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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") 

ve spojeném řízení přezkoumal žádost o výjimku z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 odst. 2 

stavebního zákona ve věci výjimky z obecných požadavků na využívání území podle § 169 odst. 3 

stavebního zákona ze dne 6.2.2023 a posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o změnu 

rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") ze dne 30.1.2023, 

které podalo 

Město Švihov, IČO 00256153, nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12  Švihov 

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

 

I. Podle § 169 odst. 2, 3, 5 a 6 stavebního zákona  

p o v o l u j e 

výjimku z ustanovení § 20 odst. 5 písm. c) bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby 

Stavební parcely Švihov - Vodárna 

na pozemcích parc. č. 714/3, 1637/1, 1642/1, 1642/4, 1733/2, 1733/3, 1733/4, 1733/5, 1733/6, 1733/7, 

1733/8, 1733/9, 1733/10, 1733/11, 1733/12, 1733/13, 1971 v katastrálním území Švihov u Klatov, která 

se týká: 

- Odvádění srážkových vod pravým silničním příkopem na pozemcích parc.č. 1642/1, 1971 v k.ú. 

Švihov u Klatov podél silnice č. II/184 ve směru do Švihova v délce 112,5 m ústícího do vodního 

toku IDVT 10269591. 

 

Popis: 

Srážkové vody z pozemků parc.č. 1733/3, 1733/4, 1733/5, 1733/6, 1733/7, 1733/8, 1733/9, 1733/10, 

1733/11, 1733/12, 1733/13 v k.ú. Švihov u Klatov určených pro výstavbu rodinných domů a z nové 

komunikace na pozemku parc.č. 1733/2 v k.ú. Švihov u Klatov budou v délce 112,5 m odváděny do 

vodního toku IDVT 10269591 pravým silničním příkopem na pozemcích parc.č. 1642/1, 1971 v k.ú. 

Švihov u Klatov podél silnice č. II/184 ve směru do Švihova. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Švihov, nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12  Švihov 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 

00  Plzeň 2 
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II. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

rozhodnutí o změně umístění stavby 

nazvané: 

Stavební parcely Švihov - Vodárna 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 714/3 (ostatní plocha), parc. č. 1637/1 (ostatní plocha), parc. č. 

1642/1 (ostatní plocha), parc. č. 1642/4 (ostatní plocha), parc. č. 1733/2 (ostatní plocha), parc. č. 1733/3 

(ostatní plocha), parc. č. 1733/4 (ostatní plocha), parc. č. 1733/5 (ostatní plocha), parc. č. 1733/6 (ostatní 

plocha), parc. č. 1733/7 (ostatní plocha), parc. č. 1733/8 (ostatní plocha), parc. č. 1733/9 (ostatní plocha), 

parc. č. 1733/10 (ostatní plocha), parc. č. 1733/11 (ostatní plocha), parc. č. 1733/12 (ostatní plocha), parc. 

č. 1733/13 (ostatní plocha), parc. č. 1971 (vodní plocha) v katastrálním území Švihov u Klatov. 

 

Změna obsahuje: 

Původní Objekt SO 303 Odvodnění komunikace, který řešil odvádění srážkových vod z nově navržené 

komunikace obytné zóny se nahrazuje novým objektem SO 303 Dešťová kanalizace, který řeší odvádění 

srážkových vod z nově navržené komunikace obytné zóny a zároveň odvádění srážkových vod 

z přilehlých pozemků určených pro zástavbu rodinnými domy. 

Původní objekt SO 306 Vodovodní a kanalizační přípojky se rozšiřuje o přípojky dešťové kanalizace. 

Záměr se dále nově rozšiřuje na pozemek parc.č. 1971 v k.ú. Švihov u Klatov, kde se nově umisťuje 

zadláždění silničního příkopu a betonový práh. 

- SO 303 Dešťová kanalizace 

Potrubí dešťové kanalizace odvádějící srážkové vody z komunikace obytné zóny a přilehlých 

pozemků určených pro zástavbu rodinnými domy je vedeno na pozemcích parc.č. 1733/2, 1642/1 

v k.ú. Švihov u Klatov a po přechodu silnice č. II/184 ústí do stávajícího pravého odvodňovacího 

příkopu ve směru do Švihova na pozemku parc.č. 1642/1 v k.ú. Švihov u Klatov. Stávající 

odvodňovací příkop na pozemku parc.č. 1642/1 v k.ú. Švihov u Klatov a z části též na pozemku 

parc.č. 1971 v k.ú. Švihov u Klatov se v délce 112,5 m vydláždí a na pozemku parc.č. 1971 v k.ú. 

Švihov u Klatov, kde silniční příkop navazuje na vodní tok IDVT 10269591, se ukončí betonovým 

prahem. 

Srážkové vody z levého odvodňovacího příkopu ve směru do Švihova jsou do dešťové kanalizace 

zaústěny přes horskou vpusť na pozemku parc.č. 1642/1  v k.ú. Švihov u Klatov. 

Dešťová kanalizace je z potrubí PVC-U SN 12 250x8,1 mm délky 160,5 m, potrubí ŽLB DN 600 

délky 12,0 m a z potrubí PVC-U SN 12 400x12,6 mm délky 10,5 m. V místě vyústění potrubí do 

silničního příkopu je výústní objekt. Hloubka dna potrubí je min. 0,78 m pod terénem. 

Silniční odvodňovací příkop je v délce 112,5 m vydlážděn – žlab + příložná deska. Napojení na 

vodoteč je přes betonový práh 250x3000x500 mm 

- SO 306 Vodovodní a kanalizační přípojky 

- 11 přípojek dešťové kanalizace 

Přípojky vedou z místa napojení na stoku dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 1733/2 v k.ú. 

Švihov u Klatov kolmo na stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů parc.č. 1733/3, 1733/4, 

1733/5, 1733/6, 1733/7, 1733/8, 1733/9, 1733/10, 1733/11, 1733/12, 1733/13 v k.ú. Švihov u 

Klatov, kde jsou ukončeny ve vzdálenosti cca 1 m od hranice zaslepením. 

Přípojky dešťové kanalizace jsou z potrubí PVC  SN8 160x4,7 mm v celkové délce 65,7 m. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Pozemky parc. č. 714/3, 1637/1, 1642/1, 1642/4, 1733/2, 1733/3, 1733/4, 1733/5, 1733/6, 1733/7, 

1733/8, 1733/9, 1733/10, 1733/11, 1733/12, 1733/13, 1971 v katastrálním území Švihov u Klatov. 
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Stanoví podmínky pro změnu umístění stavby: 

1. Potrubí dešťové kanalizace odvádějící srážkové vody z komunikace obytné zóny a přilehlých 

pozemků určených pro zástavbu rodinnými domy bude vedeno na pozemcích parc.č. 1733/2, 1642/1 

v k.ú. Švihov u Klatov a po přechodu silnice č. II/184 bude vyústěno do stávajícího pravého 

odvodňovacího příkopu ve směru do Švihova na pozemku parc.č. 1642/1 v k.ú. Švihov u Klatov. 

2. Stávající odvodňovací příkop na pozemku parc.č. 1642/1 v k.ú. Švihov u Klatov a z části též na 

pozemku parc.č. 1971 v k.ú. Švihov u Klatov bude v délce 112,5 m vydlážděn a na pozemku parc.č. 

1971 v k.ú. Švihov u Klatov, kde silniční příkop navazuje na vodní tok IDVT 10269591, bude 

ukončen betonovým prahem. 

3. Srážkové vody z levého odvodňovacího příkopu silnice č. II/184 ve směru do Švihova budou do 

dešťové kanalizace zaústěny přes horskou vpusť na pozemku parc.č. 1642/1  v k.ú. Švihov u Klatov. 

4. Dešťová kanalizace bude z potrubí DN 250 délky max. 160,5 m, potrubí DN 600 délky max. 12,0 m 

a z potrubí DN 400 mm délky max. 10,5 m. V místě vyústění potrubí do silničního příkopu bude 

výústní objekt. 

5. Přípojky dešťové kanalizace budou vedeny z místa napojení na stoku dešťové kanalizace na 

pozemku parc.č. 1733/2 v k.ú. Švihov u Klatov kolmo na stavební pozemky pro výstavbu rodinných 

domů parc.č. 1733/3, 1733/4, 1733/5, 1733/6, 1733/7, 1733/8, 1733/9, 1733/10, 1733/11, 1733/12, 

1733/13 v k.ú. Švihov u Klatov, kde budou ukončeny ve vzdálenosti cca 1 m od hranice zaslepením. 

6. Přípojky dešťové kanalizace budou z potrubí PVC  SN8 160x4,7 mm v celkové délce 65,7 m. 

  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Švihov, nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12  Švihov 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 

00  Plzeň 2 

 

Odůvodnění: 

Dne 30.1.2023 podal žadatel, město Švihov, nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12  Švihov, žádost o změnu 

rozhodnutí o umístění stavby č.j. OVÚP/10085/22/My ze dne 3.1.2023, která se týká objektů SO 303 a 

SO 306. 

Původní Objekt SO 303 Odvodnění komunikace, který řešil odvádění srážkových vod z nově navržené 

komunikace obytné zóny se nahrazuje novým objektem SO 303 Dešťová kanalizace, který řeší odvádění 

srážkových vod z nově navržené komunikace obytné zóny a zároveň odvádění srážkových vod 

z přilehlých pozemků určených pro zástavbu rodinnými domy. 

Původní objekt SO 306 Vodovodní a kanalizační přípojky se rozšiřuje o přípojky dešťové kanalizace. 

Dne 6.2.2023 podal žadatel, město Švihov, nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12  Švihov, žádost o výjimku z 

obecných požadavků na výstavbu ve věci výjimky z obecných požadavků na využívání území týkající se 

způsobu odvádění srážkových vod pomocí silničního příkopu mající vazbu na změnu objektu SO 303. 

Stavební úřad dne 7.2.2023 podle § 140 odst. 1 správního řádu usnesením č.j. OVÚP/1023/23/My podle § 

140 odst. 1 správního řádu spojil řízení změně rozhodnutí o umístění stavby a řízení o povolení výjimky 

z obecných požadavků na výstavbu, protože se obě řízení týkají téhož předmětu a věcně spolu souvisejí. 

Stavební úřad opatřením č.j. OVÚP/1024/23/My ze dne 7.2.2023 oznámil zahájení spojeného územního 

řízení a řízení o výjimce známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení 

§ 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území 

a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od 

doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná 

stanoviska.  

V řízení o výjimce bylo v souladu se správním řádem oznámení o zahájení řízení doručováno účastníkům 

řízení jednotlivě.  

V řízení o změně rozhodnutí o umístění stavby, protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, 

stavební úřad při oznámení o zahájení řízení postupoval podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona, 

kde se uvádí, že v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení 

doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem 

aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%2523144'&ucin-k-dni='30.12.9999'


Č.j. OVÚP/1831/23/My str. 4 

 
řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 

odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) 

stavebního zákona.  

Ve stanovené lhůtě nikdo z účastníků řízení neuplatnil námitky. 

 

Řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu (výrok č. I. rozhodnutí): 

V ustanovení § 20 odst. 5 písm. c) bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, ve znění pozdějších předpisů se uvádí: 

Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových 

vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být 

řešeno jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod 

povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení.  

V daném případě, což je předmětem řízení o výjimce, se dešťové vody z plánované lokality výstavby 

rodinných domů neodvádí do vodoteče v celé délce kanalizací pro odvádění srážkových vod, ale z části 

silničním příkopem. 

Žadatel svou žádost odůvodnil takto: 

Projekt řeší stavbu dešťové kanalizace, která zajistí odvedení povrchových vod z lokality nové obytné 

zóny „Švihov - Vodárna“. Odváděny budou povrchové vody z navržené komunikace a z nově navržených 

stavebních parcel. Na základě provedeného HG posudku jsou hydrogeologické poměry v dané lokalitě 

hodnoceny jako složité. Vysoká hladiny podzemní vody a prakticky celoplošný nepropustný vrstevní 

profil s parametrem koeficientu vsaku kv ~ 1.10-8 m.s -1 vylučují možnost hospodaření se srážkovými 

vodami formou vsakování. Pro jednotlivé stavební parcely proto bylo doporučeno vybudování 

záchytných jímek o objemu 4 m³ pro odvodňovanou plochu do 150 m², s bezpečnostním přetokem se 

zaústěním do dešťové kanalizace. Dešťové vody z komunikací a z dešťových přípojek navržených parcel 

budou odváděny oddílnou dešťovou kanalizací do stávajícího příkopu při silnici II/184, který je následně 

zaústěn do vodního toku IDVT 10269591 v povodí řeky Úhlava IDVT 10100025. Předmětem žádosti o 

výjimku je ustanovení vyhlášky 501/2006 Sb., § 20, odst. (5), bodu c), řádku 2., tj. „… vyřešeno 

hospodaření se srážkovými vodami jejich odváděním do vod povrchových prostřednictvím dešťové 

kanalizace, …“. Předkládanou projektovou dokumentací se pro odvádění dešťových vod do vod 

povrchových částečně navrhuje využití stávajícího příkopu při silnici II/184. Hlavním důvodem pro 

využití otevřeného příkopu při pravé straně komunikace II/184 (ve směru do Švihova) jsou především 

prostorové možnosti stavby. Území levého příkopu při silnici II/184 je prostorově plně využito pro 

umístění nových inženýrských sítí - vodovod, tlaková splašková kanalizace, veřejné osvětlení s následnou 

stavbou chodníku. Pravý příkop slouží především k zachytávání a následnému odvádění srážkových vod z 

přilehlé komunikace. Příkop proto není možné zatrubnit (bez vyvolání dalších investic) a umístění 

dešťové kanalizace mimo prostor otevřeného příkopu již není z územních důvodů možné. Dalšími 

důvody pro využití otevřeného příkopu jsou pak úspory v nákladech investičních i budoucích provozních. 

Investiční úspory spočívají v nerealizaci cca 108 m dešťové kanalizace (naproti tomu je navržena úprava 

dna příkopu uložením žlabovnic s příložnou deskou). Provozní úspory pak spočívají především v 

jednodušší údržbě otevřeného příkopu oproti kanalizaci 

S navržením řešením vyjádřil souhlas vlastník komunikace zastoupený společností Správa a údržba silnic 

Plzeňského kraje, příspěvková organizace, 

Stavební úřad posoudil uvedené důvody a zjistil, že se povolením výjimky neohrozí bezpečnost, ochrana 

zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými požadavky na 

využívání území bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení: 

Účastníci řízení o povolení výjimky byli stanoveni podle § 27 správního řádu. 

- podle § 27 odst. 1 správního řádu: Město Švihov, 
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- podle § 27 odst. 2 správního řádu:  

Plzeňský kraj / hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 

příspěvková organizace – vlastník silnice č. II/184, jejíž silniční příkop je využíván k odvodu srážkových 

vod z lokality výstavby rodinných domů. 

Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl vzhledem k navrhovanému způsobu odvádění 

srážkových vod omezen jen na vlastníka silnice č. II/184.  Vlastnictví ani jiná práva k dalším 

(vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Oznámení rozhodnutí o výjimce je provedeno v souladu s ust. § 72 odst. 1 správního řádu, doručením 

stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. 

 

Řízení o změně rozhodnutí o umístění stavby (výrok č. II. rozhodnutí): 

Záměr řeší změnu rozhodnutí o umístění stavby  č.j. OVÚP/10085/22/My ze dne 3.1.2023, která se týká 

objektů SO 303 a SO 306. 

Původní Objekt SO 303 Odvodnění komunikace, který řešil odvádění srážkových vod z nově navržené 

komunikace obytné zóny se nahrazuje novým objektem SO 303 Dešťová kanalizace, který řeší odvádění 

srážkových vod z nově navržené komunikace obytné zóny a zároveň odvádění srážkových vod 

z přilehlých pozemků určených pro zástavbu rodinnými domy. 

Původní objekt SO 306 Vodovodní a kanalizační přípojky se rozšiřuje o přípojky dešťové kanalizace. 

Důvodem žádosti je změna způsobu odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch pozemků určených 

pro výstavbu rodinných domů, protože ze hydrogeologického posudku vyplývá, že hydrogeologické 

poměry v dané lokalitě jsou hodnoceny jako složité. Vysoká hladiny podzemní vody a prakticky 

celoplošný nepropustný vrstevní profil s parametrem koeficientu vsaku kv ~ 1.10-8 m.s -1 vylučují 

možnost hospodaření se srážkovými vodami formou vsakování.  

Odvod srážkových vod z cele lokality je proto řešen dešťovou kanalizací. Z podkladů vyplývá, že pro 

jednotlivé stavební parcely bylo projektantem doporučeno vybudování záchytných jímek o objemu 4 m³ 

pro odvodňovanou plochu do 150 m², s bezpečnostním přetokem se zaústěním do dešťové kanalizace. 

Záměr zasahuje do ochranného pásma stávajících sítí veřejné technické infrastruktury. Žadatel doložil 

souhlasná stanoviska vlastníků a provozovatelů stávající veřejné technické infrastruktury k podmínkám 

dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.  

Navržená změna je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, 

popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad zajistil 

vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními 

předpisy. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení o změně rozhodnutí o umístění stavby přezkoumal 

předloženou žádost v rozsahu navržené změny, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a 

zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 

k jeho provedení a zvláštními předpisy. Změna umístění stavby je v souladu se schválenou územně 

plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Stavební úřad zajistil vzájemný 

soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 
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Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a závaznými stanovisky: 

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko, dne 29.8.2022, č.j. 

ŽP/7435/22/Ne 

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko, dne 14.10.2022, č.j. 

ŽP/8644/22/Ne 

- Městský úřad Klatovy, koordinované závazné stanovisko č. 801/22, dne 21.11.2022, č.j. 

ŽP/8849/22/Ks 

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, vyjádření, dne 9.11.2022, č.j. ŽP/9378/22/Kr – 

součást stanoviska č. 801/22 

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko, dne 11.11.2022, č.j. 

ŽP/79420/22/Ne 

- Městský úřad Klatovy, OVÚP, závazné stanovisko, dne 2.11.2022, č.j. OVÚP/8583/22/Ma – součást 

stanoviska č. 801/22 

- Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, závazné stanovisko, dne 8.8.2022, 

č.j. OSKCR/827/2022/Šill 

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace – souhlas se změnou vyznačený na 

situačním výkresu 

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, vyjádření, dne 26.10.2022, zn. PVL-

75288/2022/340/Ha 

- CETIN a.s., vyjádření, dne 14.10.2022, č.j. 805054/22 

- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení, dne 13.10.2022, zn. 0101825672 

- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k PD, dne 15.7.2022, zn. 001126956067 

- Telco Pro Services, a.s., sdělení, dne 13.10.2022, zn. 0201480460 

- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení, dne 13.10.2022, zn. 0700617658 

- GasNet, s.r.o. zastoupený GasNet Služby, s.r.o., stanovisko, dne 13.10.2022, zn. 5002705860 

- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření, dne 22.10.2022, zn. E52083/22 

- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření, dne 13.10.2022, zn. 221013-1222478477 

- Nej.cz s.r.o., vyjádření, dne 21.10.2022, zn. VYNEJ-2022-13102-01 

- United Networks SE, vyjádření, dne 10.3.2022 

- Město Švihov, stanovisko správce sítí, dne 17.3.2022 

 

Účastníci řízení: 

Účastníci územního řízení  byli stanoveni podle § 85 stavebního zákona. 

- podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel: Město Švihov, 

- podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec na jejímž území má být požadovaný záměr 

uskutečněn:  Město Švihov, 

- podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být 

požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 

pozemku nebo stavbě:  

Plzeňský kraj / hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 

příspěvková organizace – vlastník pozemku parc.č. 1642/1 v k.ú. Švihov u Klatov 

- podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo 

k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno:  

ČEZ Distribuce, a. s. – vlastník distribuční sítě elektrické energie, do jejíhož ochranného pásma stavba 

zasahuje 

CETIN a.s. – vlastník vedení sítí elektronických komunikací, do jehož ochranného pásma stavba 

zasahuje 

GasNet, s.r.o., kterou zastupuje GasNet Služby, s.r.o. – vlastník plynovodu, do jehož ochranného 

pásma záměr zasahuje 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 355/3, 355/4, parc. č. 713/6, 714/5, 714/9, 825/8, 826/1, 826/5, 826/6, 826/7, 826/8, 826/9, 

826/10, 826/11, 826/14, 826/15, 1733/1, 1734, 1735, 1736, 1758, 1759, 1761, 1844 v 

katastrálním území Švihov u Klatov 
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 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Švihov č.p. 230 a č.p. 454 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb 

v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona  identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných 

v katastru nemovitostí. 

Okruh účastníků podle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona byl stanoven shodně s okruhem účastníků řízení 

o umístění stavby vedeného pod spis.zn. OVÚP/7497/22/My, tj. vzhledem k povaze záměru omezen na 

vlastníky pozemků a staveb přímo sousedících s pozemky, na kterých je záměr umístěn. Vlastnictví ani 

jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo 

dotčena. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Rozhodnutí se oznamuje v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona. V řízení s velkým 

počtem účastníků se rozhodnutí oznamuje účastníků uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) 

stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, tj. doručením stejnopisu písemného vyhotovení 

rozhodnutí do vlastních rukou. Ostatním účastníkům se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. 

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) se v úkonech řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují 

označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. 

 

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. 

 

 

 

                                                            „otisk úředního razítka“  

 

 

 

Ing. Pavel Boublík 

vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 

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

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Příloha pro žadatele: 

- ověřený situační výkres č. C.2 – koordinační situační výkres 1 část v měřítku 1 : 250, výkres č. C.3 – 

koordinační situační výkres 2 část v měřítku 1 : 250  bude předán po nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí. 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

položky 17 odst. 1 písm. e) v souladu s poznámkou č. 5 ve výši poloviny z částky 1000 Kč, položky 17 

odst. 1 písm. h) v souladu s poznámkou č. 5 ve výši poloviny z částky 3000 Kč, položky 17 odst. 5 ve 

výši 5000 Kč, celkem 7000 Kč byl zaplacen dne 9.2.2023. 

 

Obdrží: 

Řízení o povolení výjimky 
účastníci (dodejky) 

Město Švihov, IDDS: x63ba4c 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

 

dotčené správní úřady (dodejky) 

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

 

 

Řízení o změně rozhodnutí o umístění stavby 
účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky) 

Město Švihov, IDDS: x63ba4c 

 

účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky) 

Město Švihov, IDDS: x63ba4c 

 

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky) 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

 

dotčené správní úřady (dodejky) 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní prac. Klatovy, IDDS: samai8a 

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

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

Městský úřad Klatovy, odbor školství , kultury a cestovního ruchu, Klatovy, 339 01  Klatovy 1 

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy, IDDS: 5ixai69 

 

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 355/3, 355/4, parc. č. 713/6, 714/5, 714/9, 825/8, 826/1, 826/5, 826/6, 826/7, 826/8, 826/9, 

826/10, 826/11, 826/14, 826/15, 1733/1, 1734, 1735, 1736, 1759, 1758, 1761, 1844, 1971 v 

katastrálním území Švihov u Klatov 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Švihov č.p. 230 a č.p. 454 

 

ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., CETIN a.s. – vlastníci veřejné technické infrastruktury, do jejíhož 

ochranného pásma stavba zasahuje 
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na vědomí (veřejnou vyhláškou) 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, 

 

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky) 

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ 

Klatovy) 

 

Městský úřad Švihov (dodejky) 

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově  po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ 

Klatovy) 

 


