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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad  Horažďovice, 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 27.12.2018 podala 

Obec Myslív, IČO 00255840, Myslív 52, 341 01  Horažďovice 

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

 

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

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

„Myslív - splašková kanalizace a ČOV“ 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 7/1 (ostatní plocha), parc. č. 84/3 (ostatní plocha), parc. č. 91/5 
(orná půda), parc. č. 117/6 (ostatní plocha), parc. č. 117/14 (ostatní plocha), parc. č. 117/15 (ostatní 
plocha), parc. č. 117/16 (ostatní plocha), parc. č. 123/10 (ostatní plocha), parc. č. 123/14 (ostatní plocha), 
parc. č. 205/1 (ostatní plocha), parc. č. 205/2 (ostatní plocha), parc. č. 545/7 (trvalý travní porost), parc. č. 
545/10 (ostatní plocha), parc. č. 545/11 (trvalý travní porost), parc. č. 825/1 (ostatní plocha), parc. č. 1014/1 
(ostatní plocha), parc. č. 1014/14 (ostatní plocha), parc. č. 1014/15 (ostatní plocha), parc. č. 1021/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 1021/6 (ostatní plocha), parc. č. 1021/7 (ostatní plocha), parc. č. 1021/9 (ostatní plocha), 
parc. č. 1022/2 (ostatní plocha), parc. č. 1050/1 (ostatní plocha), parc. č. 1051/1 (ostatní plocha), parc. č. 
1661 (ostatní plocha), parc. č. 1803 (trvalý travní porost), parc. č. 1804 (trvalý travní porost), parc. č. 1807 
(orná půda), parc. č. 1812 (trvalý travní porost), parc. č. 1813 (trvalý travní porost), parc. č. 1814 (vodní 
plocha), parc. č. 1815 (ostatní plocha), parc. č. 1969 (ostatní plocha), parc. č. 2075 (ostatní plocha), parc. 
č. 2076 (ostatní plocha), parc. č. 2107 (ostatní plocha) v katastrálním území Myslív, obec Myslív. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Vodní dílo: 

SO 01 Splaškové gravitační kanalizační stoky 

SO 02 Mechanicko biologická ČOV pro 440 EO – stavební část (železobetonová vana), technologická 
část, odtokové potrubí, vrtaná studna 
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SO 03 Čerpací stanice odpadních vod - výtlačný řad, čerpací stanice 

- Obecné stavby včetně technické infrastruktury: 

SO 02 Mechanicko biologická ČOV pro 440 EO - stavební část (nadzemní stavební objekt), elektrická 
a vodovodní přípojka NN, oplocení, sjezd k ČOV a terénní úpravy areálu 

SO 03 Čerpací stanice odpadních vod – elektrická přípojka NN, přívod ovládacích kabelů a oplocení 

SO 04 - Odbočení z kanalizace - odbočení gravitační, odbočení tlakové 

Stavba bude sloužit k odvádění a likvidaci splaškových vod z řešeného území. 

 

Umístění stavby na pozemcích: 

SO 01 Splaškové gravitační kanalizační stoky 

- kanalizace gravitační - PP UR2 DN 250, v celkové délce 3144,00 m 

Gravitační stoky: 

- Stoka S1 – PP UR2 DIN DN 250, délka - 855,00 m 

umístění na p.p.č. 1014/1, 545/7, 545/11, 1803, 1804, 1969, 1807, 1812, 1813 k.ú. Myslív 

- Stoka S1-1 – PP UR2 DIN DN 250, délka - 498,00 m 

umístění na p.p.č. 1051/1, 825/1 k.ú. Myslív 

na stoku S1-1 budou napojeny stoky S1-1-1, S1-1-2, S1-1-3 

- Stoka S1-1-1 – PP UR2 DIN DN 250, délka - 23,00 m 

umístění na p.p.č. 825/1 k.ú. Myslív 

- Stoka S1-1-2 – PP UR2 DIN DN 250, délka - 126,00 m 

umístění na p.p.č. 825/1 k.ú. Myslív 

- Stoka S1-1-3 – PP UR2 DIN DN 250, délky - 247,00 m 

umístění na p.p.č. 825/1 k.ú. Myslív 

- Stoka S1-2 – PP UR2 DIN DN 250, délka - 76,00 m 

umístění na p.p.č. 545/7, 545/10 k.ú. Myslív 

- Stoka S1-3 – PP UR2 DIN DN 250, délky - 13,00 m 

umístění na p.p.č. 1014/1 k.ú. Myslív 

- Stoka S1-4 – PP UR2 DIN DN 250, délky - 116,00 m 

umístění na p.p.č. 1050/1, 1014/1 k.ú. Myslív 

na stoku S1-4 bude napojena stoka S 1-4-1 

- Stoka S1-4-1 – PP UR2 DIN DN 250, délky - 32,00 m 

umístění na p.p.č. 1014/1 k.ú. Myslív 

- Stoka S1-5 – PP UR2 DIN DN 250, délky - 21,00 m 

umístění na p.p.č. 1014/1 k.ú. Myslív 

- Stoka S1-6 – PP UR2 DIN DN 250, délky - 73,00 m 

umístění na p.p.č. 1014/1 k.ú. Myslív 

- Stoka S2 – PP UR2 DIN DN 250, délky - 383,00 m 

umístění na p.p.č. 1021/2, 117/6, 117/14, 117/15, 117/16, 1022/2, 205/2, 205/1, 7/1, 1021/6, 1021/7 
k.ú. Myslív 

na stoku S2 budou napojeny stoky S2-1, S2-2, S2-3 

- Stoka S2-1 - PP UR2 DIN DN 250, délky - 212,00 m 

umístění na p.p.č. 1021/6, 1021/7, 1014/1 k.ú. Myslív 

na stoku S2-1 bude napojena stoka S2-1-1 

- Stoka S2-1-1 – PP UR2 DIN DN 250, délky - 86,00 m 

umístění na p.p.č. 1014/1 k.ú. Myslív 

- Stoka S2-2 – PP UR2 DIN DN 250, délky - 187,00 m 

umístění na p.p.č. 1014/1, 7/1, 1021/6 k.ú. Myslív 

na stoku S2-2 bude napojena stoka S2-2-1 
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- Stoka S2-2-1 – PP UR2 DIN DN 250, délky - 84,00 m 

umístění na p.p.č. 1014/1, 84/3, 7/1 k.ú. Myslív 

- Stoka S2-3 – PP UR2 DIN DN 250, délky - 112,00 m 

umístění na p.p.č. 1661, 1022/2, 205/2 k.ú. Myslív 

 

SO 02 Mechanicko biologická ČOV pro 440 EO 

Čistírna odpadních vod (ČOV) je navržena o kapacitě 440 EO. Stavba ČOV bude umístěna 
jihovýchodně pod obcí Dolní Myslív (Draha) a severovýchodně pod obcí Myslív, na pozemku p.č. 1813 
v k.ú. Myslív. Odtok z čistírny bude proveden do bezejmenného vodního toku IDVT 10253623, na 
pozemku p.č. 1814 v k.ú. Myslív.  

Navržený objekt ČOV bude tvořen železobetonovou vanou zapuštěnou do terénu, která bude 
železobetonovou přepážkou rozdělena na jednotlivé provozní úseky. Nad touto vanou bude vyzděn 
jednopatrový objekt z pórobetonových tvárnic, ve kterém bude umístěno technické zázemí (místnost 
obsluhy a WC s umyvadlem) a objekt mechanického předčištění. Zastřešení objektu tvoří dřevěný krov 
a krytina z pálených tašek nebo profilovaného plechu. 

Odtokové potrubí z ČOV 

Z čistírny odpadních vod bude provedeno odtokové potrubí z PP UR2 DIN DN250 v délce 43,00 m se 
zaústěním do bezejmenné vodoteče IDVT 10253623 na pozemku p.č.1814 v k.ú. Myslív. Vyústění 
odtokového potrubí do vodoteče bude zpevněno pomocí výustního objektu provedeného z lomového 
kamene do betonového lože o rozměru 1,20 x 1,00 m.  

Přívod NN a ovládacích kabelů k ČOV 

K ČOV bude zřízen přívod nízkého napětí z odběrného místa ČEZ Distribuce. Ze stávajícího sloupu NN 
bude z nové pojistkové skříně proveden svod kabelem CYKY 4x10 do nového elektroměrového pilíře 
situovaného min. 1,50 m od stávajícího sloupu. Z elektroměrového pilíře bude proveden přívod NN 
CYKY 4x16 a ovládacích kabelů CYKY 5x1,5 k ČOV v délce min. 41,00 m do rozvaděče ČOV. 

Oplocení areálu ČOV 

Areál ČOV bude oplocen pletivem v rozsahu 20,00 x 20,00 m do výšky 1,80 m. Sloupky a pletivo budou 
poplastované, v barvě tmavě zelené. Vjezd a vstup bude zajištěn uzamykatelnými dvoukřídlými vraty 
šířky 5,0 m a vrátky šířky 1,00 m – kovová konstrukce s nátěrem v odstínu pletiva. 

Sjezd k ČOV 

Příjezd k objektu ČOV bude zajištěn sjezdem ze stávající komunikace III. třídy č. 1869. Šířka sjezdu 
16,30 m v místě napojení na komunikaci III. třídy, postupně se zužuje na šíři 6,00 m s obratištěm před 
areálem ČOV o šíři 8,00 m. Délka sjezdu 59,530 m. Pro účely sjezdu bude pokáceno 7ks vzrostlých 
stromů, aby byly zajištěny dostatečné rozhledové poměry požadované příslušnou TN (viz PD sjezdu). 

V místě křížení sjezdu se stávajícím silničním příkopem je navržen trubní propustek, pro provedení 
bezejmenného vodního toku. Propustek je navržen z železobetonových trub DN 600 mm a na nátoku i 
výtoku jsou navržena čela z lomového kamene osazeného do betonu. Obě čela propustku budou šikmé 
pod úhlem 45°. 

Povrch příjezdové komunikace z asfaltového betonu s podkladními konstrukcemi ze štěrkodrti a 
obalovaného kameniva.  

Úpravy povrchů v areálu ČOV 

Zpevněná plocha v areálu ČOV bude tvořena pojezdovou zámkovou betonovou dlažbou šedé barvy. 
Podél východní a západní strany objektu ČOV budou provedeny pochozí chodníčky šířky 0,75 m 
zpevněný betonovou pochozí dlažbou.  

Prostor před vstupními dveřmi do ČOV bude zpevněn pojezdovou zámkovou dlažbou o rozloze 30,00 
m2. Přístup do objektu čistírny odpadních vod bude proveden pomocí schodu zámkové dlažby o šířce 
1,00 m, boky a čelo z palisád. Chodníčky z pochozí zámkové dlažby o šířce 0,75 m a délkách min. 
13,75 m budou provedeny podél celé východní a západní stěny ČOV. Od okolního terénu bude 
chodníček oddělen zahradním obrubníkem výšky 200 mm, šířky 50 mm. 

Kolem nadzemního objektu ČOV bude podél celé zdi do výše upraveného terénu proveden obsyp 
kačírkem oddělený od ostatního terénu zahradním obrubníkem výšky 200 mm, šířky 50 mm v délce 
min. 37,0 m. Zbývající plochy v prostoru ČOV budou upraveny zeminou na stanovenou kótu 
upraveného terénu, ohumusovány a osety travním semenem. 
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Násep u ČOV bude min. 0,50 m za oplocením postupně vysvahován ve sklonu 1:2 (nebo 1:1,5) na 
úroveň stávajícího terénu 

Vrtaná studna na pozemku p.č. 1813 v k.ú. Myslív 

Vrtaná studna bude provedena v místě určeném hydrogeologickým posudkem, průzkumný vrt o 
hloubce 30,00 m, předpokládá se vystrojení pažnicí o průměru 160 mm pro ověření vydatnosti nového 
vodního zdroje. Ve studni bude osazeno ponorné čerpadlo, řízení chodu čerpadla bude tlakovým 
spínačem. Elektropřípojka CYKY 6mm2 pro čerpadlo ve studni bude uložena v souběhu s vodovodní 
přípojkou. 

Vodovodní přípojka 

Z nového vodního zdroje – vrtané studny bude provedena do objektu ČOV nová vodovodní přípojka z 
PEHD DN32 SDR17 v délce 8,50 m.  

Přívod nízkého napětí a ovládacích kabelů ke studni 

Pro napájení čerpadla ve vrtu bude proveden přívod NN a ovládacích kabelů z ČOV ke studni kabely 
2xCYKY-J 5x1,5mm v délce 8,5m. Kabely budou uloženy v souběhu s vodovodní přípojkou a budou 
napojeny na rozvaděč ČOV. 

 

SO 03 Čerpací stanice odpadních vod 

Čerpací stanice odpadních vod 

Na pozemku p.č. 1021/7 v k.ú. Myslív bude umístěna čerpací stanice odpadních vod (ČS), do které 
budou gravitačně svedeny splaškové odpadní vody ze západní části Myslíva. Z ČS stanice bude 
proveden výtlačný řad 1, jež bude odvádět splaškové odpadní vody do stoky S1, ze které pak budou 
odpadní vody gravitačně odtékat na centrální ČOV. ČS bude provedena z železobetonových 
prefabrikovaných dílců DN1500, tloušťka stěny 150 mm a výšky 1,00 m do předpokládané hloubky min. 
4,50 m.  

ČS bude oplocena v rozsahu 5,00 x 5,00 m, výška oplocení 1,80 m. Sloupky a pletivo budou 
poplastované, v barvě tmavě zelené. Vstup zajištěn vrátky šířky 1,00 m – kovová konstrukce s nátěrem 
v odstínu pletiva. 

Výtlačný řad PEHD DN80 

Z ČS bude proveden výtlačný řad PEHD DN80 délky 253,00 m. Výtlačný řad bude uložen v souběhu se 
stokou S2-1 v komunikaci III. třídy č. 18622 tj., pozemky p.č. 1021/6, 1021/7, 1014/1 k.ú. Myslív, a bude 
odvádět splaškové odpadní vody, přes uklidňující úsek do koncové šachty stoky S1, ze které pak 
odpadní vody budou gravitačně odvedeny na centrální ČOV. 

Přívod NN k ČS OV 

K ČS bude, pro napájení čerpadel, proveden přívod nízkého napětí (NN) ze stávajícího sloupu NN 
umístěném na  pozemku p.č. 1021/7 k.ú. Myslív, v celkové délce 22,50 m. Ze sloupu NN bude 
proveden z pojistkové skříně svod kabelem CYKY 4x10 do nového elektroměrového pilíře ve 
vzdálenosti min. 1,50 m od sloupu  Z elektroměrového pilíře bude proveden přívod NN kabelem CYKY 
4x10 a ovládacích kabelů CYKY 5x1,5 k ČS v délce min. 21,01 m do rozvaděče ČS OV. 

 

SO04 – Odbočení z kanalizace 

- odbočení gravitační – 100 ks PVC KG DN150 v délce 540,00 m 

- odbočení tlakové – 2 ks - PEHD DN40 v délce 17,00 m 

Pro napojení přilehlých nemovitostí budou provedeny na splaškové gravitační kanalizaci odbočení pro 
kanalizační přípojky PVC DN150. Budou vysazeny odbočky 250/150/45°, na které budou provedena 
odbočení z kanalizace PVC KG DN150, jež budou zakončeny na hranici připojované nemovitosti. 
Jednotlivá místa odbočení jsou patrná z celkového situačního výkresu stavby. Přesné vedení odbočení 
za kanalizace (kanalizační přípojky) bude při stavbě upřesněno po dohodě s vlastníkem napojované 
nemovitosti při realizaci.  

Dva objekty (rodinné domy) v obci vzhledem k jejich nepříznivému výškovému umístění (č.p. 26, 86) 
budou tlakově odkanalizovány tlakovou přípojkou PEHD DN40 v délce 17,00 m. Domovní čerpací 
stanice bude provedena v soukromém pozemku napojované nemovitosti a bude napojena přívodem 
NN na hlavní rozvaděč napojovaného objektu. 
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Určení prostorového řešení stavby: 

- Kanalizace je v celém rozsahu podzemní stavbou. 

- ČOV je dělena na podzemní a nadzemní část stavby. 

- ČS je dělena na podzemní a nadzemní část stavby. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavba se nachází, dle územního plánu obce Myslív: 

- na zastavitelných plochách, v zastavěném území a v nezastavěném území na plochách s funkčním 
využitím „Plochy smíšené obytné-venkovského charakteru SOV“, „ Plochy výroby a skladování-drobná 
řemeslná výroba VSDV“, „Plochy veřejných prostranství VP“, „Plochy zeleně veřejné-zeleň na 
veřejném prostranství ZV“, „Plochy dopravní infrastruktury-silniční DIS“, „Plochy nezastavěného území-
zemědělské NZ“, „Plochy technické infrastruktury TI“, které umožňují umístění dopravní a technické 
infrastuktury.  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace (09/2017) ověřené stavebním 
úřadem v územním řízení, autorizovaná osoba Ing. Ivan Šillar – ČKAIT 0201103, případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Při projektování a přípravě dalšího stupně projektové dokumentace pro stavební řízení je nutné 
respektovat stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky.  

3. V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad ukládá zpracování 
dokumentace pro provádění stavby. 

4. Stavební objekty - SO 01 - Splaškové gravitační kanalizační stoky; SO 02 - Mechanicko biologická 
ČOV pro 440 EO (podzemní část, technologická část, odtokové potrubí, vrtaná studna); SO 03 - 
Čerpací stanice odpadních vod (podzemní část, výtlačný řad) jsou vodními díly, příslušný k jejich 
povolení je zdejší speciální stavební úřad - vodoprávní úřad. K žádosti o stavební povolení musí být 
doloženy podklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření 
vodoprávního úřadu a dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Projektová dokumentace ke 
stavebnímu povolení musí být zpracována v souladu s vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. Před podáním žádosti o stavební povolení žadatel požádá příslušný obecný stavební úřad o vydání 
souhlasu dle § 15 stavebního zákona, který je jednou z příloh k žádosti o stavební povolení 
speciálního stavebního úřadu. 

6. Stavba nadzemní části ČOV - provozní objekt je stavbou obecnou, k jejímu povolení je příslušný 
obecný stavební úřad. 

7. Dokončené stavby - SO 02 Mechanicko biologická ČOV pro 440 EO - elektrická a vodovodní přípojka 
NN, oplocení, sjezd k ČOV a terénní úpravy areálu; SO 03 Čerpací stanice odpadních vod – elektrická 
přípojka NN, přívod ovládacích kabelů a oplocení; SO 04 - Odbočení z kanalizace - odbočení 
gravitační, odbočení tlakové, lze užívat bez oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. 

8. Kácení 8 ks javorů je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. Ke kácení dřevin 
dojde bezprostředně před zahájením stavby, avšak v době vegetačního klidu. 

9. Umístění případných vstupních kanalizačních šachet na pozemku p.č. 1812 v k.ú. Myslív, bude 
situováno při hranici tohoto pozemku. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Myslív, Myslív 52, 341 01  Horažďovice 
Římskokatolická farnost Myslív, Přesanické náměstí 1, 335 01  Nepomuk 1 
Jiří Sládek, nar. 21.1.1987, Myslív 10, 341 01  Horažďovice 
Jaroslav Korous, nar. 2.5.1967, Malý Bor 5, 341 01  Horažďovice 
Marie Kubalíková, nar. 30.9.1951, 17. listopadu 2560/6, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Klatovské rybářství - správa a.s., K Letišti 442, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
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Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 

 

Odůvodnění: 

Dne 27.12.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná 
a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
žadatel dne 28.1.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 
8.3.2019. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 28.5.2019, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol.  

Při veřejném ústním jednání byli všichni přítomní seznámeni s projektovou dokumentací předloženou 
stavebnímu úřadu k posouzení v rámci územního řízení. Byla zaprotokolována připomínka vlastníka č.e 8 
(st.p.č. 34/1) k.ú. Myslív p. Marie Kubalíkové, bytem 17. listopadu č.p. 2560/6, Jižní Předměstí, 301 01 
Plzeň 1, týkající se umístění kanalizační stoky na pozemku p.č. 1014/1 v blízkosti č.e. 8, vše k.ú. Myslív. 
Stavební úřad připomínku posoudil a vypořádal se s ní v odůvodnění tohoto rozhodnutí v části Vypořádání 
s návrhy a námitkami účastníků řízení. Další písemné námitky ani připomínky nebyly ve stanoveném 
termínu na stavební úřad doručeny. 

Stavební objekty - SO 01 - Splaškové gravitační kanalizační stoky; SO 02 - Mechanicko biologická ČOV 
pro 440 EO (podzemní část, technologická část, odtokové potrubí, vrtaná studna); SO 03 - Čerpací stanice 
odpadních vod (podzemní část, výtlačný řad)  jsou vodními díly v souladu s ustanovením § 55 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní 
zákon"), stavební úřad na základě výše uvedeného stanovil podmínku č. 4 ve výroku rozhodnutí část II. 
Tato skutečnost taktéž vyplynula ze souhrnného sdělení příslušného vodoprávního úřadu, odboru životního 
prostředí. 

Stavba provozního objektu ČOV (nadzemní část) je obecnou stavbou v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 
stavebního zákona a dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod podléhá stavba provozního objektu 
ohlášení příp. stavebnímu povolení, neboť obsahuje pobytovou místnost obsluhy, proto byla stanovena 
podmínka č. 6 ve výroku rozhodnutí část II. 

Podmínkou č. 7 ve výrokové části II. rozhodnutí stavební úřad upozorňuje žadatele, že dokončené stavby - 
SO 02 Mechanicko biologická ČOV pro 440 EO - elektrická a vodovodní přípojka NN, oplocení, sjezd 
k ČOV a terénní úpravy areálu; SO 03 Čerpací stanice odpadních vod – elektrická přípojka NN, přívod 
ovládacích kabelů a oplocení; SO 04 - Odbočení z kanalizace - odbočení gravitační, odbočení tlakové, 
nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s ust. § 103 stavebního zákona 
z čehož plyne skutečnost, že lze výše uvedené užívat bez oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního 
souhlasu v souladu s ust. 119 stavebního zákona. 

Z urbanistického hlediska se jedná o stavbu bez nároků na architektonické řešení. Tvarová kompozice 
odpovídá standardnímu  řešení u těchto typů staveb. 

Stavební úřad dále upozorňuje na skutečnost plynoucí z  rozsahu stavby jako celku a to tím, že doporučuje 
koordinaci samostatných stavebních záměrů v daném území, a to  hlediska možnosti jejich společného 
umístění. Z čehož následně vyplývá i zajištění koordinace při vlastní realizaci těchto staveb tak, aby 
výstavba probíhala plynule  a s minimálním vlivem na omezení dopravní obslužnosti dotčeného území. 

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

 

Žádost byla doložena těmito doklady: 

- Obecní úřad Myslív rozhodnutí dne 21.9.2018 č.j. 228/2018-276 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 17.8.2018 č.j. HSPM-3224-2/2018 
KT - bez podmínek nad rámec příslušných zákonných ustanovení.  
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Upozornění, týkající se zejména respektování podmínek v dalším stupni projektové dokumentace, 
předložení dalšího stupně projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby k 
posouzení, k případným změnám požádat o nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany, je 
zapracováno v předložené dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby textová 
část - B. Souhrnná zpráva, bod 1 d). 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 22.8.2018 č.j. 
KHS PL 22954/24/2018 - podmínka týkající se provedení rozboru pitné vody před zahájením užívání 
stavby je zapracována v předložené dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
textová část - B. Souhrnná zpráva, bod 1 d). 

- Policie ČR, Dopravní inspektorát policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy souhlas dne 
20.8.2018 č.j. KRPP-109034-1/ČJ-2018-030406 - souhlas s připojením sousední nemovitosti - 
podmínka kácení je řešena v předložené dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby textová část - B. Souhrnná zpráva, bod 1 j) a v související projektové dokumentaci dopravního 
řešení sjezdu, která je součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 

- Policie ČR, Dopravní inspektorát policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy stanovisko dne 
29.10.2018 č.j. KRPP-148991/-1/ČJ-2018-030406 - souhlas s podmínkou týkající se předložení návrhu 
dopravně inženýrských opatření - podmínka je zapracována v předložené dokumentaci pro vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby textová část - B. Souhrnná zpráva, bod 1 d). 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a územního plánování závazné stanovisko dne 7.12.2018 
č.j. MH/16869/2018 - záměr je přípustný 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství závazné stanovisko dne 
17.10.2018 č.j. MH/14363/2018 

Umístění nové inženýrské sítě  do silničních pozemků místních komunikací v obci Myslív, podléhá 
správnímu řízení dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. Příslušným silničním 
správním úřadem pro vedení předmětného správního řízení je obec Myslív. Toto rozhodnutí je žadatel 
povinen doložit obecnému stavebnímu úřadu k žádosti o povolení umístění stavby. 

Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne 21.9.20189, č.j. 228/2018-276, doloženo v dokladové části 
projektové dokumentace pro umístění stavby. 

Umístění nové inženýrské sítě do silničního  pozemku silnice III/1869 a III/18622 v obci Myslív, podléhá 
správnímu řízení, dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. Příslušným silničním 
správním úřadem pro vedení předmětného správního řízení je zdejší odbor dopravy. Toto rozhodnutí 
je žadatel povinen doložit obecnému stavebnímu úřadu k žádosti o povolení umístění stavby. 

Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne 27.8.2018, č.j. MH/11439/2018. 

Zřízení připojení sousední nemovitosti na p.p.č. 1813 v k.ú. Myslív (areál ČOV) k silnici III/1869 na 
p.p.č. 1150/8 podléhá správnímu řízení dle § 10 zákona o pozemních komunikacích. Příslušným 
silničním správním úřadem pro vedení předmětného správního řízení je zdejší odbor dopravy. Toto 
rozhodnutí je žadatel povinen doložit obecnému stavebnímu úřadu k žádosti o povolení umístění 
stavby. 

Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne 25.1.2019, č.j. MH/01387/2019, doloženo v dokladové části 
projektové dokumentace pro společné povolení. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí dne 27.8.2018 č.j. 
MH/11439/2018 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí dne 25.1.2019 č.j. 
MH/01387/2019 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 4.12.2018 č.j. 
MH/14884/2018  

orgán státní správy ochrany přírody dle ust. § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. 

- souhlas s upozorněním na vydání závazného stanoviska oránu ochrany přírody, které bude 
podkladem pro územní rozhodnutí. Příslušným pro vydání závazného stanoviska je Obecní úřad 
Myslív. 

Příslušné závazného stanovisko, ze dne 10.10.2019, č.j. 205/2019, je obsahem spisu. 

orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle § 15 písm. n) zákona č. 
334/1992 Sb.  

- do doby vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF s výše uvedenou investiční akcí nesouhlasíme. 
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Souhlasné závazné stanovisko vydáno dne 6.11.2018, č.j. MH/13537/2018. 

orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství  dle § 79 odst. 4 a 6 zákona č. 185/2001 Sb. 

- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko 

orgán státní správy ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb. 

- sdělení - s ohledem k charakteru záměru (bude prováděna stavební činnost, zemní práce) 
požadujeme zejména při provádění stavby zajistit minimalizaci znečišťování ovzduší tuhými 
znečišťujícími látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto 
znečišťujících látek vznikají. 

- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko 

orgán státní správy lesů dle § 2 zákona 314/2002 Sb., § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb. 

- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, závazné 
stanovisko dne 6.11.2018 č.j. MH/13537/2018 - souhlas s podmínkami: 

1. Investor je povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní  kulturní vrstvy půdy - bude provedena skrývka 
ornice o mocnosti 0,20 m (tj. celkem asi 190,8 m3). Část této ornice (cca 52,4 m3) bude použita na 
úpravu zastavěné plochy v areálu ČOV, zbylá část bude dočasně uložena na mezideponii na pozemku 
ve vlastnictví investora. Tato ornice bude použita na parkové úpravy na pozemcích investora. 

2. Při skrývání ornice nesmí dojít k promísení s neúrodnými vrstvami půdy. 

3. Hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ZPF musí být v terénu zřetelně patrná a zábor nesmí být 
dále rozšiřován. 

4. V průběhu stavebních prací budou učiněna příslušná opatření vedoucí k zabránění poškozování 
půdy a jejího vegetačního krytu. 

Podmínky jsou zapracovány v předložené dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby textová část - B. Souhrnná zpráva, bod 1 d) a bod 6. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, závazné stanovisko 
dne 2.11.2018 č.j. MH/15280/2018 - souhlas s podmínkou 

K oznámení o užívání stavby nebo ke kolaudačnímu souhlasu ve smyslu stavebního zákona 
požadujeme doložit doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které vzniknou při realizaci výše 
zmíněného záměru (o způsobech jejich využívání, odstraňování atd.), včetně jejich množství.  

Podmínka je zapracována v předložené dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby textová část - B. Souhrnná zpráva, bod 1 d). 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, závazné stanovisko dne 
2.11.2018 č.j. MH/15281/2018 - souhlas - bez podmínek nad rámec příslušných zákonných ustanovení 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, závazné stanovisko dne 
29.11.2018 č.j. MH/16483/2018 souhlas - bez podmínek nad rámec příslušných zákonných 
ustanovení; podmínka - výroková část rozhodnutí část II. bod č. 4. 

- Obecní úřad Myslív, orgán ochrany přírody, závazné stanovisko dne 10.10.2019 č.j. 205/2019 –
podmínky - výroková část rozhodnutí část II. bod č. 8. 

- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka vyjádření správce povodí dne 7.11.2018 č.j. 59642/2018-343/Hu - 
podmínky jsou zapracovány v předložené dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby textová část - B. Souhrnná zpráva, bod 1 d).  

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 29.8.2017 č.j. 702303/17 - V zájmovém území 
se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále 
jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ochrany SEK 
společnosti Česká telekomunikační infastruktura a.s. dle příslušného vyjádření. Doklad o splnění 
podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

Stanovené podmínky jsou zapracovány v předložené dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby textová část - B. Souhrnná zpráva, bod 1 d).  

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. souhlas dne 24.8.2018 č.j. POS-PD-780-18 - V rámci nově 
navrhované stavby dojde ke střetu s podzemním i nadzemním komunikačním vedením společnosti 
CETIN, a.s. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

Stanovené podmínky jsou zapracovány v předložené dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby textová část - B. Souhrnná zpráva, bod 1 d). 
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- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 8.8.2018 č.j. 0100967516 - V majetku ČEZ Distribuce, a.s., se na 

Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení 
typu - podzemní sítě NN, nadzemní sítě NN a VN, stanice NN, VN. Budou respektovány podmínky 
vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., týkající se provádění prací v ochranných pásmech sítí v 
majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání 
dokončené stavby. 

Stanovené podmínky jsou zapracovány v předložené dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby textová část - B. Souhrnná zpráva, bod 1 d). 

- ČEZ Distribuce, a. s. souhlas dne 28.8.2018 č.j. 1099815089 - s umístěním stavby a s prováděním 
činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení - podzemní vedení NN, nadzemní vedení VN, 
distribuční trafostanice 22/0,4kV. Název zařízení - podzemní kabelové vedení NN 0,4kV, nadzemní 
vedení VN (P-MYSLÍV DOLNÍ a P-MYSLÍV OBEC) a distribuční trafostanice 22/0,4kV (KT_0747 
Myslív-Dolní a KT_0749 Myslív-Obec), které je v majetku naší společnosti. Doklad o splnění podmínek 
bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

Stanovené podmínky jsou zapracovány v předložené dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby textová část - B. Souhrnná zpráva, bod 1 d). 

- ČEZ Distribuce, a. s. smlouva dne 10.8.2018 č.j. 18_SOBS01_4121432507 - Smlouva o uzavření 
budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN) 

- ČEZ Distribuce, a. s. smlouva dne 17.8.2018 č.j. 18_SOBS01_4121433175 - Smlouva o uzavření 
budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN) 

- Telco Pro Services, a.s. vyjádření dne 8.8.2018 č.j. 0200790000 - v zájmovém území se nenachází 
komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.  

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy. Do podmínek rozhodnutí zahrnul podmínku č. 4, která se týká 
zpracování projektové dokumentace pro následné správní řízení, neboť ostatní podmínky plynoucí ze 
závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové dokumentaci pro umístění stavby. 

Souhrnné sdělení č.j. MH/14884/2018 ze dne 4.12.2018 není závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 
zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, proto není závazné pro 
výrokovou část meritorního rozhodnutí, tzn. územní rozhodnutí. Stavební úřad v odůvodnění, v části 
soupisu dokladů k žádosti, pouze upozorňuje na podstatné z výše uvedeného souhrnného sdělení. 

Stavební úřad nezahrnul do podmínek rozhodnutí odkazy na stanoviska a vyjádření (dále jen „vyjádření“) 
vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou nedílnou součástí 
dokladové části projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Podmínky k umístění a provedení 
stavby dané vyjádřeními stavební úřad neuvádí ve výrokové části rozhodnutí, tj. část II., neboť vyplývají ze 
zákonných ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejně technické infrastruktury a jsou zapracovány 
v projektové dokumentaci pro umístění stavby. 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Josef Hora, Miroslav Dajč, Marie Radová, 
Marie Marková, Miroslav Slávik, Robert Slávik, Václav Nedvěd, Jana Nedvědová, Stanislava Havlíková, 
Lenka Otcová, Ing. Jitka Pícková, Václav Velíšek, Stanislava Velíšková, František Hanzlík, Martin Šaroch, 
Jan Kučera, Klára Kučerová, Iva Strandževová, Helena Sýkorová, MUDr. Světlana Bajerová, Jaroslav 
Korous, Vladimír Wawrečka, Obec Myslív, Jitka Kodýdková, Helena Halgašová, Soňa Karlíková, Pavel 
Strýček, Milena Brožíková, Olga Hudcová, Anna Drmlová, Ing. Jaroslav Dienstbier, Michal Forman, 
Markéta Hamhalterová, Jiřina Valentová, Jana Míšková, Pavel Karlík, Tomáš Kolářík, Lucie Koláříková, 
Marie Buchtová, Václav Holý, Jiří Sládek, Jaroslav Posavád, Jaroslav Duban, Jan Ševčík, Pavla 
Ševčíková, Ing. Jan Ševčík, MUDr. Alena Točínová, Zdeněk Bouda, Marie Boudová, Jaroslav Pícka, Marie 
Pícková, Albína Hanková, Roman Kolářík, Zdeňka Tůmová, Václav Liška, Marie Lišková, Lenka Kužmová, 
Milan Posavád, Jaroslava Posavádová, Marie Kubalíková, Marie Vaštová, Marie Mannová, FINEX s.r.o., 
František Sládek, Jindřich Matějka, Jan Sládek, František Polívka, Kateřina Švecová, Václav Pitule, Jana 
Bradáčová, Petr Soukup, Jana Pastyříková, Blanka Němcová, Ivana Havlíková, Alena Knězová, Jaroslav 
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Ticháček, Bláha, Jana Bláhová, Karel Hajský, Ladislava Klášterková, Jiří Klášterka, Hana Hlaváčová, 
Božena Silovská, Mgr. Jindřiška Rousová, Karel Beníšek, Miroslava Beníšková, Alena Jitka Šollová, Jan 
Kratochvíl, Římskokatolická farnost Myslív, Helena Moravcová, Ing. Šárka Slavíková, Lenka Nohejlová, 
Ing. Jaroslav Nedvěd, Západočeské konzumní družstvo Sušice, Jiří Vogl, Mgr. Jan Nešpor, František 
Muchna, Jan Muchna, Jarmila Suchanová, Josef Pitule, Růžena Pitulová, František Pícka, Václav Hulec, 
Ing. Vladimír Hlaváč, Jaroslav Říha, Ludmila Říhová, Miroslav Kubař, Jana Šebestová, Jana Picková, Jana 
Matasová, Eva Fleisigová, Petr Panuška, Jana Horová, Marie Posavádová, Vladimír Šebesta, Miroslav 
Votípka, Ludmila Votípková, Miroslava Adamcová, Tomáš Tetour, Ing. Jiřina Králová, Ing. Marie 
Sladovníková, Lucie Listopadová, Miroslava Bláhová, Anna Langerová, Jitka Černá, Státní pozemkový 
úřad, František Staněk, Naděžda Trnková, DiS., Dana Kubaňová, TZK Myslív, spol. s r.o., Zdeňka Kulová, 
Miroslava Fleisigová, Ota Marek, Ludmila Marková, Jaroslav Štěrba, Jana Štěrbová, František Veselý, 
Jana Veselá, Zdeněk Marek, Stanislava Marková, Václav Zrna, Jana Zrnová, Drahomíra Ticháčková, 
Stavební bytové družstvo v Klatovech, Václav Tyrpekl, Alena Tyrpeklová, Jan Habrovec, Dana 
Habrovcová, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Jiří Korch, Zdeňka Korchová, Anna 
Sluková, Bohumil Kupka, Jana Kupková. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno: 

- Marie Kubalíková námitka - zápis do protokolu č.j. MH/07606/2019 ze dne 28.5.2019 v následujícím 
znění: 

- Na p.p.č. 1014/1 žádám o umístění řadu splaškové kanalizace před objektem ev.č. 8 v největším 
možném oddálení od štítu objektu - posunutí dále do prostoru křižovatky. Při provádění kanalizace 
hrozí narušení statiky obj.ev.č. 8 - stará kamenná -  smíšené zdi vč. vepříků - stavba. Na pozemku p.č. 
1812 žádáme případné umístění šachet na hranice pozemku. 

Stavební úřad k námitce uvádí následující: 

K části námitky týkající se umístění kanalizační stoky na pozemku p.č. 1014/1 v blízkosti stavby č.e. 8 
(st.p.č. 34/1) vše k.ú. Myslív (dále jen „Nemovitost“) ve vlastnictví Marie Kubalíkové (dále jen „Účastník 
řízení“), které je zdůvodněno novým vodným připojením Nemovitosti na kanalizační stoku S1, stavební 
úřad uvádí, že bylo projednáno alternativní řešení připojení Nemovitosti. Alternativní řešení připojení 
Nemovitosti bylo zaprotokolováno a podepsáno Účastníkem řízení, zástupci VAKSERVIS s.r.o, starostkou 
obce a zástupcem stavebního úřadu. 

Alternativa spočívá v připojení Nemovitosti ze stoky S1-2, prodloužením této stoky a vedením kanalizační 
přípojky přes: 

pozemek p.č. 545/7 k.ú. Myslív -  vlastník Obec Myslív (veřejná část kanalizační přípojky); 

pozemky p.č. 545/15 k.ú. Myslív – vlastník Milan Posvád, Myslív č.p. 18, 341 01 Horažďovice a p.p.č. 497/2 
a st.p.č. 34/1 k.ú. Mslív – vlastník Účastník řízení (neveřejná část kanalizační přípojky). 

Ve stanovené lhůtě byl na stavební úřad doložen souhlas vlastníka pozemku p.č. 545/15 k.ú. Myslív na 
situačním výkresu – umístění kanalizační přípojky pro Nemovitost. Zároveň byla opravena část projektové 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „DÚR“) týkající se připojení Nemovitosti. 

Výše uvedené řešení umožní umístění kanalizační stoky ve větší vzdálenosti od štítu Nemovitosti. Tímto je 
námitce, Účastníka řízení, vyhověno. 

Druhá část námitky, týkající se umístění revizních šachet kanalizace na pozemku p.č. 1812 k.ú. Myslív, ve 
vlastnictví Účastníka řízení, je zakotvena ve výroku rozhodnutí v části II. bod. 9. Tímto je námitce, 
Účastníka řízení, vyhověno. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nebyly vzneseny. 

 

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. 
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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. 
 
 
 
 
Mgr. Robert Flachs 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu Horažďovice a 
příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno Městským úřadem 
Horažďovice způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla–li splněna i podmínka zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Úřední deska: 
 
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Po sejmutí a potvrzení tohoto oznámení zašle příslušný obecní úřad doklad o zveřejnění zpět na Městský 
úřad Horažďovice. 
 
Dálkový přístup: 
 
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 
3000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 19.7.2019. 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Obec Myslív, IDDS: t3abh48 
 sídlo: Myslív č.p. 52, 341 01  Horažďovice 
Římskokatolická farnost Myslív, Přesanické náměstí č.p. 1, 335 01  Nepomuk 1 
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Jiří Sládek, Myslív č.p. 10, 341 01  Horažďovice 
Jaroslav Korous, Malý Bor č.p. 5, 341 01  Horažďovice 
Marie Kubalíková, 17. listopadu č.p. 2560/6, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Klatovské rybářství - správa a.s., IDDS: x93quw6 
 sídlo: K Letišti č.p. 442, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 
 zastoupení pro: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
 
dotčené správní úřady 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Policie ČR, Dopravní inspektorát policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: 5ixai69 
 sídlo: Nábřeží kpt. Nálepky č.p. 412, 339 01  Klatovy 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
 
Úřední deska (vyvěšeno pro) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10/1, 10/2, 12, 15, 18/1, 18/2, 22/1, 22/3, 24/1, 26/1, 26/2, 27, 28, 29/1, 29/2, 
30, 31, 33/1, 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53/1, 54, 55/1, 56/1, 57, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94/3, 95/1, 103, 104, 105, 108, 122, 123/4, 131/2, 159, 164, parc. č. 1/1, 1/3, 3, 4, 7/2, 7/4, 7/6, 7/9, 7/11, 8, 
10/1, 10/5, 10/6, 10/7, 11, 12/2, 13, 14, 15, 17, 18/2, 20/1, 20/2, 25, 28/1, 31/1, 33/3, 37/2, 37/3, 37/4, 42/1, 
43, 44, 50/3, 51/2, 59, 61, 63, 64, 70/1, 71, 74/3, 74/5, 74/6, 77/1, 91/2, 104/4, 104/6, 104/7, 116/2, 116/3, 
116/4, 116/12, 117/1, 117/3, 117/4, 117/5, 117/7, 117/8, 117/9, 117/11, 117/12, 117/13, 120/10, 120/17, 
120/25, 123/2, 207, 208, 210/2, 211, 545/8, 545/9, 545/12, 545/13, 545/14, 782/4, 792/2, 792/4, 824/2, 
824/5, 824/6, 824/8, 825/3, 825/4, 825/5, 825/7, 825/8, 825/9, 825/19, 825/22, 825/23, 825/24, 825/25, 
825/40, 825/41, 825/42, 832, 834, 835, 838, 1014/2, 1014/4, 1014/8, 1014/9, 1014/13, 1014/17, 1014/18, 
1022/4, 1034/2, 1045, 1070, 1071, 1074, 1075, 1556/2, 1557, 1608, 1614, 1748, 1801, 1805, 1806, 1808, 
1816, 2078, 2087 v katastrálním území Myslív 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Myslív č.p. 31, č.p. 45, č.p. 28, č.p. 26, č.p. 52, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 22, č.p. 4, č.p. 29, č.e. 10, č.p. 
33, č.p. 1, č.p. 77, č.p. 3, č.p. 5, č.p. 74, č.p. 21, č.p. 6, č.p. 20, č.p. 7, č.p. 19, č.p. 18, č.e. 8, č.p. 89, č.p. 8, 
č.p. 9, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 38, č.p. 43, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 50, č.p. 
46, č.p. 49, č.p. 42, č.p. 47, č.p. 63, č.p. 61, č.p. 65, č.p. 59, č.e. 21, č.p. 57, č.p. 67, č.p. 54, č.e. 23, č.p. 
55, č.p. 66, č.p. 71, č.p. 36, č.p. 68, č.p. 2, č.p. 72, č.p. 30, č.p. 75, č.p. 73, č.p. 70, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 80, 
č.p. 34, č.p. 82, č.p. 81, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 44, č.p. 76, č.p. 87, č.p. 90, č.p. 92 a č.p. 128 
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