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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA
R O Z H O D N U T Í

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavebník -  Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4,     
IČ 65993390, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň, zastoupen právnickou 
osobou PUDIS a. s., se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6,              
IČ 45272891 podal dne 11.5.2022 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu 
„I/22 NALŽOVSKÉ HORY - PRŮTAH“, v rozsahu SO 101 Úprava silnice I/22, SO 107 
Autobusová zastávka, SO 251 Opěrná zeď, SO 252 Oprava kamenné zídky, SO 301 
Dešťová kanalizace, SO 302 Odvodnění komunikace,  umístěných na pozemku             
st. 142, parc. č.: 1851/5, 1851/6, 1852/1, 1854/3, 1854/7, 1855/1, 1856/5, 1856/8, 
1875/2, 1885/3, 1897/5, 1897/22, 162/3, 1885/6, 1855/2, 1856/1, 1856/2, 1856/4, 
149/8 v katastrálním území Nalžovské Hory.  Uvedeným dnem bylo zahájeno správní 
řízení. Žádost byla doplněna dne 25.7.2022.
Stavební řízení je vedeno rovněž v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“).
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální 
stavební úřad, příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.,                          
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                          
o pozemních komunikacích), § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), žádost ve stavebním řízení projednal a rozhodl    t a k t o : 
stavba „I/22 NALŽOVSKÉ HORY - PRŮTAH“, v rozsahu SO 101 Úprava silnice I/22, 
SO 107 Autobusová zastávka, SO 251 Opěrná zeď, SO 252 Oprava kamenné zídky, 
SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Odvodnění komunikace,  umístěných na 
pozemku st. 142, parc. č.: 1851/5, 1851/6, 1852/1, 1854/3, 1854/7, 1855/1, 1856/5, 
1856/8, 1875/2, 1885/3, 1897/5, 1897/22, 162/3, 1885/6, 1855/2, 1856/1, 1856/2, 
1856/4, 149/8 v katastrálním území Nalžovské Hory se podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e 
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v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají 
hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání 
stavby, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků 
daných zvláštními předpisy atd.
Rozsah stavby: 
Stavba řeší rekonstrukci vozovky silnice I/22 v průtahu městem Nalžovské Hory 
v celkové délce 0,955 km, včetně úpravy napojení místních komunikací, silnice III. třídy 
a sjezdů k nemovitostem, úpravy přilehlých parkovacích pruhů, zálivů pro zastávky 
autobusové dopravy, přechodu pro chodce, míst pro přecházení a kanalizace                
pro odvodnění vozovky.  V rámci stavby bude provedena úprava veřejného osvětlení, 
včetně nasvětlení dvou přechodů pro chodce, přeložka a ochrana kabelů CETIN, 
přeložka vodovodu a lokální rekonstrukce stávající jednotné kanalizace.
SO 101 Úprava silnice I/22
Řeší opravu silnice I/22 v průtahu městem Nalžovské Hory v úseku provozního 
staničení km 57,300 – km 58,225, v kategorii MS2 8/50 (30), výškové řešení je 
podřízeno niveletě stávající I/22, okolních napojovaných komunikací a nutností 
zachovat přístup do okolních objektů. Silnice I/22 je odvodněna podélným a příčným 
sklonem do navržených uličních vpustí s vyústěním do vodoteče.
SO 107 Autobusová zastávka
Jedná se o úpravu autobusových zastávek na začátku úseku cca v km 57,365 – km 
57,371 a dále cca v km 57,842 – km 57,850. Nově zřízená autobusová zastávka              
v km 57,365 – 57,371 (BUS 1) na náměstí bude na ostrůvku uprostřed náměstí, šířka 
4,0 m mezi obrubami, na vjezdu je rozšíření 4,8 m. Výjezd ze stávající autobusové 
zastávky (BUS 2) na náměstí je upraven v souladu s nově budovanými chodníky. 
Zastávka v km 57,745 je navržena v zálivu s délkou vyřazovacího a zařazovacího  
úseku 15 m, s délkou nástupní hrany 15 m, šířka zálivu činí 3,25 m. U zastávky v km 
57,842 je navržen zařazovací úsek v délce 10 m, nástupní hrana je v délce 15 m, šířka 
zálivu je 3,25 m. Základní příčný sklon autobusových zastávek je2,00% od nástupišť
SO 251 Opěrná zeď
Jedná se o nahrazení staré kamenné zdi za novou železobetonovou úhlovou zeď            
ve staničení km 57,494953 – km 57,635346, zabezpečující násyp. Opěrná zeď je          
na levé straně silnice I/22, celkovou délku zdi 141,0 m tvoří 12 dilatačních celků                     
o skladebné délce 12,0 m, první díl má skladebnou délku 9,0 m. Výška zdi je proměnná 
1,47 m – 4,27 m, šířka 4,0 m.
SO 252 Oprava kamenné zídky
Jedná se o opravu původní kamenné zídky ve staničení km 57,867714 –                          
km  57,905050, délky 37,3 m, výšky do 1,50 m, šířky 0,4 m, kdy je třeba odstranit 
nánosy a vegetaci, zničené části odstranit, kamennou zeď zarovnat dozděním vrstvy 
kamenů, přespárovat mezery.
SO 301 Dešťová kanalizace
Řeší novou dešťovou kanalizaci pro odvodnění silnice I/22. Součástí objektu jsou jen  
hlavní stoky, vpusti a jejich přípojky jsou řešeny v SO 302 Odvodnění komunikace. 
Stoka D1 začíná betonovým výústním objektem u Nalžovského potoka v km 57,830 
na pravé straně silnice a končí v km 57,300 na začátku rekonstruovaného úseku, 
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vedena je ve středu pravého jízdního pruhu, délka stoky je 532,24 m, počet šachet        
je 15 ks.
Stoka D2  odvodňuje komunikaci v místě autobusové zastávky (směr Klatovy), délka 
je 30,75 m, počet šachet – 2 ks, do stoky jsou zaústěny také vody z příkopu z pravé 
strany silnice.
Stoka D3  začíná v nově navržené šachtě Š0 na stávajícím propustku DN 400 v km 
58,145 silnice I/22 a končí v šachtě v km 58, 045 m. Propustek odvádí kromě 
dešťových vod také vody z bezejmenného toku. Stoka je vedena ve středu levého 
jízdního pruhu. Pro opravu propustku se uvažují 2 ks betonového potrubí DN 400, 
délky 2 m. Délka stoky je 100,44 m, počet šachet je 3 ks.
Stoka D4 začíná v nové šachtě Š0 na stávajícím propustku v km 58,145 silnice I/22 a 
končí v šachtě v km 58,245, vedena je ve středu levého jízdního pruhu, délka stoky      
je 102,39 m, šachet jsou 3 ks.
SO 302 Odvodnění komunikace
Odvodnění silnice I/22 bude provedeno podélným a příčným sklonem vozovky                
do typových uličních vpustí, resp. žlabových vpustí, umístěných především u vnější 
krajnice vozovky, zachycené vody z vpustí jsou svedeny kanalizačními přípojkami         
do stok D1, D2, D3, D4, které jsou řešeny ve stavebním objektu SO 301 Dešťová 
kanalizace. Do stoky D1 jsou zaústěny vpusti UV1 – UV30 a 3 kanalizační přípojky 
žlabových vpustí. Do stoky D2 jsou zaústěny UV31 – UV 35. Do stoky D3 jsou 
zaústěny UV37 – UV 39. Do stoky D4 jsou zaústěny UV40 – UV42.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním 

řízení, zpracované projektantem právnické osoby PUDIS a. s., se sídlem 
podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, č. zakázky D-20-002, datum 11/2020. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2) Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným subjektem.
3) Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a 

nadzemních sítí v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správci všech 
podzemních a nadzemních vedení, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem  
vytýčení jejich tras a ochranných pásem. Výkopy v ochranném pásmu sítí je nutno 
provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. Bez souhlasu vlastníka sítě 
(správce) nelze měnit výšku krytí dotčené sítě.

4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 
Stavebník je povinen neprodleně po zjištění závad na stavbě, které ohrožují životy 
a zdraví osob nebo bezpečnost stavby, ohlásit tuto skutečnost stavebnímu úřadu.

5) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě 
výběrového řízení. Název a sídlo stavebního podnikatele včetně fotokopie dokladů 
o jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby sdělí stavebník zdejšímu 
odboru ještě před zahájením stavebních prací.

6) Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský 
dozor projektanta.

7) Stavebník upozorní stavebního podnikatele (zhotovitele) na řádné vedení 
stavebního deníku.
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8) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn 
štítek o povolení stavby, popřípadě informační tabule s uvedením údajů ze štítku. 
Štítek (informační tabule) musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje    
na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí být ponechán na místě až do vydání 
kolaudačního souhlasu.

9) Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná 
nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.

10) Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení § 22-23 zákona                 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

11) Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky a požadavky: 
a) Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a územního plánování – 

koordinované závazné stanovisko ze dne 13.10.2021, č.j.: MH/13968/2021: 
Ochrana přírody a krajiny: Při realizaci bude postupováno v souladu 
s technickou normou ČSN 839062 – Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

b) Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí – závazné stanovisko 
ze dne 21.7.2022, č.j.: MH/10335/2022 – Při realizaci stavebních prací nebudou 
stavební materiály, vzniklé odpady, ani zemina z výkopu ukládány na březích a 
budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splavování do koryta vodního 
toku při zvýšených průtocích a srážkách. – V případě, že dojde k dotčení břehů 
koryta a pobřežních pozemků stavbou, budou pozemky uvedeny do původního 
stavu. 

c) Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany 
územních zájmů a státního odborného dozoru – závazné stanovisko ze dne 
14.10.2021, Sp. zn.: 128440/2021-1150-OÚZ-PHA – po dobu realizace akce 
zachovejte průjezdnost silnice I/22 v celém profilu, Pokud to nebude možné, 
souhlasím s omezením průjezdního úseku se zajištěním jeho minimální            
šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a vojenských 
kolon – v případě úplné uzavírky silnice zabezpečte objízdné trasy 
v následujících parametrech: únosnost objektů mi. 70 t, směrové poloměry 
oblouků 20 – 30 m, podjezdná výška 4,5 m, šířka vozovky 7 m.
Při uzavírce silnice I/22 Nalžovské Hory – průtah včetně navržených objízdných 
tras oznamte Regionálnímu středisku vojenské dopravy Plzeň tři týdny předem 
k provedení zvláštních opatření. kontakt: Ing. Luboš Pithard, tel: 973340506, 
702 003 638, email: vdplzen@army.cz

d) ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření k PD  ze dne 9.6.2022, zn.: 001126391744
e) CETIN a. s. – vyjádření ze dne 23.7.2021, č.j.: 735351/21
f) AQUAŠUMAVA s. r. o. – vyjádření ze dne 10.3.2022, zn.: 150/2022
- V zájmovém území se nachází stávající vodovod a kanalizace. Je proto nutné v 

dostatečném časovém předstihu objednat vytýčení podzemních sítí (pan Tomáš 
Oliberius, tel.: 774859087). Vzhledem ke skutečnosti, že některé sítě v 
zájmovém území nejsou zaměřeny a nelze je vytýčit, bude nutné provést za 
účelem ověření jejich polohy kopané sondy.

- Součástí stavby má být mimo jiné objekt opěrná zeď. U paty stávající opěrné zdi 
s nachází stávající kanalizace. Nová opěrná zeď musí být založena takovým 
způsobem, aby nedošlo k přenosu zatížení na tuto kanalizaci. Při provádění 
prací nesmí dojít k poškození této kanalizace. Po ukončení prací požadujeme 

mailto:vdplzen@army.cz
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provést nákladem stavebníka kamerovou prohlídku kanalizace za účelem 
kontroly stavu po ukončení prací.

- Za účelem odvádění dešťových vod je navrženo vybudování SO301 - dešťová 
kanalizace, stoka Dl, D2, D3, D4. Tyto kanalizace budou mít samostatné výustě. 
Budou do nich přepojeny dešťové vody.

-  Původní jednotná kanalizace bude následně používána jako oddílná splašková 
kanalizace. V dostatečném časovém předstihu před realizací bude nutné 
prověřit její stav a v případě potřeby provést její výměnu ve stávající trase - 
nepodléhá stavebnímu povolení. Předmětem PD pro stavební povolení je 
výměna původního zaklenutí (rekonstrukce) v délce lim.
Součástí stavby jsou lokální přeložky stávající kanalizace. Tato kanalizace bude 
následně sloužit pouze pro odvádění splaškových vod. Pro přeložky kanalizace 
musí být použito potrubí o tuhosti SN 16

- V zájmovém území se původní přípojky vodovodu a kanalizace. Jejich přesné 
umístění není známo. Bude nutné provést jejich výměnu ve stávající trase.

- Součástí stavby bude nové zaklenutí potoka SO 304. Součástí stavby bude též 
výměna původních přípojek v těsné blízkosti tohoto objektu.

- V prostoru náměstí se nachází původní studna. V projektové dokumentaci je 
předpokládáno její zrušení. Tato studna je nepřístupná. Údajně je zakryta 
kamennými deskami a přeasfaltována Po jejím odkrytí doporučujeme provést 
posouzení jejího stavu včetně archeologického průzkumu a její případné 
zachování. Přepad ze studny je nutné zaústit do dešťové kanalizace.

- Požadujeme v dostatečném předstihu předložit dokumentaci pro provedení 
stavby za účelem odsouhlasení navržených materiálů na stavbu vodovodu a 
kanalizace. V obdržených částech dokumentace pro stavební povolení toto není 
specifikováno. Doporučujeme osobní konzultaci.

- Požadavky na manipulace s vodovodním potrubím - uzavírky je nutné objednat 
min. 30 dnů předem.

- Požadujeme v dostatečném předstihu informovat o plánovaných termínech 
realizace s ohledem na související opravy vodovodu a kanalizace, které 
nepodléhají stavebnímu povolení. Požadujeme přizvat k předání staveniště a na 
kontrolní dny, které se budou dotýkat zájmů VaK.

- Požadujeme přizvat k přejímce dokončené stavby a přizvat k prováděným 
zkouškám na zařízení VaK - tlakové zkoušky, zkoušky vodotěsnosti, kamerové 
prohlídky kanalizace.

12)Stavebník upozorní zhotovitele na povinnost požádat v souladu s ustanovením      
§ 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách 
některých zákonů u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství o povolení 
přechodné úpravy provozu na silnicích I. tříd.

13)Stavebník upozorní zhotovitele na povinnost zažádat v souladu s ust. § 24 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (min. 
30 dnů před zahájením vlastních stavebních prací) u příslušného silničního 
správního úřadu o povolení uzavírky a objížďky stavbou dotčeného úseku 
stávající silnice I/22

14)Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních 
nemovitostí ani nesmí docházet k poškozování nemovitostí. Případné škody 
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způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených 
nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení

15) Po dobu výstavby budou zabezpečeny přístupy k sousedním nemovitostem a             
na přilehlé pozemky nacházející se v blízkosti staveniště.

16)Veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným 
a doložitelným způsobem pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci 
likvidace odpadů ze stavby předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

17)Stavba a zařízení staveniště musí být řádně zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných osob.

18) Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel. 
Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude 
neprodleně odstraněno stavebníkem na náklady stavby.

19) Vozidla zhotovitele ani podzhotovitelů nebudou zajíždět a nebudou odstavována 
na zelených plochách mimo obvod staveniště. 

20) Pozemky dotčené předmětnou stavbou budou po jejím ukončení uvedeny                  
do původního stavu.

21) Kontrolní prohlídka bude provedena v těchto fázích (lze termínově spojit 
s pravidelně konanými kontrolními dny stavby): 

- předání staveniště
- vytyčení inženýrských sítí a vlastní stavby
- kontrola hutnění pláně – komunikace, opěrná zeď
- osazení obrub
- provedení konstrukcí podkladních vrstev zpevněných ploch, včetně kontroly 

hutnění
- napojení na stávající technickou infrastrukturu
- závěrečná kontrolní prohlídka

22)Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s ust. § 122 
stavebního zákona zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu. 
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se řídí ust. § 18i vyhl. č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů.

23) Stavba bude dokončena do dvou let od zahájení stavebních prací
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, 341 01 
Nalžovské Hory, CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, Povodí 
Vltavy, s. p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, ČEZ Distribuce,      
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, AQUAŠUMAVA s. r. o., Chudenín 30,                      
340 22 Nýrsko, Klatovské rybářství – správa a. s., K Letišti 442, 339 01 Klatovy II, Indra 
– Šebesta v. o. s., provozovna Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň (Lamela                  
Electric a. s.), Marie Hladíková, Jiráskova 784, 339 01 Klatovy, Marie Šašková,               
č. p. 34, 341 01 Nalžovské Hory II, Stanislav Šašek, Nalžovy 34, 341 01 Nalžovské 
Hory.

Odůvodnění
Dne 11.5.2022 byla zdejšímu odboru doručena žádost stavebníka Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05  Praha 4, IČ: 65993390, v zastoupení 
PUDIS a. s., se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ 45272891  



 7/11

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366

o vydání stavebního povolení na stavbu „I/22 NALŽOVSKÉ HORY - PRŮTAH“, 
v rozsahu SO 101 Úprava silnice I/22, SO 107 Autobusová zastávka, SO 251 Opěrná 
zeď, SO 252 Oprava kamenné zídky, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Odvodnění 
komunikace,  umístěných na pozemku st. 142, parc. č.: 1851/5, 1851/6, 1852/1, 
1854/3, 1854/7, 1855/1, 1856/5, 1856/8, 1875/2, 1885/3, 1897/5, 1897/22, 162/3, 
1885/6, 1855/2, 1856/1, 1856/2, 1856/4, 149/8 v katastrálním území Nalžovské Hory. 
Návrh byl doložen dokumentací ke stavebnímu povolení vypracovanou projektantem 
právnické osoby PUDIS a. s., se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 
6, IČ 45272891. Žádost byla doložena těmito podklady, rozhodnutími a stanovisky:

- Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování – souhlas     
dle § 15 odst. 2 st. zákona ze dne 7.10.2021, č.j.: MH/13734/2021

- Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování – 
koordinované závazné stanovisko ze dne 13.10.2021, č.j.: MH/13968/2021

- Krajský úřad Plzeňského kraje, ODSH – stanovisko ze dne 13.9.2021, č.j.: PK-
DSH/9635/21

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní 
policie – stanovisko ze dne 7.10.2021, č.j.: KRPP-117410-1/ČJ-2021-0300DP

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy – 
stanovisko ze dne 11.10.2021, č.j.: KRPP-114743-1/ČJ-2021-030406

- Správa a údržba silnic plzeňského kraje, p. o. – vyjádření ze dne 15.9.2021,     
zn.: 13762/21/SÚSPK-K

- POVED s. r. o. – vyjádření ze dne 5.11.2021, zn.: PO-20210746-ŠMO
- Krajský úřad Plzeňského kraje, OŽP – vyjádření ze dne 16.9.2021,                         

č.j.: PK-ŽP/15347/21
- Městský úřad Nalžovské Hory – rozhodnutí ze dne 22.10.2021, zn. NH 253/2021
- Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury                     

ze dne 27.9.2021, č.j.: MH/12391/2021
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního 

ruchu – sdělení ze dne 8.9.2021, č.j.: PK-PKK/3245/21
- Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. – stanovisko                                     

ze dne 11.10.2021
- SEM Ministerstva obrany, odb. ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru – závazné stanovisko ze dne 14.10.2021, sp. zn.: 128440/2021-1150-
OÚZ-PHA

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni – závazné 
stanovisko ze dne 24.9.2021, č.j.: KHSPL/24202/21/2021

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy – závazné 
stanovisko ze dne 29.9.2021, č.j.: HSPM-3751-2/2021 KT

- Povodí Vltavy, s. p. – vyjádření ze dne 8.10.2021, zn.: PVL-70674/2021/140
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského – vyjádření     

ze dne 16.9.2021, č.j.: SBS 37140/2021/OBÚ-06/1
- Česká geologická služba – vyjádření ze dne 17.9.2021,                                               

zn.: CGS600/21/3355/IX/1007
- Město Nalžovské Hory – stanovisko ze dne 14.9.2021, č.j.: NH 212/2021
- Klatovské rybářství – správa a. s. – stanovisko ze dne 22.9.2021
- České Radiokomunikace a. s. – vyjádření ze dne 25.7.2022,                                      

zn: UPTS/OS/310664/2022
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- T-Mobile Czech Republic a. s. – vyjádření ze dene22.7.2022, zn.: E38133/22
- Telco Pro Services, a. s. – sdělení ze dne 22.7.2022, zn: 0201444384
- Vodafone Czech Republic a. s. – vyjádření ze dne 22.7.2022,                                   

zn.: MW9910204341450251
- ČEZ ICT Services, a. s. – sdělení ze dne 22.7.2022, zn.: 0700581904
- ČEZ Distribuce, a. s. – sdělení ze dne 22.7.2022, zn.: 0101780166
- CETIN a. s. – vyjádření ze dne 23.7.2021, č.j.: 735351/21
- AQUAŠUMAVA s. r. o. – vyjádření ze dne 10.3.2022, zn.: 150/2022
- ČEVAK a. s. – vyjádření ze dne 23.7.2021, zn.: O21070155315
- Dial Telecom, a. s. – vyjádření ze dne 14.9.2021, zn.: CR946588
- GasNet Služby, s. r. o. – vyjádření ze dne 23.7.2021, zn.: 5002428159
- Ministerstvo vnitra ČR – stanovisko ze dne 4.10.2021,                                                               

č.j.: MV-153444-4/OSM-2021
- NET4GAS, s. r. o. – sdělení ze dne 23.7.2021, zn.: 8530/21/OVP/N
- Šumava Net s. r. o. – sdělení ze dne 14.9.2021

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný 
speciální stavební úřad opatřením ze dne 8.8.2022 oznámil zahájení stavebního řízení 
dotčeným orgánům a účastníkům řízení a vzhledem k tomu, že žádost spolu 
s projektovou dokumentací po doplnění poskytovala dostatečný podklad pro  řádné 
posouzení navrhované stavby (podání obsahovalo vyjádření, stanoviska a rozhodnutí 
dotčených orgánů a účastníků řízení) a stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry 
staveniště, upustil ve smyslu § 112 odst. 2  stavebního zákona od ohledání na místě 
a ústního jednání a stanovil lhůtu pro námitky, popřípadě důkazy účastníků řízení a 
závazná stanoviska dotčených orgánů. 
V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná 
práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na 
nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 
stavebního zákona. Současně speciální stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal 
předloženou žádost o vydání stavebního povolení a připojené podklady z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona. Všechna vyjádření byla zkoordinována                 
a stanovené podmínky zakotveny do podmínek vydávaného povolení. Stavební úřad 
zahrnul do podmínek rozhodnutí toliko odkazy na stanoviska a vyjádření vlastníků           
a provozovatelů veřejné infrastruktury, jelikož jsou nedílnou součástí dokladové části 
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem a podmínky k provedení stavby 
vyplývají ze zákonných ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejné technické 
infrastruktury.
Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení  podle        
§ 109 písm. e) až f) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č.: 1854/6,  1856/8, 1855/4, 1855/3, 1875/2, 
1854/2, 81, 82, st. 40/2, 80/1, st. 40/1, st. 41, st. 40/3, 80/2, 76/1, st. 19, st. 18/2, st. 
18/1, st. 17/2, st. 214, st. 321, 147/1, 147/10, 1854/6, 147/13, 147/17, 147/9, st. 176, 
st. 174/2, st. 239, 1912, 149/4, st. 174/5, 149/3, 1943, 1877/34, 149/2, 149/9, 149/10, 
149/20, 149/7, st. 284, 149/26, 1877/31, 1877/35, 157, 1883/2, 1883/4, 1897/8, 155/2, 
155/3, st. 170, 156/1, 149/24, 149/25, 149/27, 1081/1, 1081/3, 1081/3, 1081/2, 1085/2, 
1897/3, 1085/1, 1084/1, 1084/2, 1095, 1100, st. 216, 1891/1, 1594, 1593/2, st. 210, 
1593/3, 1588/1, 1589/2, st. 242/2, 1877/8, 1851/3, st. 249, 1589/1, 1592/3, 1892/2, 
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1587/1, 1588/3, 1588/2, st. 294, st. 119, st. 222, 125, 126, st. 121/2, st. 121/1, st. 122, 
st. 228, 127/1, st. 123, st. 125/1, 181/1, st. 141, st. 126, 134, 1864/1, st. 209, 144/2, st. 
136, st. 127, 142, 144/1, 143/2, 1851/4, st. 138, st. 139, st. 164, 1913, st. 247, st. 143, 
179/1, 1314, 149/28, st. 144, st. 145, 179/2, 1851/9, st. 215, 179/3, st. 146, 177/2, 
1851/8,  st. 163, st. 165/1, 1851/2, st. 162, 176/2, st. 161/1, 1851/7, 1942, st. 160/1, 
1885/12, 1897/4, 1897/21, 161/1,      st. 160/3, 162/2, st. 159, st. 160/2, 162/1, 1599/1, 
1597/2, st. 167,  st. 204/2, st. 204/1, 1945, st. 212, st. 168, 159, 1885/17, st. 275, st. 
276, 1949, 1944, 1590/2, 1883/1, st. 285, st. 242/1, 1883/3 v katastrálním území 
Nalžovské Hory.
Stanoviska ke stavebnímu řízení sdělili:
Po zahájení stavebního řízení dotčené orgány nesdělili svá stanoviska. 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: 
Účastníci řízení neuplatnili v rámci řízení připomínky, návrhy ani námitky.
Současně speciální stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal žádost o vydání 
stavebního povolení a připojené podklady z hledisek uvedených v § 108 – § 111 
stavebního zákona. V rámci řízení bylo v souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona 
ověřeno, že uvedená stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném 
území. 
Dále bylo zjištěno, že projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu 
s územně plánovací dokumentací, je úplná, přehledná a řeší v odpovídající míře 
obecné požadavky na výstavbu, je zpracována oprávněnou osobou a předložené 
podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Vzhledem k tomu, že speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal 
důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto 
rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů 
ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy ČR v Praze, a to podáním učiněným      
u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.
Odvolání má odkladný účinek.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 74 
správního řádu).
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní 
moci, nebude stavba zahájena (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

Mgr. Dušan Pakandl 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
podepsáno elektronicky
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Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou 
stavebníkovi – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 546/56, 
IČ 65993390, zastoupené právnickou osobou PUDIS a. s., se sídlem Podbabská 
1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ 45272891 předány po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí.

Dle položky č. 18, která je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
v platném znění, je od poplatku osvobozeno vydání stavebního povolení v případě 
staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem 
nebo územním samosprávným celkem.

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce:

- Krajského úřadu Plzeňského kraje 
- Městského úřadu Nalžovské Hory

Vyvěšeno a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup 

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

.........................................................................................................................

Podpis a razítko oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Doručí se:
K vyvěšení na úřední desce:

- Městský úřad Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, 341 01 Nalžovské Hory                                     
V souladu s ustanovením § 2 odst. 5 liniového zákona se doručuje jednotlivě:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4, Správa Plzeň, zastoupen 
PUDIS a. s., se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha

- Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, 341 01 Nalžovské Hory
V souladu s ustanovením § 2 odst. 5 liniového zákona se doručuje veřejnou vyhláškou:

- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- AQUAŠUMAVA s. r. o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
- Klatovské rybářství – správa a. s., K Letišti 442, 339 01 Klatovy II
- Indra – Šebesta v. o. s., provozovna Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň (Lamela Electric a. s.) 
- Marie Hladíková, Jiráskova 784, 339 01 Klatovy
- Marie Šašková, č. p. 34, 341 01 Nalžovské Hory II
- Stanislav Šašek, Nalžovy 34, 341 01 Nalžovské Hory

Účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu  (účastníci řízení podle § 85 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona) se doručuje veřejnou vyhláškou.
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:                   
parc. č.: 1854/6,  1856/8, 1855/4, 1855/3, 1875/2, 1854/2, 81, 82, st. 40/2, 80/1, st. 40/1, st. 
41, st. 40/3, 80/2, 76/1, st. 19, st. 18/2, st. 18/1, st. 17/2, st. 214, st. 321, 147/1, 147/10, 1854/6, 
147/13, 147/17, 147/9, st. 176, st. 174/2, st. 239, 1912, 149/4, st. 174/5, 149/3, 1943, 1877/34, 
149/2, 149/9, 149/10, 149/20, 149/7, st. 284, 149/26, 1877/31, 1877/35, 157, 1883/2, 1883/4, 
1897/8, 155/2, 155/3, st. 170, 156/1, 149/24, 149/25, 149/27, 1081/1, 1081/3, 1081/3, 1081/2, 
1085/2, 1897/3, 1085/1, 1084/1, 1084/2, 1095, 1100, st. 216, 1891/1, 1594, 1593/2, st. 210, 
1593/3, 1588/1, 1589/2, st. 242/2, 1877/8, 1851/3, st. 249, 1589/1, 1592/3, 1892/2, 1587/1, 
1588/3, 1588/2, st. 294, st. 119, st. 222, 125, 126, st. 121/2, st. 121/1, st. 122, st. 228, 127/1, 
st. 123, st. 125/1, 181/1, st. 141, st. 126, 134, 1864/1, st. 209, 144/2, st. 136, st. 127, 142, 
144/1, 143/2, 1851/4, st. 138, st. 139, st. 164, 1913, st. 247, st. 143, 179/1, 1314, 149/28,         
st. 144, st. 145, 179/2, 1851/9, st. 215, 179/3, st. 146, 177/2, 1851/8,  st. 163, st. 165/1, 1851/2, 
st. 162, 176/2, st. 161/1, 1851/7, 1942, st. 160/1, 1885/12, 1897/4, 1897/21, 161/1, st. 160/3, 
162/2, st. 159, st. 160/2, 162/1, 1599/1, 1597/2, st. 167,  st. 204/2, st. 204/1, 1945, st. 212,      
st. 168, 159, 1885/17, st. 275, st. 276, 1949, 1944, 1590/2, 1883/1, st. 285, st. 242/1, 1883/3 
v katastrálním území Nalžovské Hory.
Dotčené orgány (datová schránka, doporučeně)

- Ministerstvo obrany, SEM, odd. ochrany územních zájmů a státního  odborného dozoru, 
Tychonovova 211/1, 160 00 Praha 6

- Policie ČR, KŘ policie PK, odbor služby dopravní policie, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 301 00 Plzeň
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a SH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
- Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí 1,              

341 01 Horažďovice
- Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
- Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí 1,        

341 01 Horažďovice
Na vědomí 

- vlastní k založení do spisu
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