Městský úřad Přeštice
Odbor správní a dopravní
Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, telefon 379 304 555, ID: hcpbx62
NAŠE SPIS. ZNAČKA:
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

OSD-6468/2020-SED
PR-OSD-SED/65783/2020

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TELEFON:
E-MAIL:

Růžena Sedláčková
379 304 473
sedlackova@prestice-mesto.cz

DATUM:

22. července 2020

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, jako silniční správní úřad příslušný podle §
40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16
odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen "stavební
zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil
podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 17. 4. 2020
podala
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem
Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119 zastoupená na základě plné moci
společností AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ 45306605
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve společném povolení
Řízení je zároveň vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve
znění pozdějších předpisů.

s ch v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
na stavbu:
„II/230 NEPOMUK-PŘEŠTICE-2.ČÁST – NAPŘÍMENÍ SILNICE II/230 MEZI TÝNIŠTĚM A
ÚJEZDEM“
(dále jen "stavba") na pozemcích parc č. dle KN 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815,
816, 868, 772, 788, 789 v katastrálním území Újezd u Horšic a na pozemcích parc. č. dle
KN 769/126, 769/123, 769/119 v katastrálním území Horšice.
Stavba obsahuje:

Jedná se o změnu dokončené stavby – směrové a výškové napřímení stávající
komunikace II/230. Stavba bude vybudována za účelem zvýšení bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu. Celková délka překládaného úseku silnice II/230 je 835,
52 m. Přeložka je navržena s kategorijním uspořádáním S 7,5/90. Stávající
komunikace bude provedena její demolice a vyrovnání terénu.
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Druh a účel umisťované a povolované stavby:
- Jedná se o změnu dokončené stavby – směrové a výškové napřímení stávající

komunikace II/230. Na silnici jsou napojeny stávající polní cesty je provedena úprava
napojení těchto polních cest. Stavba bude vybudována za účelem zvýšení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Celková délka překládaného úseku
silnice II/230 je 835, 52 m. Přeložka je navržena s kategorijním uspořádáním
S 7,5/90.
- Odvod srážkových vod z povrchu komunikace je řešen pomocí příčného a
podélného spádování do silničního příkopu (komunikace v zářetu), zasakování přímo
do terénu (komunikace v násypu). Pro převedení vody ze silničních příkopů podél
silnice II/230 přes napojené polní cesty a hospodářské sjezdy jsou navrženy trubní
propustky, dále je v trase přeložky silnice II/230 v km 0,110 navržen trubní propustek
z železobetonových hrdlových trub DN 600.
Umístění stavby na pozemku a popis prostorového řešení stavby:
stavba - jedná se o změnu dokončené stavby – směrové a výškové napřímení

stávající komunikace II/230. Na silnici jsou napojeny stávající polní cesty je
provedena úprava napojení těchto polních cest. Stavba bude vybudována za účelem
zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Celková délka překládaného
úseku silnice II/230 je 835, 52 m. Přeložka je navržena s kategorijním uspořádáním
S 7,5/90.
Vše umístěno na pozemcích parc č. dle KN 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816,
868, 772, 788, 789 v katastrálním území Újezd u Horšic a na pozemcích parc. č. dle KN
769/126, 769/123, 769/119 v katastrálním území Horšice.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Plzeňský
Název obce
mimo obec
Názvy katastrálních území
Újezd u Horšic, Horšice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 868,
772, 788, 789 v katastrálním území Újezd u Horšic a na pozemcích parc. č. dle KN 769/126, 769/123,
769/119 v katastrálním území Horšice

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Stavbou budou dotčeny pozemky (trvalý i dočasný zábor), na které se stavba umisťuje pozemky
parc.č. 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 868, 772, 788, 789 v katastrálním území Újezd u
Horšic a na pozemcích parc. č. dle KN 769/126, 769/123, 769/119 v katastrálním území Horšice.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby :
1.

2.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která je součástí společné
dokumentace a obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální
mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
kterou zpracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Jan Vaněk –
v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0012961.
Dle koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Přeštice ze dne 16.
4. 2020 č.j. PR-OVÚP-DVV/7501/2020 (písemnost je přílohou předložené
dokumentace)

-Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování
(dále jen „úřad územního plánování“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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"stavební zákon"), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního
plánování záměr a ve vazbě na § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů vydává závazné stanovisko k záměru s názvem:„II/230 NEPOMUK – PŘEŠTICE
- 2. ČÁST – NAPŘÍMENÍ SILNICE II/230 MEZI TÝNIŠTĚM A ÚJEZDEM“na pozemcích p.č. 807, 808,
810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 868, 772, 788, 789 v k.ú. Újezd u Horšic a pozemcích p.č.
769/126, 769/123 a 769/119 v k.ú. Horšice.
Jedná se o změnu dokončené stavby – směrové a výškové napřímení stávající komunikace.
Je navrženo napřímení trasy komunikace a úprava připojení stávajících polních cest a hospodářských
sjezdů. Stavba je členěna na řady stavebních objektů:
-

SO 101 – Napřímení silnice II/230 – část 1

-

SO 101 – Napřímení silnice II/230 – část 2

-

SO 151 – Napojení polní cesty „Horšice“

-

SO 152 – Napojení polní cesty „Újezd“

-

SO 153 – Napojení polní cesty „Nevěrná“

-

SO 190 – Dopravní značení

Stavba bude součástí dopravní infrastruktury zajišťující dopravní funkci. Bude vybudována za účelem
zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Záměr je přípustný po splnění následující podmínky: Záměr bude umístěn podle předložené
dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zpracované
společností AF-CITYPLAN s.r.o. Praha - zodpovědný projektant Ing. Jan Vaněk, 12/2019). Další
podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanovují.

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí
- Jako orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení § 47 a 48 odst. 2 písm. c) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 14 odst. 2 lesního zákona závazné
stanovisko, kterým uděluje ve prospěch investora, jímž je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň, IČO: 720 53 119, zastoupená
na základě plné moci společností AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO:
453 06 605, podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona v souladu s § 149 správního řádu souhlas
s umístěním a stavbou napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem, na pozemcích p.č dle KN
807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 868, 772, 788, 789 v k.ú. Újezd u Horšic a p.č. dle KN
769/126, 769/123, 769/119 v k.ú. Horšice, podle dokumentace pro účely vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení „II/230 NEPOMUK – PŘEŠTICE – 2. ČÁST – NAPŘÍMENÍ SILNICE
II/230 MEZI TÝNIŠTĚM A ÚJEZDEM“ (Ing. Jan Vaněk, 12/2019). Souhlas se uděluje vzhledem
k blízkosti zamýšlené stavby vůči pozemku určenému k plnění funkcí lesa (tj. do vzdálenosti 50 m
od okraje lesa – na pozemku p.č. dle KN 809 v k.ú. Újezd u Horšic). Zdejší orgán státní správy
lesů uděluje souhlas bez podmínek, protože dle souhrnné technické zprávy stavba ani stanoviště
nezasahuje do pozemků určených k funkci lesa a nebude mít vliv na okolní pozemky. Rozsah a
charakter stavby významně nezmění ani odtokové poměry v území. Povrchová voda z atmosférických
srážek bude i po realizaci stavby zasakována na místě stavby. Směr odtoků ze silničního tělesa,
respektive ze silničních příkopů zůstane zachován.
- Jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 71
a 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech, pro
postupy podle stavebního zákona1, závazné stanovisko, kterým so uhla s í se způsobem
nakládání s odpady vznikajícími při stavbě dle projektové dokumentace „II/230 NEPOMUK –
PŘEŠTICE 2. ČÁST – ÚSEK 3 – NAPŘÍMENÍ SILNICE II/230 MEZI TÝNIŠTĚM A ÚJEZDEM“ (Ing.
Vaněk, 12/2019) na pozemcích p.č. dle KN 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 868, 772,
788, 789 v k.ú. Újezd u Horšic a p.č. dle KN 769/126, 769/123, 769/119 v k.ú. Horšice.
Předložená projektová dokumentace uvádí jednotlivé druhy odpadů podle Katalogu odpadů (vyhlášky
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č. 93/2016 Sb.), jejichž vznik se při stavbě předpokládá, včetně kategorie a způsobu likvidace –
zneškodnění oprávněnou osobou, recyklace, energetické využití, materiálové využití, kompostování,
skládkování nevyužitelných odpadů. Dále jsou uvedeny základní povinnosti původců odpadu, včetně
vedení evidence o odpadech a povinnosti dodržovat hierarchii nakládání s odpady.Také jsou
podrobně rozepsány doporučené postupy při nakládání s odpady kategorie ostatní i nebezpečné.
Uvedené není v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích
právních předpisů. Nebyl shledán důvod ke stanovení dalších specifických podmínek a požadavků
nad rámec relevantních platných právních předpisů.
Pouze upozorňujeme, že:

-veškeré odpady vzniklé při stavbě je nutno převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné
k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech a to buď přímo, nebo prostřednictvím k
tomu zřízené právnické osoby, pokud původce sám nemůže odpady využít nebo odstranit
v souladu se zákonem o odpadech
-ode dne 01.06.2019 je v účinnosti vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je
asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
-dle § 2 odst. 3 zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou
zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že
materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen
-využití přebytečné zeminy (odpadu) mimo místo, na kterém byla vytěžena, je možné pouze
v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech,
a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením
podle zvláštního právního předpisuChyba! Záložka není definována. vydává Městský úřad P
řeštice, odbor životního prostředí, jako obecní úřad s rozšířenou působností podle § 79 odst. 4
zákona o odpadech.
-Jako příslušný vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vodní zákon“) sdělujeme:


dle ustanovení vodního zákona k záměru dle žádosti a předložené projektové dokumentace
zpracované ve stupni DUSP nejsme dotčeným orgánem ve smyslu § 136 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů



výše uvedený záměr není vodním dílem ve smyslu ustanovení § 55 vodního zákona

- Jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle § 13 odst. 1 písm. a) a 15
písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), v souladu s § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydáváme toto vyjádření:
-z předložené dokumentace vyplývá, že navrženým záměrem dojde k trvalému a dočasnému
záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu - p.č. dle KN 807, 808, 813, 815 v
k.ú. Újezd u Horšic a p.č. dle KN 769/126, 769/123, 769/119 v k.ú. Horšice
-jedná se o dopravní infrastrukturu podle [viz § 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 416/2009 Sb., o
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury], v územně plánovací dokumentaci
je plocha vymezena jako číslo K1 a K2 – napřímení silnice II. se stanoveným způsobem využití
„Dopravní infrastruktura – silnice“, označená „DS“, jako veřejně prospěšná stavba
-k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je
třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, protože se na uvedený záměr
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nevztahují výjimky uvedené v § 9 odst. 2 zákona o ochraně ZPF, pro které není souhlasu třeba
-vzhledem k tomu, že je trvalým odnětím dotčena zemědělská půda o výměře větší než 1 ha
(1,1257 ha) a menší nebo rovné 10 ha, souhlas s odnětím vydává Krajský úřad Plzeňského kraje,
odbor životního prostředí
-žádosti o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu je v tomto případě nutno
podat přímo u Krajského úřadu Plzeňského kraje (nepoužije se ust. § 18 odst. 1 zákona o
ochraně ZPF), protože dle § 2hzákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury, se žádost o vydání souhlasu s odnětím pro účely stavby dopravní nebo
energetické infrastruktury podává přímo u orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který je
příslušný k jejímu vyřízení
-žádost o souhlas s oděním naleznete na https://www.prestice-mesto.cz/ v sekci mestskyurad/struktura-uradu/odbory-a-oddeleni/odbor-zivotniho-prostredi. Bez souhlasu s odnětím půdy
nelze záměr povolit podle zvláštních právních předpisů2.
-Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle § 7 odst. 4 zákona o ochraně ZPF
není k návrhu pozemních komunikací a jejich součástí nutné, protože se jedná o úpravy
nivelety, šířky a parametrů oblouků stávajících pozemních komunikací [viz § 7 odst. 5 písm. c)
zákona o ochraně ZPF]. K dočasnému záboru do jednoho roku, sdělujeme následující:
-k dočasnému záboru do jednoho roku včetně doby uvedení není třeba souhlasu k odnětí půdy
ze zemědělského půdního fondu [podle § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF],
za předpokladu má-li být zemědělská půda odňata po dobu kratší než jeden rok včetně doby
potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského
využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen zdejšímu orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu
Městský úřad Přeštice, v zájmu zásad ochrany zemědělského půdního fondu, stanovuje pro
dočasné zábory uvedených zemědělských pozemku následující podmínky. Provozovatelé prací jsou
podle zákona o ochraně ZPF povinni dodržovat tyto povinnosti:


v případě nutnosti skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené
zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití – tj. kulturní
vrstvu půdy využít zpět na původní místo jako svrchní vrstvu,
provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést
dotčené plochy do původního stavu,
provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co
nejmenším škodám,
učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský
půdní fond a jeho vegetační kryt,
po ukončení povolení nezemědělské činnosti (např. dočasné zřízené příjezdové komunikace
manipulační plochy, apod.) neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla
být uvedena do původního stavu
pokud si práce vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok včetně
doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto
prací povinni požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu.
-Jako orgán ochrany ovzduší příslušný podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ovzduší“), v souladu s § 154 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydáváme toto sdělení:



vzhledem k tomu, že shora uvedeným záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem
o ochraně ovzduší, nejsme dotčeným orgánem ve smyslu § 136 správního řádu a proto k této
věci závazné stanovisko ani vyjádření nevydáváme.



V zájmu zásad ochrany ovzduší a předcházení jeho znečišťování, upozorňuje provozovatele
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shora uvedených prací na následující povinnosti:
při stavební činnosti je z hlediska ochrany ovzduší nutno předcházet znečišťování ovzduší
a snižovat úroveň znečišťování a to zejména následovně: snížit prašnost na všech místech a při
všech operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší, a to v závislosti na
povahu procesu, například:
-opatřeními pro skladování prašných materiálů - umisťování venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a
budování zástěn
-opatřeními pro přepravu materiálů - pravidelná očista a skrápění komunikací a manipulačních ploch, zakrývání
nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků.

-Jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, 76 a 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně přírody“) vydává toto
sdělení:


dle předložené projektové dokumentace stavba vyžaduje kácení.
Podrobnosti ke kácení jsou uvedeny v SO 802 Kácení zeleně a náhradní výsadba.
V souvislosti se záměrem je navrženo k vykácení celkem 36 ks stromů a 320 m2 zapojených
porostů dřevin a keřů, které jsou v kolizi s navrženou stavbou, případně jsou na rekultivovaných
plochách zrušené silnice.
Z toho je ke kácení v k.ú. Újezd u Horšic 35 ks stromů a 275 m2 zapojených porostů a keřů
a v k.ú. Horšice 1 strom a 45 m2 zapojených porostů dřevin.



Uváděné kácení je nutno řešit v souladu s § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody
a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších
předpisů.



Příslušným orgánem ochrany přírody k vydání závazného stanoviska ke kácení je Obecní
úřad Horšice. Obecní úřad Horšice vydal ve věci kácení rozhodnutí ze dne 27. 5. 2020
č.j.251/2020.

-Jako orgán státní památkové péče (vyjádření ze dne 24. 6. 2020 č.j. PR-OŠVVPPLUV/51152/2020) příslušný podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném
znění, (dále jen památkový zákon) po prostudování předložené žádosti sděluje:
Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s možností výskytu archeologických nálezů,
vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 – 23 památkového zákona.
Oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu uloženou v § 22 výše uvedeného zákona lze
splnit i prostřednictvím tiskopisu, který zasíláme v příloze, nebo prostřednictvím online formuláře na
adrese http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/ Pokud oznámení zasíláte poštou, je vhodné
zaslat je doporučeně, aby splnění této zákonné povinnosti bylo prokazatelné.
-Jako orgán odbor správní a dopravní vydal povolení úpravy připojení polních cest dle § 10 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – rozhodnutí ze dne 15. 4.
2020 č.j. PR-OSD-SED/24234/2020.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství závazné stanovisko ze dne
13. 3. 2020 č.j. PK-DSH/2556/20 – s umístěním stavebního záměru ve společném územním a
stavebním řízení souhlasíme (písemnost je přílohou předložené dokumentace)
Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor životního prostředí vydal vyjádření ze dne 11. 3. 2020 č.j. PKŽP/5793/20 (písemnost je přílohou předložené dokumentace)
Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor životního prostředí vydal závazné stanovisko ze dne 10. 6. 2020
č.j. PK-ŽP/13014/20 (písemnost je přílohou předložené dokumentace) podle ust. § 13 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů vydal v souladu
s ust. § 17a písm. e) zákona o ochraně ZPF a podle ust. § 9 odst. 1 zákona
1.
2.

Souhlas s trvalým odnětím 1,1220 ha zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích a částech
pozemků (dle Katastrálního situačního výkresu, část C, příloha 2, 12/2019 v kat.území Újezd u Horšic a v kat. území
Horšice.
Schvaluje podle ust. 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF návrh na využití cca 2.147 m3 skryté ornice, který je
součástí žadatelem předložené bilance skrývky kulturních vrstev půdy dle podm. č. 3 tohoto souhlasu
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3.

Vymezuje podle ust. 9 odst. 8 písm. d) zákona o ochraně ZPF, že za trvalé odnětí půdy ze ZPF podle bodu 1. Tohoto
závazného stanoviska nebude předepsán odvod finančních prostředků.

Pro souhlas uvedený v bodě 1. až 6. Tohoto závazného stanoviska stanovuje v souladu s ust. §§ 4, 7,
8, 9 – odst. 6, 8 zákona o ochraně ZPF, jakož i ust. §§ 11, 12, 13, 14 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o
stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, následující podmínky:
-Na základě projektové dokumentace provést před zahájením prací v terénu pevné vytýčení hranice
odnětí půdy a zajistit její nepřekročení.
-Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy
na celé ploše odnímané zemědělské půdy. Ornice bude skryta ve vrstvě cca 0,20m, tj. cca 2.147 m3.
-Skrývka ornice bude použita v rámci předmětné stavby na rekultivaci pozemků po odstraněné
komunikaci a k ohumusování silničního tělesa v maximální vrstvě 0.10 m. Do doby využití bude
skrývka řádně ošetřována v souladu s ust. § 14 odst. 4 vyhlášky. O činnostech souvisejících se
skrývkou, zejména o způsobu jejího řádného využití, povede oprávněný ze souhlasu s odnětím
zemědělské půdy ze ZPF protokol dle ust. § 14 odst. 5 vyhklášky a uvede v něm zejména místo
(pozemky), na které byla ornice umístěna, použité množství a datum využití. Protokol musí držitel
souhlasu archivovat nejméně po dobu 5 let od spotřebování deponované ornice a na vyzvání ho
předloží ke kontrole orgánům ZPF.
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru souhlasné závazné stanovisko ze dne 11. 3. 2020 č.j. 114587/2020-1150-OÚZPHA (písemnost je přílohou předložené dokumentace.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Po vytýčení prostorové polohy stavby.
b) Po pokládce nestmelených konstrukčních vrstev nové komunikace.
c) Po pokládce asf. vrstev nové komunikace.
d) Kontrola po demolicích stávající silnice.
e) Po dokončení a převzetí stavby – závěrečná kontrolní prohlídka.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Název a adresa prováděcí firmy bude před zahájením
stavebních prací písemně oznámena speciálnímu stavebnímu úřadu současně s jejím
oprávněním k provádění stavebních prací, doklady předloženy nejméně 15 dnů před zahájením
prací.
6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení
v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správci všech podzemních a nadzemních sítí,
která mohou být stavbou dotčena, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochrany zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky a Nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích.
9. Při stavbě budou dodrženy požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
10. Provedení v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovením vyhl. 369/2001
Sb., a vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a technické požadavky
zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.

11. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu silničnímu správnímu úřadu
jméno, příjmení, adresu bydliště osoby případně autorizované firmy, která bude
zajišťovat technický dozor stavby.
12. Stavebník je povinen řádně vést záznamy o průběhu stavby ve stavebním deníku.
13. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují technické
požadavky.
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14. 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 kolaudaci stavby.
15. Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel vyjíždějících na veřejné
komunikace. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně
odstraněno stavebníkem na náklad stavby.
16. V rámci stavby budou dotčeny geodetické body bodového pole – dle vyjádření Zeměměřický úřad
– tyto body zůstanou na stávajících místech a budou „ošetřeny“ během výstavby proti
případnému poškození.

Odůvodnění:
Dne 17. 4. 2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení, dne 4. 5. 2020 bylo přerušeno a žadatel vyzván k doplnění žádosti. Žádost byla
doplněna a dne 19. 6. 2020 bylo oznámeno zahájení společného územního a stavebního řízení.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání
na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky.
Zároveň účastníky řízení seznámil s tím, že na uvedené řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor správní a dopravní vydal rozhodnutí úpravy připojení stávajících polních cest dle § 10 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů ze dne 15. 4. 2020 č.j. PROSD-SED/24234/2020.
Obecní úřad Horšice vydal rozhodnutí ke kácení ze dne 27. 5. 2020 č.j. 251/2020.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštní předpisy.
V souladu s ustanovením §94o stavebního zákona stavební úřad ve společném řízení posuzoval, zda
záměr je v souladu:






s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území. Za tím účelem zejména posuzoval, zda navržená stavba je umisťována
v souladu s ustanovením § 22 a § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území. Stavební úřad posoudil, že obecné a zvláštní požadavky na umisťování
staveb byly splněny.
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, navržená stavba změnu
dokončené stavby – směrové a výškové napřímení stávající komunikace II/230. Na silnici
budou napojeny stávající polní cesty bude provedena úprava napojení těchto polních cest.
Stavba bude vybudována za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Celková délka překládaného úseku silnice II/230 je 835, 52 m. Přeložka je navržena
s kategorijním uspořádáním S 7,5/90.
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a konstatoval, že
k záměru byla vydaná kladná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů Městského
úřadu Přeštice, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování, odbor
životního prostředí, odbor památkové péče, odbor správní a dopravní, Krajského úřadu
Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru
dopravy a silničního hospodářství, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor
ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Zeměměřického úřadu, Obecního
úřadu Horšice, Policie ČR, HZS PK, Krajská hygienická stanice PK.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Dokumentace pro vydání společného povolení je úplná, přehledná a
jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Je zajištěn příjezd ke stavbě.
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Stavební úřad dospěl k závěru, že budoucí užívání stavby nebude nad přípustnou míru ovlivňovat
životní prostředí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stanoviska sdělili:
a) Městský úřad Přeštice koordinované stanovisko ze dne 16. 4. 2020 č.j. PR-OVÚPDVV/7501/2020 a doplněno vyjádření odboru OŠVVPP ze dne 24. 6. 2020 č.j. PR-OŠVVPPLUV/51152/2020.
b) Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství závazné stanovisko ze
dne 13. 3. 2020 č.j. PK-DSH/2556/20.
c) Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor životního prostředí vydal závazné stanovisko ze dne 10.
6. 2020 č.j. PK-ŽP/13014/2020 a vyjádření ze dne 11. 3. 2020 č.j. PK-ŽP/5793/20.
d) Obec Týniště vydala vyjádření ze dne 27. 2. 2020, Obec Horšice vyjádření ze dne 26. 2. 2020
č. 86/2020.
e) Policie ČR, KŘ POLICIE Plzeňského kraje závazné stanovisko ze dne 9. 3. 2020 č.j. KRPP34673-2/ČJ-2020-31106-47.
f) ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, udělení souhlasu v ochranném pásmu ze
dne 9. 3. 2020 č. 1107965354, sdělení ze dne 20. 2. 2020 č. 0101262418.
g) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311, vyjádření ze dne 12. 2.
2020 č. 5002087807.
h) CETIN a.s, vyjádření ze dne 12. 2. 2020 č.j. 543266/20.
i) Hasičský záchranný sbor PK závazné stanovisko ze dne 6. 3. 2020 č.j. HSPM-8306-19/2010
ÚPP.
j) Krajská hygienická stanice PK závazné stanovisko ze dne 28. 2. 2020 č.j.
KHSPL/4850/21/2020.
k) Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka stanovisko ze dne 28. 2. 2020 č.j. PVL15559/2020/340/Kor.
l) Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích vyjádření ze dne 3. 3. 2020 č. 213/20
m) NIPI BEZBARIEROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. stanovisko ze dne 11. 3. 2020 zn. 110200060.
n) Ministerstvo obrany – Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany
územních zájmů a státního odborného dozoru závazné stanovisko ze dne 11. 3. 2020 č.
114587/2020-1150-OÚZ-PHA.
o) Zeměměřický úřad vyjádření ze dne 12. 2. 2020 zn. 2020-02-12_154613442 a ze dne 26. 6.
2020 č. ZÚ-03077/2020-13200.
Stanoviska a vyjádření jsou v dokladové části nedílnou součástí projektové dokumentace.
Silniční správní úřad, speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných
stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Silniční správní úřad rozhodl, speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za
použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:
Obec Horšice, Horšice 7, 334 55 Horšice
Ing. Aleš Trhlík, Nad Štolou 832/13, 301 00 Plzeň1 – Bolevec
Mgr. Magdaléna Trhlíková, Újezd 20, 334 01 Horšice
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8., IDDS: 6yvadsa
Povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

veřejnou vyhláškou osoby s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním
pozemkům :
parc. č. 804, 805, 26/1, 868, 570/2, 811, 789, 810, 816, 817, 772, 806, 807, 809, 813, st. 3, 21/1,
26/1, 26/2, 234/6, 586/1, 586/2, 586/3, 234/6, 234/9, 841 v k.ú. Újezd u Horšic, 769/131, 769/118,
769/122 v k.ú. Horšice
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků a s vyjádřeními účastníků k podkladům
rozhodnutí:
 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
 Vyjádření zaslal Zeměměřický úřad dne 26. 6. 2020 – řešeno v bodě 16 tohoto
rozhodnutí, další účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského
úřadu Plzeňského kraje, Plzeň, Škroupova 18, podáním u zdejšího silničního správního úřadu.
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.
Silniční správní úřad, speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle
stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení
ověřené projektové dokumentace stavebníkovi a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovy stavby, pokud není
stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší
stavby, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.
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.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Růžena Sedláčková v.r.
referent odboru správního a dopravního
Za správnost vyhotovení:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Přeštice a Obecního úřadu Horšice.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Po tuto dobu byla písemnost rovněž zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.
Obdrží:
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Navrhovatel (s dodejkou do vlastních rukou)- datovou schránkou:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 162, 326 00
Plzeň, IČ 72053119 zastoupená na základě plné moci společností AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13,
140 00 Praha 4, IČ 45306605

účastníci řízení: (s dodejkou do vlastních rukou)- datovou schránkou:
Obec Horšice, Horšice 7, 334 55 Horšice
Ing. Aleš Trhlík, Nad Štolou 832/13, 301 00 Plzeň1 – Bolevec
Mgr. Magdaléna Trhlíková, Újezd 20, 334 01 Horšice
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8., IDDS: 6yvadsa
Povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

veřejnou vyhláškou osoby s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním
pozemkům :
parc. č. 804, 805, 26/1, 868, 570/2, 811, 789, 810, 816, 817, 772, 806, 807, 809, 813, st. 3, 21/1,
26/1, 26/2, 234/6, 586/1, 586/2, 586/3, 234/6, 234/9, 841 v k.ú. Újezd u Horšic, 769/131, 769/118,
769/122 v k.ú. Horšice

dotčené správní orgány ( s dodejkou): datovou schránkou
Městský úřad Přeštice, odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče, Masarykovo náměstí 107,
334 01 Přeštice
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
Městský úřad Přeštice, úřad územního plánování Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice

NIPI BEZBARIEROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Plzeň-venkov, DS: 5ixai69
Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková –OOÚZ, DS: hjyaavk
Krajská hygienická stanice, Skrétova 15, 333 22 Plzeň
HZS Plzeňského kraje, Kaplířova č.p. 9, 320 68 Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň,
IDDS: zzjbr3p

na vědomí :
Městský úřad Přeštice (VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE )
Obecní úřad Horšice (VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE )
vlastní k založení

Digitálně podepsal Růžena Sedláčková
Datum: 22.07.2020 08:41:29 +02:00
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