Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor výstavby a územního plánování
Naše č.j.:
Spisová značka:

MH/15492/2018
MH/04011/2018/OVÚP/Pa

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Panušková
371 430 543
panuskova@muhorazdovice.cz

Datum:

12.11.2018

Dle rozdělovníku

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 15.3.2018 podala
Obec Olšany, IČO 00573582, Olšany 15, 341 01 Horažďovice,
kterou zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911, Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
(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
rozhodnutí o umístění stavby
„Odkanalizování obce Olšany“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 949/1 (vodní plocha), parc. č. 949/5 (ostatní plocha), parc. č. 949/6
(ostatní plocha) v katastrálním území Kovčín, st. p. 5/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5/1 (ostatní
plocha), parc. č. 7/1 (zahrada), parc. č. 15/1 (zahrada), parc. č. 15/2 (trvalý travní porost), parc. č. 16
(ostatní plocha), parc. č. 21/1 (ostatní plocha), parc. č. 94 (ostatní plocha), parc. č. 148/3 (ostatní plocha),
parc. č. 154/12 (ostatní plocha), parc. č. 655/3 (orná půda), parc. č. 655/4 (ostatní plocha), parc. č. 655/8
(orná půda), parc. č. 655/9 (orná půda), parc. č. 655/12 (orná půda), parc. č. 658 (orná půda), parc. č.
663/1 (ostatní plocha), parc. č. 663/6 (ostatní plocha), parc. č. 663/12 (ostatní plocha), parc. č. 663/15
(ostatní plocha), parc. č. 665/1 (orná půda), parc. č. 670/3 (zahrada), parc. č. 671/1 (orná půda), parc. č.
671/4 (orná půda), parc. č. 674/1 (ostatní plocha), parc. č. 678/9 (zahrada), parc. č. 678/11 (zahrada), parc.
č. 678/12 (ostatní plocha), parc. č. 678/15 (trvalý travní porost), parc. č. 678/16 (trvalý travní porost), parc.
č. 678/21 (trvalý travní porost), parc. č. 683/1 (ostatní plocha), parc. č. 765/5 (trvalý travní porost), parc. č.
769/2 (trvalý travní porost), parc. č. 769/3 (trvalý travní porost), parc. č. 769/4 (trvalý travní porost), parc. č.
769/6 (vodní plocha), parc. č. 769/11 (trvalý travní porost), parc. č. 769/22 (vodní plocha), parc. č. 769/36
(trvalý travní porost), parc. č. 769/38 (trvalý travní porost), parc. č. 769/55 (trvalý travní porost), parc. č.
769/56 (trvalý travní porost), parc. č. 769/57 (trvalý travní porost), parc. č. 769/58 (trvalý travní porost),
parc. č. 769/59 (trvalý travní porost), parc. č. 769/60 (trvalý travní porost), parc. č. 769/61 (trvalý travní
porost), parc. č. 769/62 (trvalý travní porost), parc. č. 769/63 (trvalý travní porost), parc. č. 772 (trvalý travní
porost), parc. č. 773 (trvalý travní porost), parc. č. 797/3 (trvalý travní porost), parc. č. 922/3 (ostatní
plocha), parc. č. 924/3 (ostatní plocha), parc. č. 924/5 (ostatní plocha), parc. č. 926/3 (ostatní plocha), parc.
č. 931/9 (ostatní plocha), parc. č. 931/10 (ostatní plocha), parc. č. 931/12 (ostatní plocha), parc. č. 933/13
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(ostatní plocha), parc. č. 941/3 (ostatní plocha), parc. č. 943/1 (ostatní plocha), parc. č. 943/3 (ostatní
plocha), parc. č. 943/4 (ostatní plocha), parc. č. 944/1 (ostatní plocha), parc. č. 944/16 (ostatní plocha),
parc. č. 944/17 (ostatní plocha), parc. č. 944/18 (ostatní plocha), parc. č. 965 (ostatní plocha), parc. č. 966
(ostatní plocha) v katastrálním území Olšany u Kvášňovic.
Druh a účel umisťované stavby:
Vodní dílo - kanalizační stoky, čistírna odpadních vod (ČOV), čerpací stanice (ČS).
Technická infrastruktura a zařízení - kanalizační přípojky, vodovodní přípojka.
Stavba bude sloužit k odvádění a likvidaci splaškových vod z řešeného území.
Umístění stavby na pozemku:
IO 01 - Kanalizace
Kanalizace bude realizována z materiálu PP UR II v dimenzi DN 200 - 300, výtlačné potrubí PE 90 110. Splašková voda bude gravitačně sváděna přímo do ČOV nebo do čerpací stanice, ze které
splaškové vody povedou výtlačným potrubím do kanalizace a následně do ČOV.
Kanalizace - stoky:
A - celková délka stoky 1113,30 m
umístění na pozemcích p.č. 943/1, 683/1, 765/5, 769/11, 769/2, 769/36, 943/4, 769/38, 772, 773,
769/4, 943/3, 924/3, 922/3 k.ú. Olšany u Kvášňovic; p.p.č. 949/1 k.ú. Kovčín
A-1 - celková délka stoky 626,30 m
umístění na pozemcích p.č. 678/12, 678/15, 678/16, 678/21, 655/4, 655/3, 655/8, 655/12, 655/9, 658,
663/1, 663/6, 769/6, 769/2 k.ú. Olšany u Kvášňovic
A-1-1 - celková délka stoky 40,00 m
umístění na pozemku p.č. 678/12 k.ú. Olšany u Kvášňovic
A-1-2 - celková délka stoky 40,60 m
umístění na pozemcích p.č. 678/9, 678/11, 678/12 k.ú. Olšany u Kvášňovic
A-2 - celková délka stoky 118,40 m
umístění na pozemcích p.č. 663/1, 663/12, 663/15 k.ú. Olšany u Kvášňovic
A-2-1 - celková délka stoky 46,40 m
umístění na pozemku p.č. 663/1 k.ú. Olšany u Kvášňovic
A-2-2 - celková délka stoky 84,00 m
umístění na pozemcích p.č. 665/1, 663/1 k.ú. Olšany u Kvášňovic
A-3 - celková délka stoky 119,90 m
umístění na pozemcích p.č. 931/12, 943/1, 931/10 a 931/9 kanalizační přípojky) k.ú. Olšany u
Kvášňovic
A-4 - celková délka stoky 126,10 m
umístění na pozemcích p.č. 674/1, 671/4, 671/1, 670/3, 655/4 k.ú. Olšany u Kvášňovic
A-4-1 - celková délka stoky 24,00 m
umístění na pozemku p.č. 674/1 k.ú. Olšany u Kvášňovic
A-5 - celková délka stoky 17,40 m
umístění na pozemcích p.č. 926/3 k.ú. Olšany u Kvášňovic; p.č. 949/6, 949/5, 9491 k.ú. Kovčín
A-6 - celková délka stoky 18,70 m
umístění na pozemcích p.č. 924/5, 943/4, 924/3 k.ú. Olšany u Kvášňovic; p.č. 949/1 k.ú. Kovčín
A-7 - celková délka stoky 29,20 m
umístění na pozemcích p.č. 7/1, 5/1 k.ú. Olšany u Kvášňovic; p.č. 949/1 k.ú. Kovčín
A-8 - celková délka stoky 16,40 m
umístění na pozemcích p.č. 797/3, 943/1 k.ú. Olšany u Kvášňovic
B - celková délka stoky 679,80 m
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umístění na pozemcích p.č. 943/3, 944/16, 944/1, 21/1, 769/63, 796/62, 769/61, 769/60, 769/3,
769/59, 769/58, 769/57, 769/56, 769/55, 769/22, 769/4, 15/1 a 15/2 (kanalizační přípojky); st.p.č. 5/2
(kanalizační přípojka) k.ú. Olšany u Kvášňovic
B-1 - celková délka stoky 143,80 m
umístění na pozemcích p.č. 944/16, 943/3 k.ú. Olšany u Kvášňovic
B-2 - celková délka stoky – 10,00 m
umístění na pozemcích p.č. 933/13, 943/3 k.ú. Olšany u Kvášňovic
B-3 - celková délka stoky 49,60 m
umístění na pozemcích p.č. 941/3, 943/3 k.ú. Olšany u Kvášňovic
B-4 - celková délka stoky 31,10 m
umístění na pozemcích p.č. 965, 94 k.ú. Olšany u Kvášňovic
B-5 - celková délka stoky 140,30 m
umístění na pozemcích p.č. 148/3, 943/3 k.ú. Olšany u Kvášňovic
C - celková délka stoky 201,40 m
umístění na pozemcích p.č. 944/17, 154/12, 943/3 k.ú. Olšany u Kvášňovic
C-1 - celková délka stoky 37,40 m
umístění na pozemcích p.č. 944/18, 943/3, 16 (kanalizační přípojka) k.ú. Olšany u Kvášňovic
E - celková délka stoky 259,40 m
umístění na pozemcích p.č. 154/12, 944/17 k.ú. Olšany u Kvášňovic; p.č. 949/1 k.ú. Kovčín
E-1 - celková délka stoky 106,20 m
umístění na pozemku p.č. 944/17, 154/12 k.ú. Olšany u Kvášňovic
E-1-1 - celková délka stoky 19,10 m
umístění na pozemku p.č. 154/12 k.ú. Olšany u Kvášňovic
E-2 - celková délka stoky 19,20 m
umístění na pozemku p.č. 944/17 k.ú. Olšany u Kvášňovic
Odbočné kusy (DN 150-200) – 110 ks o celkové délce min. 150,00 m.
TO 01 – Čistírna odpadních vod
Čistírna odpadních vod (ČOV) je navržena o kapacitě 250 EO. Stavba ČOV bude umístěna v jižní části
pozemku p.č. 949/1 k.ú. Kovčín, Kovčínský rybník, který bude recipientem pro vyčištěnou odpadní
vodu. Jedná se o samostatný objekt o jednom nadzemním podlaží se sedlovou střechou s výškou
hřebene 6,30 m. ČOV je řešena jako kompaktní stavba se spodní vanou z monolitického
železobetonu. Vana je železobetonovými přepážkami rozdělena na jednotlivé provozní objekty, zakrytá
jednoduchým z části zděným a dřevěným objektem se sedlovou střechou s výškou hřebene 6,30 m,
vnitřní dispozice – sociální zařízení, kancelář provozní část.
ČOV bude umístěna v oploceném areálu s novým napojením na stávající komunikaci.
K objektu bude přivedena vodovodní přípojka PE 32 z veřejného řadu délky 11,00 m; zemním kabelem
bude provedena elektro přípojka, která není součástí DÚR. V blízkosti objektu bude vybudována
čerpací jímka z důvodu odčerpání spodní vody. Čerpací jímka bude vyhotovena z bet. skruží o
průměru 1 m.
K ČOV bude přivedena elektrická přípojka, která není součástí předložené dokumentace pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby.
umístění na pozemcích:
ČOV, čerpací jímka, odtok a obtok spolu s propojením Š2 s Š6 (havarijní obtok) - p.p.č. 949/1 k.ú.
Kovčín
vodovodní přípojka délky 137,50 m - p.p.č. 949/5, 949/1 k.ú. Kovčín
TO 02 - Čerpací stanice (ČS)
Jedná se o podzemní vodotěsnou jímku ze skruží DN 1500, která bude mít vyspárované dno, dvě
čerpadla, tři plováky a bude zakryta zákrytovou deskou s poklopem. Čerpaná voda bude vedena
výtlačným potrubím PE 93 a zaústěna volným vyústěním v šachtě Š102.
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K ČS bude přivedena elektrická přípojka, která není součástí předložené dokumentace pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby.
umístění na pozemcích:
ČS - p.p.č. 94 k.ú. Olšany u Kvášňovic
výtlačné potrubí délky 93,10 m - p.p.č. 941/3, 965, 94 k.ú. Olšany u Kvášňovic.

Určení prostorového řešení stavby:
Kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky jsou v celém rozsahu podzemní stavbou.
ČOV je dělena na podzemní a nadzemní část stavby.
ČS je podzemní stavbou.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Obec Olšany nemá územní plán:
stavba se nachází v zastavěném i nezastavěném území.
Obec Kovčín má územní plán, stavba se nachází, dle tohoto územního plánu:
v nezastavěném území - na plochách s funkčním využitím – vodní a vodohospodářské W-S, dopravní
infrastruktury-silniční DS-S, smíšené nezastavěného území-přírodní NSp-S.
II.
1.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace (01/2017) ověřené stavebním
úřadem v územním řízení, autorizovaná osoba Ing. Martina Hřebeková – ČKAIT 0101643, 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. Stavby IO 01 - Kanalizace, TO 01 - ČOV (podzemní část) a TO - 02 - Čerpací stanice jsou vodním
dílem, příslušný k jejich povolení je zdejší speciální stavební úřad - vodoprávní úřad; žádost o vydání
stavebního povolení a žádost o povolení k nakládání s vodami je upravena vyhl. č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 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
speciálních stavebních úřadů.
6. Stavba nadzemní části ČOV - provozní objekt je stavbou obecnou, k jejímu povolení je příslušný
obecný stavební úřad.
7. Dokončenou stavbu kanalizačních přípojek, vodovodní přípojky, oplocení areálu ČOV a
hospodářského sjezdu, lze užívat bez kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
8. Další stupně projektové dokumentace je nutno předložit k vyjádření AQUAŠUMAVA s.r.o.
9. Podmínky ke zkvalitnění způsobu nakládání se vzniklými odpady jsou podmínkami k provádění stavby,
budou zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace příp. podmínek stavebního povolení
speciálního stavebního úřadu pro stavby vodních děl.
10. Před podáním žádosti o stavební povolení bude pozemek pod centrální ČOV veden v katastru
nemovitostí jako ostatní plocha.
11. K případným změnám proti posouzené dokumentaci je třeba vyžádat si nové stanovisko z hlediska
požární ochrany. Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby
předložit opět k posouzení.
12. Další stupeň projektové dokumentace bude předložen ke stanovisku správce povodí.
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13. Podmínky realizace stavby plynoucí z vyjádření vlastníků či správců veřejné technické infrastruktury
budou respektovány v dalším stupni projektové dokumentace.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Olšany, Olšany 15, 341 01 Horažďovice
Klatovské rybářství - správa a.s., K Letišti 442, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město,
128 00 Praha 28
Miloslava Vomastková, nar. 31.7.1950, Olšany 18, 341 01 Horažďovice
Marta Píbrová, nar. 13.1.1962, V Lukách 538, Sušice II, 342 01 Sušice 1
Zdenka Pícková, nar. 31.5.1931, Olšany 13, 341 01 Horažďovice
Jiří Pícka, nar. 20.2.1962, Olšany 13, 341 01 Horažďovice
Petr Bokr, nar. 16.12.1983, Olšany 3, 341 01 Horažďovice
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 326 00 Plzeň 1
Obchodní družstvo Soběšice, Soběšice 163, 342 01 Sušice 1
Marie Stulíková, nar. 14.7.1959, Třebomyslice 60, 341 01 Horažďovice
Ing. Ivan Hranička, nar. 19.3.1967, Větrná 556/38, Litice, 321 00 Plzeň 21
Jiří Hrbek, nar. 9.4.1951, U Řezné 374, 340 04 Železná Ruda
Marie Hrbková, nar. 10.4.1955, U Řezné 374, 340 04 Železná Ruda
Miroslav Mareš, nar. 21.9.1960, Olšany 95, 341 01 Horažďovice
Ivana Marešová, nar. 18.9.1962, Olšany 95, 341 01 Horažďovice
Ing. Pavel Buriánek, nar. 5.11.1955, Olšany 94, 341 01 Horažďovice
MUDr. Jan Barcal, nar. 18.10.1961, V Zápolí 492/7, Újezd, 312 00 Plzeň 12
Jaroslav Šlechta, nar. 20.7.1980, Polní 1043, 330 27 Vejprnice
Vladimír Šlechta, nar. 30.1.1979, Týnec 61, Malý Bor, 341 01 Horažďovice
Milada Hozmanová, nar. 9.10.1958, Vlčice 4, 336 01 Blovice
Miroslav Polák, nar. 17.1.1948, Olšany 90, 341 01 Horažďovice
Marek Šolar, nar. 21.7.1977, Maňovice 5, Mileč, 335 01 Nepomuk 1
Bohumil Novák, nar. 11.2.1949, Olšany 15, 341 01 Horažďovice
Bohuslav Kubeš, nar. 20.4.1946, Kobyliská 682/6, Dolní Chabry, 184 00 Praha 84
Jiřina Kubešová, nar. 12.2.1948, Kobyliská 682/6, Dolní Chabry, 184 00 Praha 84
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Náměstí Gen. Píky 8, 326 00
Plzeň 1
Josef Vomastek, nar. 15.5.1946, Olšany 18, 341 01 Horažďovice
Obec Kovčín, Kovčín 57, 341 01 Horažďovice
Odůvodnění:
Dne 15.3.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil
zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil
ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 25.9.2018, 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. Přítomní účastníci nevznesli žádné námitky ani
připomínky, které by vedly ke změně umístění stavby. Ve stanoveném termínu nebyly na stavební úřad
doručeny žádné písemné námitky či připomínky účastníků řízení.
Stavby kanalizace, ČOV a ČS 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 stavba
kanalizačních přípojek, vodovodní přípojky, oplocení areálu ČOV a hospodářského sjezdu nepodléhá
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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 upozorňuje žadatele na skutečnost, že předložená projektová dokumentace pro umístění
stavby neřeší připojení provozních objektů (ČOV a ČS) na distribuční soustavu energetiky s tím, že tuto
problematiku řeší samostatná část projektové dokumentace (viz. Souhrnná technická zpráva).
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 se schválenou územně plánovací dokumentací obce Kovčín, v katastru obce Olšany je v souladu
s využitím daného území a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Žádost byla doložena těmito doklady:
AQUAŠUMAVA s.r.o. vyjádření dne 11.9.2017, bez č.j. - Další stupně projektové dokumentace je
nutno předložit k vyjádření. - podmínka č. 8 výrokové části II. rozhodnutí.
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 29.11.2017 č.j. MH/16898/2017
Umístění nové inženýrské sítě do silničních pozemků místních komunikací v obci Olšany a Olšany nádraží podléhá správnímu řízení dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích užívání
končené rozhodnutím, které žadatel doloží k žádosti o vydání územního rozhodnutí. Podmínka
splněna - rozhodnutí ze dne 20.8.2018.
Umístění nové inženýrské sítě do silničního pozemku silnice III/18614 a III/18623 v obci Olšany a
Olšany - nádraží podléhá správnímu řízení, ukončené rozhodnutím o povolení zvláštního užívání,
které žadatel doloží k žádosti o vydání územního rozhodnutí. Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne
21.3.2018, č.j. MH/03419/2018.
Povolení připojení sousední nemovitosti na p.p.č. 949/1v k.ú. Kovčín (stavba ČOV) k silnici III/18614
podléhá správnímu řízení dle § 10 zákona o pozemních komunikacích ukončené rozhodnutím, které
žadatel doloží k žádosti o vydání územního rozhodnutí. Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne
30.4.2018, č.j. MH/03943/2018.
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy rozhodnutí dne 21.3.2018 č.j. MH/03419/2018
Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury stanovisko dne 27.11.2017 č.j.
MH/16352/2017 - bez námitek.
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 8.2.2018 č.j.
MH/17749/2017
orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle § 15 písm. n) zákona č.
334/1992 Sb.
- dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona není třeba souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu k nezemědělským účelům 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 orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 71 a 79 odst. 4 a 6 zák. č. 185/2001 Sb.
- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko dne 3.1.2018, č.j. MH/00034/2018.
orgán státní správy ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.
- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko dne 29.12.2017, č.j. MH/18309/2017.
vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko dne 7.2.2018, č.j. MH/00763/2018.

Č.j. MH/15492/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

str. 7

Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 29.12.2017 č.j.
MH/18309/2017 orgán státní správy ochrany ovzduší - souhlasné bez podmínek.
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 3.1.2018 č.j.
MH/00034/2018 orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství – podmínka č. 9 výrokové
části II. rozhodnutí.
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 7.2.2018 č.j.
MH/00763/2018 vodoprávní úřad
- podmínky – bod č. 1, 2 a 5 – zapracovány v DÚR - Doplněk průvodní zprávy A. v bodě A.3 g)
- podmínka – bod č. 4 – zapracována v DÚR - Souhrnná technická zpráva B. v bodě B.2.6 - TO 01 ČOV (Areál a Sjezd), výkresová část ČOV.
- podmínka – bod č. 3 zakotvena v bodě č. 10 výrokové části II. rozhodnutí.
- podmínka – bod č. 6 zakotvena v bodě č. 4 výrokové části II. rozhodnutí.
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí vyjádření dne 28.2.2018 č.j. PK-ŽP/3379/18
Na základě prostudování předložených podkladů a výkladů Ministerstva životního prostředí krajský
úřad konstatuje, že předložený záměr "Odkanalizování obce Olšany" nepodléhá zjišťovacímu řízení
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 23.1.2018 č.j.
KHSPL/1303/21/2018
- z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví nejsou k dokumentaci žádné
připomínky.
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 10.11.2017 č.j. HSPM-56242/2017 KT - podmínky č. 11 výrokové části II. rozhodnutí.
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka vyjádření dne 15.11.2017 č.j. SP-2017/14534
- Další stupeň projektové dokumentace bude předložen ke stanovisku správce povodí. - podmínka č.
12 výrokové části II. rozhodnutí.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 10.11.2017 č.j. POS-PD-1080-17
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. Podmínky pro realizaci stavby budou součástí projektové dokumentace následného řízení.
Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.
ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 23.11.2017 č.j. 1095540651
V uvedeném zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v
majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000
Sb. (energetický zákon) v platném znění. Podmínky pro realizaci stavby budou součástí projektové
dokumentace následného řízení. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání
dokončené stavby.
Obecní úřad Olšany, silniční správní úřad souhlas dne 10.11.2017 č.j. 91/2017
Obecní úřad Olšany, silniční správní úřad rozhodnutí dne 20.8.2018 č.j. Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a územního plánování vyjádření dne 14.11.2017 č.j.
MH/16196/2017
- V katastrálním území Olšany u Kvášňovic je záměr v daném území možný.
- V katastrálním území Kovčín je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací.
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy rozhodnutí dne 30.4.158 č.j. MH/03943/2018
GridServices, s.r.o. stanovisko dne 1.12.2017 č.j. 5001419173
- V zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky
ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Souhrnné sdělení č.j. MH/17749/2017 ze dne 8.2.2018 není závazný stanoviskem ve smyslu ust. § 149
zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, proto nejsou závazná
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pro výrokovou část meritorního rozhodnutí, tzn. příslušné územní rozhodnutí. Stavební úřad v odůvodnění,
v části soupisu dokladů k žádosti, pouze upozorňuje na podstatné z výše uvedených souhrnných sdělení.
Bodem č. 8 v části II. rozhodnutí stavební úřad stanovuje povinnost plynoucí z vyjádření AQUAŠUMAVA
s.r.o., neboť je jí zapotřebí k řádnému posouzení stavby.
Bodem č. 12 v části II. rozhodnutí stavební úřad stanovuje povinnost plynoucí z vyjádření Povodí Vltavy
s.p. neboť je jí zapotřebí k řádnému posouzení stavby.
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. Je uvedena pouze
podmínka č. 13 o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp.
vlastníků veřejně technických sítí týkající se zejména provádění stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Vendula Beranová, Pavel Míšek, Jana Krajíčková, Dana Odcházelová, František Rojík, Peter Jakab,
Michaela Protivová, Pavel Holub, Josef Havránek, Zdeněk Polák, Jaroslava Homolková, Dagmar
Vodičková, Marta Píbrová, Marie Štruncová, Václav Hlaváč, Marie Štěpáníková, Václav Klásek, Josef
Heřman, Jiřina Heřmanová, Jaroslav Kubaň, Jitka Kubaňová, Klatovské rybářství a.s., Josef Brouček,
Marie Broučková, Zdeněk Mareška, Josef Čada, Alena Čadová, Ing. Pavel Buriánek, Miroslav Mareš, Ivana
Marešová, Július Pálmai, Olina Pálmaiová, Josef Ticháček, Marie Ticháčková, Zdeněk Kořán, Milan Cikán,
Martina Bábíková, Luděk Krejčí, Zdeňka Krejčová, Zdeněk Kněz, Zdeňka Klásková, Tomáš Benda, Václav
Kubát, Alena Kubátová, Ing. Pavel Buriánek, Ing. Bohumil Skala, Ph.D., Ing. Miroslav Skala, Jiří Cikán,
Jana Cikánová, František Pavelec, Vlasta Pavelcová, Pavel Janeček, Jitka Janečková, Miroslav Polák,
Alena Grulichová, Karel Poláček, Ing. Jaroslav Jindra, Jiřina Maříková, Michal Kára, Ing. Arch. Eva Kárová,
Petr Bokr, Ing. Antonín Mykiska, Alena Mykisková, Jiří Málek, Ing. Petr Hrubý, Jan Větrovec, Jana
Beranová, Bohumil Kubát, Růžena Větrovcová, Zdenka Pícková, Jiří Pícka, Josef Panuška, Alena
Panušková, Martin Bečvář, Hana Vejvodová, Hana Kováříková, Miloš Beran, Monika Beranová, Ing. Pavel
Štauber, Věra Salavcová, Vendula Koubová, Jana Hrubá, Zuzana Marková, Josef Vomastek, Miloslava
Vomastková, Miroslav Vopalecký, Dana Ulmanová, Pavel Míšek, Jan Laně, Milan Topinka, Marie
Štruncová, Vladimír Mareš, Ludmila Strolená, Jiří Leníček, Eva Leníčková, Karel Jindra, Jaromír Jindra,
Blažena Petráňová, Jiří Hrbek, Marie Hrbková, Alena Bláhová, Aleš Mašíček, Jitka Mašíčková, Jaroslav
Pešek, Hana Pešková, Marie Čekanová, Marcela Mašatová, Jaroslav Jára, Lenka Křížová, Zdeněk
Mareška, Miroslav Žitník, Václav Kubát, Petr Mostek, Alena Honsová, Václav Zoubek, MUDr. Jana
Gregarová, Marie Ticháčková, Kamil Šolar, Dagmar Vodičková, Alena Grulichová, Ing. Bohumil Skala,
Ph.D., Jiří Fiřt, Jana Fiřtová, Jiřina Kábová, Václav Moravec, Karolina Moravcová, Romana Panušková,
Zdeněk Sedláček, Věra Sedláčková, Jan Benda, Radka Bendová, Zdeňka Klásková, Bohuslav Kubeš,
Jiřina Kubešová, Jiří Uxa, Dagmar Uxová, Jaroslav Šlechta, Vladimír Šlechta, Milada Hozmanová, Edvard
Bořánek, Miloslava Pileková, Michal Pilek, Rudolf Vojáček, Alena Dědová, Helena Hřebcová, Petr Kopa,
Jaroslav Šlechta, Obec Olšany, Ivan Koritschan, Ing. Ivan Hranička, Marie Stulíková, Jiří Fiřt, Jana Fiřtová,
Milan Jandovský, Edvard Bořánek, Bohuslav Kubeš, Martina Uxová, Václav Svačina, Povodí Vltavy, s.p.,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nebyly podány.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Č.j. MH/15492/2018

str. 9

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

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 26.9.2018.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby
sídlo: Chudenín č.p. 30, 340 22 Nýrsko
zastoupení pro: Obec Olšany, Olšany 15, 34101 Horažďovice
Klatovské rybářství - správa a.s., IDDS: x93quw6
sídlo: K Letišti č.p. 442, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Obec Olšany, IDDS: 97jauxa
sídlo: Olšany č.p. 15, 341 01 Horažďovice
Miloslava Vomastková, Olšany č.p. 18, 341 01 Horažďovice
Marta Píbrová, V Lukách č.p. 538, Sušice II, 342 01 Sušice 1
Zdenka Pícková, Olšany č.p. 13, 341 01 Horažďovice
Jiří Pícka, Olšany č.p. 13, 341 01 Horažďovice
Petr Bokr, Olšany č.p. 3, 341 01 Horažďovice
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
zastoupení pro: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 326 00 Plzeň 1
Obchodní družstvo Soběšice, IDDS: p9cqwiu
sídlo: Soběšice č.p. 163, 342 01 Sušice 1
Marie Stulíková, Třebomyslice č.p. 60, 341 01 Horažďovice
Ing. Ivan Hranička, Větrná č.p. 556/38, Litice, 321 00 Plzeň 21
Jiří Hrbek, U Řezné č.p. 374, 340 04 Železná Ruda
Marie Hrbková, U Řezné č.p. 374, 340 04 Železná Ruda
Miroslav Mareš, Olšany č.p. 95, 341 01 Horažďovice
Ivana Marešová, Olšany č.p. 95, 341 01 Horažďovice
Ing. Pavel Buriánek, Olšany č.p. 94, 341 01 Horažďovice
MUDr. Jan Barcal, V Zápolí č.p. 492/7, Újezd, 312 00 Plzeň 12
Jaroslav Šlechta, Polní č.p. 1043, 330 27 Vejprnice
Vladimír Šlechta, Týnec č.p. 61, Malý Bor, 341 01 Horažďovice
Milada Hozmanová, Vlčice č.p. 4, 336 01 Blovice
Miroslav Polák, Olšany č.p. 90, 341 01 Horažďovice
Marek Šolar, Maňovice č.p. 5, Mileč, 335 01 Nepomuk 1
Bohumil Novák, Olšany č.e. 15, 341 01 Horažďovice
Bohuslav Kubeš, Kobyliská č.p. 682/6, Dolní Chabry, 184 00 Praha 84
Jiřina Kubešová, Kobyliská č.p. 682/6, Dolní Chabry, 184 00 Praha 84
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Náměstí Gen. Píky č.p. 8, 326 00 Plzeň 1
Josef Vomastek, Olšany č.p. 18, 341 01 Horažďovice
Obec Kovčín, IDDS: juwj2ur
sídlo: Kovčín č.p. 57, 341 01 Horažďovice
úřední deska
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1, 2/2, 3, 4, 5/1, 6, 10, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
41/1, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 97, 99,
104, 105, 106, 107, 111, 118/1, 118/2, 119, 122, 124, 127, 131, 148, 151, 152, 156, 157, 158, 162, 163,
164, 165, 173, 175/1, 176, 180, 181, 185, 186, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 948, parc. č. 1, 3,
5/2, 7/2, 9/1, 9/3, 11, 12, 18, 20, 21/2, 22/1, 28, 34, 37, 39/1, 74, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 81, 84/1,
96, 148/1, 148/4, 148/9, 548, 549, 550/8, 655/2, 663/4, 663/5, 663/7, 663/8, 663/9, 663/10, 663/11, 663/13,
663/14, 663/16, 663/17, 663/21, 663/23, 663/25, 663/26, 663/27, 665/5, 665/6, 667/1, 667/2, 667/3, 668/3,
668/4, 670/1, 670/2, 670/4, 670/5, 670/6, 671/2, 671/5, 674/2, 674/3, 674/4, 674/5, 674/6, 674/7, 674/8,
676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8, 676/9, 676/10, 677/2, 678/13, 678/14, 678/17, 678/18, 678/27, 680/4,
680/10, 680/16, 687/3, 688/1, 688/3, 767, 769/7, 769/37, 783, 793, 922/4, 924/1, 924/2, 931/7, 931/8,
931/11, 944/9, 944/10, 944/15, 944/20, 944/21, 944/28, 967, 969, 970 v katastrálním území Olšany u
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Olšany č.p. 1, č.p. 2, č.p. 23, č.e. 35, č.p. 38, č.p. 3, č.e. 37, č.e. 69, č.e. 50, č.p. 9, č.p. 12, č.p. 10, č.p. 13,
č.p. 14, č.e. 39, č.e. 44, č.p. 29, č.p. 25, č.p. 31, č.p. 26, č.p. 20, č.p. 18, č.p. 19, č.p. 11, č.p. 27, č.p. 21,
č.p. 28, č.p. 32, č.p. 36, č.p. 35, č.e. 45, č.p. 34, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 71, č.p. 42, č.p. 41, č.p. 43, č.p. 44,
č.p. 45, č.p. 48, č.p. 51, č.p. 55, č.p. 52, č.p. 56, č.e. 57, č.p. 47, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 57, č.p. 59, č.e. 31,
č.p. 58, č.p. 64, č.p. 61, č.p. 65, č.p. 63, č.p. 70, č.p. 68, č.p. 69, č.p. 90, č.e. 7, č.p. 72, č.e. 5, č.p. 71, č.p.
76, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 80, č.p. 82, č.p. 81, č.p. 86, č.p. 85, č.p. 84, č.e. 8, č.e. 10, č.p. 83, č.e. 2, č.p. 87,
č.e. 9, č.p. 91, č.e. 11, č.p. 95, č.p. 94, č.p. 88, č.p. 96 a č.p. 97.
dotčené správní úřady
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

