020 podal písemně své 
vyjádření k odpovědi firmy AQUAŠUMAVA s.r.o. na jeho námitky. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud 
doložená vyjádření neposkytovala dostatečný podklad k objektivnímu posouzení námitky, vyzval 
stavební úřad opakovaně žadatele k vyjádření a stanovil mu k tomu lhůtu 5 dnů. Odpověď došla dne 
28.02.2020 pod č.j.  OVÚP/2102/20/Ka. Z odpovědi nevyplynula nutnost upravit dokumentaci 
k územnímu řízení. Lhůta k seznámení se s podklady rozhodnutí uplynula 04.03.2020 (poslední den 
lhůty) a kromě Ing. Flaxe dne 04.02.2020 se jiný účastník řízení nebyl s podklady rozhodnutí seznámit.  
 
V územním řízení stavební úřad posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a zjistil: 

Umístění záměru je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.  
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Umístění komunikace navržené v kategorii MS2p/10/7,5/50; základní šířka mezi obrubníky 6,50 m, 
v obloucích rozšíření dle ČSN; zastávkové pruhy BUS navrženy v jízdním pruhu. Chodníky navrženy jako 
levostranné, a v prostoru křižovatek též pravostranné pro zajištění bezpečného pohybu pěších v celém 
rozsahu úpravy. Základní šířka chodníku 1,50 m, od vozovky odděleny obrubníkem s převýšením 12 cm. 
Stavba chodníků je navržena jako bezbariérová a vyhovuje užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  Dešťová kanalizace včetně přípojek slouží pro odvádění dešťových vod 
z komunikací, chodníků a přilehlých nemovitostí. Splašková kanalizace je navržena jako oddílná a nahradí 
dlouhodobě nevyhovující stávající jednotnou kanalizaci. Napojuje se na stávající kanalizační řad v obci, 
který je zaústěn do obecní čistírny odpadních vod. Umístění nových tras vodovodu a úpravy stávajícího 
vodovodu.  Umístění nové sítě veřejného osvětlení v celé délce rozsahu úpravy.  

Úpravu komunikace odsouhlasil příslušný silniční správní úřad (silnice II/186) Krajský úřad Plzeňského 
kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v závazném stanovisku č.j. PK-DSH/10193/19 ze dne 
04.102019 a podmínky z něj vyplývající zahrnul stavební úřad do podmínek tohoto rozhodnutí.  

Úpravu komunikace odsouhlasil příslušný silniční správní úřad  (MK a chodníky) MěÚ Klatovy, odbor 
dopravy – dopravní úřad, v závazném stanovisku č.j. OD/12391-1/19/Kj ze dne 27.09.2019.  Tento 
příslušný silniční správní úřad  povolil rozhodnutím č.j. OD/13356-4/19/Kj ze dne 16.10.2019 zvláštní 
užívání silnice č.II/186 za účelem umístění inženýrských sítí do pozemku silnice. Stavba komunikace a  
chodníků je dopravní stavbou, na kterou vydává stavební povolení speciální stavební úřad –  MěÚ 
Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad.   

Příslušný silniční správní úřad pro místní komunikace, obecní úřad Bolešiny, povolil rozhodnutím zn. 
Bolešiny/765/19 ze dne 18.11.2019 zvláštní užívání místních komunikací za účelem umístění 
inženýrských sítí do pozemků MK. 

Žadatel doložil souhlasná stanoviska vlastníků a provozovatelů stávající veřejné technické infrastruktury 
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Stavební úřad ve výroku rozhodnutí 
stanovil, že stavebník musí před zahájením stavby nechat vytýčit veškerá podzemní vedení, chránit je 
před poškozením a respektovat podmínky vlastníků, případně správců těchto vedení. Toto se vztahuje 
na stavby, které pro realizaci nevyžadují ohlášení ani stavební povolení a jejich provedení je tak možné 
na základě územního rozhodnutí – kanalizační a vodovodní přípojky; a veřejné osvětlení. 

Městský úřad Klatovy k záměru vydal dne 04.09.2019 souhlasné koordinované stanovisko č. 499/19. 
Z koordinovaného stanoviska vyplývá, že záměrem nejsou dotčeny zájmy ochrany ovzduší a 
hospodářského odboru.  Zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu byly 
stanoveny v podmínkách závazného stanoviska  č.j. ŽP/5876/19/Rt ze dne 19.07.2019, které zahrnul 
stavební úřad do podmínek tohoto rozhodnutí; příslušný orgán k výkonu státní správy v oblasti 
památkové péče v rámci koordinovaného stanoviska sdělil, že se stavba bude nacházet na území 
s archeologickými nálezy;  příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství vydal v rámci 
koordinovaného stanoviska souhlasné závazné stanovisko dne 01.08.2019 pod č.j. ŽP/6541/19/St, 
ve kterém upozorňuje, že s veškerými opady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, musí být 
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.  

Příslušný orgán územního plánování vydal v rámci koordinovaného stanoviska souhlasné závazné 
stanovisko č.j. ŽP/5481/19/Ks ze dne 04.07.2019, ze kterého vyplývá, že záměr je z hlediska funkčního 
využití v souladu s územním plánem Bolešiny. Zájmové pozemky dotčené stavbou v k.ú. Bolešiny se 
podle platného Územní plán Bolešiny nachází převážně v zastavěném území obce, na okrajích mimo 
vymezené zastavěné území s funkčním využitím: „DS - plochy pro silniční dopravu“, „PX - plochy 
veřejného prostranství/prostupnost území“, „SV - plochy smíšené obytné venkovského charakteru“, „BV 
- plochy bydlení venkovského charakteru“, „PZ - plochy veřejného prostranství/veřejná zeleň“, „NP - 
plochy zeleně přírodního charakteru“ a „NZ - plochy zemědělské půdy“. 
V těchto dotčených plochách lze umisťovat mimo jiné nezbytná vedení a zařízení technické 
infrastruktury. V posuzovaném případě se jedná o stavbu dopravní a technické infrastruktury 
ve stávajícím koridoru - rekonstrukci stávající silniční a komunikační sítě. 
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Z hlediska zájmů chráněných vodoprávním úřadem bylo k záměru vydáno závazné stanovisko 
vodoprávního úřadu dne 26.07.2019 pod č.j. ŽP/6383/19/Se, ve kterém příslušný orgán vydal souhlas se 
stavbou za splnění stanovených podmínek, které zahrnul stavební úřad do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Příslušný orgán státní správy lesů vydal v rámci koordinovaného stanoviska souhlasné závazné 
stanovisko č.j. ŽP/05481/19/KS ze dne 03.09.2019, bez stanovení podmínek. 

Orgán ochrany veřejného zdraví vydal k umístění stavby souhlasné závazné stanovisko dne 26.06.2019 
pod č.j. KHSPL/15851/21/2019. Hasičský záchranný sbor vydal k umístění stavby souhlasné závazné 
stanovisko dne 16.07.2019 pod č.j. HSPM-2870-2/2019 KT. 

Z výše uvedených vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek vyplývá, že záměr je v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 
- MěÚ Klatovy, koordinované stanovisko č. 499/19 č.j. ŽP/5481/19/Ks ze dne 04.09.2019 
- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství č.j. 

ŽP/6541/19/St ze dne 01.08.2019 
- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska ochrany ZPF č.j. 

ŽP/5876/19/Rt ze dne 19.07.2019 
- MěÚ Klatovy, odbor územního plánování, závazné stanovisko ŽP/5481/19/Ks ze dne 04.07.2019 
- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko vodoprávního úřadu č.j. ŽP/6383/19/Se 

ze dne 26.07.2019 
- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska státní správy lesů č.j. 

ŽP/05481/19/KS ze dne 03.09.2019 
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v závazné stanovisko č.j. PK-

DSH/10193/19 ze dne 04.102019 
- MěÚ Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, závazné stanovisko č.j. OD/12391-1/19/Kj ze dne 

27.09.2019 
- MěÚ Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, rozhodnutí č.j. OD/13356-4/19/Kj ze dne 16.10.2019 
- OÚ Bolešiny,jako silniční správní úřad,  rozhodnutí zn. Bolešiny/765/19 ze dne 18.11.2019 
- OÚ Bolešiny, vyjádření k dokumentaci ze dne 03.07.2019 
- SÚSPK, vyjádření k dokumentaci zn. 1718/19/SÚSPK-K ze dne 01.08.2019 
- KHS Plzeň. kraje, územní pracoviště Klatovy č.j. KHSPL/15851/21/2019 ze dne 26.06.2019 
- Povodí Vltavy, s.p. vyjádření správce povodí zn. PVL-44705/2019/340/kai; PVL-12887/2019/SP 

ze dne 10.07.2019 
- AQUAŠUMAVA s.r.o., vyjádření k dokumentaci  zn. 325/2019 ze dne 19.07.2019 
-  Policie ČR, územní odbor Klatovy, souhlas č.j. KRPP-87837-1/ČJ-2019-030406 ze dne 12.07.2019 
-  HZS Plzeň. kraje, územní odbor Klatovy č.j.  HSPM-2870-2/2019 KT ze dne 16.07.2019 
- ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k dokumentaci  zn. 1104570579 ze dne 08.07.2019 
- vyjádření k sítím:  CETIN, a.s. č.j. 531108/19 ze dne 01.02.2019; CETIN, a.s. č.j. 669908/19 ze dne 

20.06.2019; ČEZ Distribuce a.s. zn. 0101175392 ze dne 10.09.2019; ČEZ ICT Services, a.s. zn. 
0700002967 ze dne 01.02.2019; Telco Pro Services, a.s. zn. 0200862757  ze dne 01.02.2019; 
Vodafone Czech Republic a.s. zn. 190909-1523133799 ze dne 09.09.2019;  T-Mobile Czech Republic 
a.s. zn. E34719/19 ze dne 09.09.2019;  GridServices, s.r.o., zn. 5001864671 zde dne 01.02.2019; 
Obec Bolešiny – kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení – ze dne 14.11.2017; AQUAŠUMAVA s.r.o., 
elektronicky  ze dne 11.02.2019; 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení: 
Stavební úřad stanovil okruh účastníků podle § 85 stavebního zákona takto: 
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a) žadatel, b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn: 
Obec Bolešiny, IDDS: jsxbqib 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, 
není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: 

Obec Bolešiny, IDDS: jsxbqib 
Tomáš Hromada, Bolešiny č.p. 54, 339 01  Klatovy 1 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - účastníci jsou identifikováni označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 9/1, 10, 11, 14/1, 14/2, 15/1, 35, 36, 37/1, 39, 40, 41, 45, 46/2, 52/1, 
52/2, 56, 57, 58/4, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 72/1, 73, 78/1, 79, 156, 223, parc. č. 1/3, 1/5, 1/6, 4/2, 
6, 9/1, 12, 16/3, 16/4, 21/2, 24, 25/1, 25/2, 26/2, 34, 42, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 
45/1, 45/2, 80/3, 83/2, 83/3, 92/1, 92/5, 427/7, 437/1, 437/4, 445/5, 452/1, 452/2, 452/3, 453/2, 
1399/7, 1399/9, 1494/2, 1496/1, 1496/2, 1499/1, 1499/2, 1499/5, 1500/1, 1631/5, 1631/7, 1631/9, 
1631/10, 1631/37, 1631/40, 1631/42, 1631/43, 1631/44, 2059/4, 2059/5, 2059/7, 2059/8, 2059/9, 
2059/10, 2059/11, 2059/12, 2059/18, 2059/19, 2059/20, 2059/23, 2076, 2079, 2080, 2081, 2123, 
2124, 2246, 2247, 2251, 2335, 2398, 2399, 2400, 2402, 2404, 2406, 2407, 2409, 2411, 2413, 2419, 
2420, 2422, 2424, 2504, 2505, 2564, 2583, 2584, 2585, 2587, 2588, 2644, 2645, 2646, 3231, 3237 
v katastrálním území Bolešiny 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Bolešiny č.p. 20, č.p. 1, č.p. 45, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 90, č.p. 5, č.p. 46, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 58, č.p. 
53, č.p. 31, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 47, č.p. 26, č.p. 41, č.p. 66, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 64, 
č.p. 67, č.p. 69, č.p. 68, č.p. 72, č.p. 74 a č.p. 2 

AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Dne 16.01.2020 obdržel stavební úřad námitku účastníka řízení R. Farného:  
Z důvodu rekonstrukce průtahu obcí Bolešiny žádám o zachování dvou stávajících parkovacích míst před 
č.p. 44 - parc.č. 2059/1, s kterými se v projektové dokumentaci nepočítá. Tato parkovací místa jsou zde 
více jak 25 let a jsou provozována bez problémů a bezpečně. V tomto úseku komunikace je nebezpečné 
zastavovat a parkovat na komunikaci, proto by bylo vhodné místa zachovat, jak pro bezpečnost 
silničního provozu, tak pro jeho plynulost. Šíře parkovacího stání je 2,20 m a lze jej popřípadě i rozšířit. 
Z §20 odst. 5 odst. a), vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území vyplývá, 
že stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno umístění odstavných a 
parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků 
příslušné české technické normy pro navrhování místních komunikací. Pro pozemky staveb pro bydlení a 
rodinnou rekreaci z § 21 odst. 1 stejné vyhlášky vyplývá, že odstavná a parkovací stání pozemků staveb 
pro bydlení nebo rodinnou rekreaci podle musejí být umístěna ve skutečné docházkové vzdálenosti 
do 300 m, je-li to technicky možné. Vlastník nemá právní nárok na parkování na komunikaci. To uvádí i 
ve svém vyjádření k námitce žadatel SÚSPK p.o. Z vyjádření zpracovatele dokumentace k územnímu 
řízení vyplývá, že v tomto případě pro zachování parkovacích míst před čp. 44 na p.č.2059/1 bude 
v předmětném úseku snížen obrubník na hodnotu 5 cm, tím bude umožněn nájezd k objektu č.p.44 a 
námitce je tímto vyhověno.  
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Dne 21.01.2020 obdržel stavební úřad námitku účastníka řízení Ing. M. Flaxe: 
a) V dokumentaci nejsou zakresleny přípojky vodovodu a kanalizace k mému pozemku p.p.č. 2583. 
Doplnění přípojek vodovodu a kanalizace od plánovaných hlavních řadů k p.p.č. 2583, mi bylo slíbeno 
paní starostkou obce Bolešiny Ing. Rozsypalovou v létě 2019. 
b) V dokumentaci je zakreslena neurčitá přípojka splaškové kanalizace končící cca v polovině délky 
pozemku p.p.č 2503, tuto přípojku a koncovou šachtu požaduji vést ve vzdálenosti min 1,5 m od hranice 
mého pozemku p.p.č. 1631/42. 
c) V dokumentaci je zakreslena nová přípojka dešťové kanalizace k mému domu č.p. 119, nicméně 
dešťová kanalizace zde již existuje. Dešťová kanalizace a přípojka na ni byla vybudována současně 
s kanalizací splaškovou v roce 2016. Na existenci této dešťové kanalizace před č.p. 119, 74 a 72 a 
nesmyslnost k nim navržených přípojek jsem zástupce obce i zhotovitele projektové dokumentace 
opakovaně upozorňoval. V projednávané dokumentaci tato kanalizace zakreslena není. Paní starostka 
tuto nezakreslenou dešťovou kanalizaci sama viděla při opravě poruchy před č.p.72. 

-ad. a) do dokumentace byla doplněna vodovodní a kanalizační přípojka k pozemku p.č. 2583 k.ú. 
Bolešiny; 

-ad. b) z dokumentace vyplývá, že do pozemku p.č. 2503 je umístěn kanalizační řad splaškové kanalizace 
a je veden ve vzdálenosti 1,50m od hranice pozemku p.č. 1631/42 k.ú. Bolešiny; 

-ad. c) z odpovědi zpracovatele dokumentace vodních děl společnosti AQUAŠUMAVA s.r.o. a zároveň 
správce těchto sítí v obci Bolešiny, že není evidováno vybudování samostatné dešťové kanalizace ani její 
zaústění do stávající dešťové kanalizace a z tohoto důvodu považují za nutné tuto přípojku povolit. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

Po seznámení s podklady rozhodnutí dne 04.02.2020 podal Ing. Flax dne 10.02.2020 písemně své 
vyjádření k odpovědi firmy AQUAŠUMAVA s.r.o. na jeho námitky:  
K bodu 1. 

- Pokud nebylo cílem řešit napojení nových nemovitostí a výstavba vodovodních a kanalizačních 
přípojek k plánovaným parcelám, proč je tedy na výkrese splašková kanalizace na pozemku p.p.č. 
2503, na výkrese navíc uvedena jako kanalizační přípojka (jako přípojka to bylo na výkrese, který jsem 
viděl v létě 2019, jestli byla od té doby změna nevím)? Toto nedává smysl. To, že je sousední 
nezasíťovaný pozemek p.p.č. 2504 aktuálně k prodeji je jistě náhoda. 

- Pokud bylo cílem provést pouze přípravu na budoucí zasíťování parcel v bezprostřední blízkosti 
upravovaného sjezdu na p.p.č. 3101, potom dle mého názoru stačí ukončit řady na „rozcestí" před 
odbočením k pozemku p.p.č. 2503, od tohoto místa lze v budoucnu snadno pokračovat dle konkrétní 
situace. Cokoliv navíc je zbytečné a vést kanalizaci dále k lesu nedává smysl. 

- Umístění řadu splaškové kanalizace v pozemku p.p.č. 3101 ve vzdálenosti 1,9 m od hranice pozemku 
p.p.č. 1631/42 koliduje s ochranným pásmem (1 m) el. přípojky pro p.p.č. 2505, na kterou již bylo 
vydané územní rozhodnutí-viz. příloha. 

- Když pominu jak „ohromnou" finanční částku, představuje cca 6 m kanalizační a vodovodní trubky 
s uzávěrem, nepřipadá mi vhodné zmiňovat se o jakýchkoliv finančních závazcích, navíc, aby 
na takovéto věci upozorňoval někdo, komu do toho nic není. Připomínám, že jsem platil vybudování 
70 m vodovodu a 30 m splaškové kanalizace. Doplnění přípojek vodovodu a kanalizace 
od plánovaných hlavních řadů k p.p.č. 2583 do dokumentace, mi bylo slíbeno paní starostkou obce 
Bolešiny Ing. Rozsypalovou v létě 2019. 

K bodu 2. 
- Nevím, jestli paní Bufková někdy nějakou přípojku na vlastní oči viděla, ale na předložených fotkách je 

zřetelně vidět hlavní řad dešťové kanalizace a také přípojka. Jí podané vysvětlení, že se jedná pouze 
o přípravu, je nesmysl. Přikládám zákres dešťové kanalizace, tak jak byla položena při výstavbě 
splaškové i s popisky, tak aby to bylo dostatečně zřejmé. 

- Kanalizace fyzicky existuje, to že ji správce kanalizace neeviduje, vypovídá o kvalitě jím poskytovaných 
služeb, za které si nechává platit. Toto není v obci Bolešiny jediný případ, kdy tento správce neví, kde 
se co nachází. Během výstavby těchto řadů nebyl po celou dobu na místě stavby z této firmy nikdo. 
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- Paní starostka tuto nezakreslenou a správcem kanalizace neevidovanou dešťovou kanalizaci sama 

viděla při opravě poruchy před č.p.72. Existenci kanalizace lze jednoduše ověřit. 
Není mým záměrem zdržovat územní řízení akce „SILNICE 11/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE", 
nicméně projektová dokumentace, tedy její část s kanalizací, neodpovídá skutečnosti. 

Stavební úřad uvádí - k bodu 1: 
- z dokumentace vyplývá, že do pozemku p.č. 2503 je umístěn kanalizační řad splaškové kanalizace a je 
veden ve vzdálenosti 1,50m od hranice pozemku p.č. 1631/42 k.ú. Bolešiny 
- z dokumentace vyplývá umístění vodovodu, kanalizace splaškové a kanalizace dešťové na pozemku p.č. 
3101 v délkách 116,3m, 125m a 110,8m. Rozsah umisťované stavby určuje žadatel doloženou 
zpracovanou dokumentací.  
- ve vzdálenosti 1,9m mezi kanalizačním řadem a hranicí pozemku je možné umísit již povolenou el. 
přípojku NN, neboť nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu těchto podzemních sítí, 
kterou stanovuje ČSN 73 6005, je vzdálenost  0,5m.  
- do dokumentace byla doplněna vodovodní a kanalizační přípojka k pozemku p.č. 2583 k.ú. Bolešiny  
 
- k bodu 2: 
Stavební úřad pro vypořádání se s námitkami v bodě 2 požádal o nové vyjádření žadatelů a dne 
28.02.2020 obdržel stanovisko obce Bolešiny resp. správce sítí společnosti AQUAŠUMAVA s.r.o., 
ve kterém uvádí, že v rámci budování „kanalizace a ČOV Bolešiny" byla vybudována nová kanalizační 
stoka, která byla navržena v trase původní dešťové kanalizace, avšak v obráceném směru toku. Dle 
schválené PD mělo dojít k odstranění původní kameninové stoky DN 300. V rámci provádění stavby bylo 
dohodnuto, že ve spodní části bude osazena uliční vpust a odtok z této vpusti bude zaústěn pod 
odlehčovací komoru č. 13 tak, aby nedocházelo k nařeďování odpadních vod natékajících na ČOV. Dle 
zaměření skutečného provedení předaného zhotovitelem toto bylo provedeno z trub DN 150. Osazení 
této vpusti bylo předem projednáno se zástupcem SÚS. Z informací uvedených panem Flaxem a z jeho 
vyjádření vyplývá, že původní kameninové potrubí zřejmě nebylo v celé délce odstraněno a část tohoto 
potrubí bylo zaústěno do nově vybudovaného odtoku z uliční vpusti o profilu DN 150. Stav této původní 
kameninové kanalizace není znám. A vzhledem k tomu, že na této kanalizaci není evidována žádná 
kanalizační šachta, není možno stav prověřit kamerovou prohlídkou. Z minulosti je evidována závada 
na původní kameninové přípojce od nemovitosti ve vlastnictví pana Radka Hořejšího č.p. 72. Vzhledem 
ke skutečnosti, že součástí silničního průtahu má být též obnova podkladních vrstev, výstavba obrubníků 
a pod, považujeme za naprosto nevhodné tuto původní kameninovou kanalizaci v neznámém 
technickém stavu ponechat v provozu. 
Z tohoto důvodu na vybudování nového přepojení dešťových vod dle zpracované PD trváme. Zachování 
původního kameninového potrubí DN 300 a jeho zaústění přes PVC 150 nelze považovat z trvalého 
hlediska za vyhovující a může být zdrojem závad po realizaci stavby silničního průtahu.  

Z tohoto vyjádření vyplynul pro stavební úřad jasný závěr, že dokumentace k územnímu řízení, tak jak 
byla předložena, nebude upravována a je podkladem pro vydané územní rozhodnutí.  

S ohledem na komplexnost umisťovaných staveb dopravní a technické infrastruktury za účelem 
dopravního zklidnění průtahu obcí, vytvoření rovnováhy a harmonizace podmínek jednotlivých druhů 
dopravy, a zlepšení podmínek pohybu zejména nemotorizovaných účastníků dopravy; umístění nové 
oddílné splaškové kanalizace, která nahradí nevyhovující stávající jednotnou kanalizaci; umístění nových 
úseků dešťové kanalizace pro odvod dešťových vod z komunikací, chodníků a přilehlých nemovitostí; 
umístění nových tras vodovodu a úpravy stávajícího vodovodu a umístění nového rozvodu veřejného 
osvětlení v celé délce rozsahu úpravy je žádoucí, aby všechny sítě umisťované do nově provedeného 
komunikačního průtahu obcí byly řádném vyhovujícím stavu umožňujícím zároveň jejich kontrolu a 
údržbu.  Z předložené dokumentace schválené příslušnými dotčenými orgány toto vyplývá, a proto 
stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li 
o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Boublík 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

  
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 
1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 11.02.2020. 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží:    
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b) stavebního zákona (dodejky) 
Obec Bolešiny, IDDS: jsxbqib 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 

Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a) stavebního zákona (dodejky) 
Tomáš Hromada, Bolešiny č.p. 54, 339 01  Klatovy 1 

 

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – (veřejnou vyhláškou) účastníci jsou 
identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí  
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 9/1, 10, 11, 14/1, 14/2, 15/1, 35, 36, 37/1, 39, 40, 41, 45, 46/2, 52/1, 
52/2, 56, 57, 58/4, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 72/1, 73, 78/1, 79, 156, 223, parc. č. 1/3, 1/5, 1/6, 4/2, 
6, 9/1, 12, 16/3, 16/4, 21/2, 24, 25/1, 25/2, 26/2, 34, 42, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 
45/1, 45/2, 80/3, 83/2, 83/3, 92/1, 92/5, 427/7, 437/1, 437/4, 445/5, 452/1, 452/2, 452/3, 453/2, 
1399/7, 1399/9, 1494/2, 1496/1, 1496/2, 1499/1, 1499/2, 1499/5, 1500/1, 1631/5, 1631/7, 1631/9, 
1631/10, 1631/37, 1631/40, 1631/42, 1631/43, 1631/44, 2059/4, 2059/5, 2059/7, 2059/8, 2059/9, 
2059/10, 2059/11, 2059/12, 2059/18, 2059/19, 2059/20, 2059/23, 2076, 2079, 2080, 2081, 2123, 
2124, 2246, 2247, 2251, 2335, 2398, 2399, 2400, 2402, 2404, 2406, 2407, 2409, 2411, 2413, 2419, 
2420, 2422, 2424, 2504, 2505, 2564, 2583, 2584, 2585, 2587, 2588, 2644, 2645, 2646, 3231, 3237 
v katastrálním území Bolešiny 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Bolešiny č.p. 20, č.p. 1, č.p. 45, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 90, č.p. 5, č.p. 46, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 58, č.p. 
53, č.p. 31, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 47, č.p. 26, č.p. 41, č.p. 66, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 64, 
č.p. 67, č.p. 69, č.p. 68, č.p. 72, č.p. 74 a č.p. 2 

AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 

 
dotčené správní úřady (dodejky) 

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1 

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01  Klatovy 1 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy  a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní 

inspektorát Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky č.p. 412, 339 01  Klatovy 

 

 
 

Dále obdrží: 

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 

dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)  

Obecní úřad Bolešiny, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Bolešiny po dobu 15 dnů (potvrzené 

vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)  

 


