
 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
 Odbor výstavby a územního plánování 
     

Naše č.j.: MH/04430/2020    
Spisová značka: MH/14590/2019/OVÚP/Pa  Dle rozdělovníku  
    

Vyřizuje: Panušková   

Telefon: 371 430 543    

E-mail: panuskova@muhorazdovice.cz    

     

Datum:  2.4.2020    

 

 

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 21.10.2019 podaly 

Obec Kovčín, IČO 43313876, Kovčín 57, 341 01  Horažďovice, 
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 

„Technická infrastruktura, splašková kanalizace a ČOV pro obce Kovčín a Milčice“ 

(dále jen "stavba") 

na pozemcích st. p. 13/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5/1 (trvalý travní porost), parc. č. 5/2 
(zahrada), parc. č. 14/2 (ostatní plocha), parc. č. 15/1 (zahrada), parc. č. 16/1 (zahrada), parc. č. 16/2 
(ostatní plocha), parc. č. 97/1 (trvalý travní porost), parc. č. 525/1 (ostatní plocha), parc. č. 629/2 (trvalý 
travní porost), parc. č. 630/1 (trvalý travní porost), parc. č. 632/1 (trvalý travní porost), parc. č. 632/2 (trvalý 
travní porost), parc. č. 633/1 (trvalý travní porost), parc. č. 633/2 (trvalý travní porost), parc. č. 638/1 (trvalý 
travní porost), parc. č. 638/2 (trvalý travní porost), parc. č. 643/2 (trvalý travní porost), parc. č. 644 (trvalý 
travní porost), parc. č. 649/1 (ostatní plocha), parc. č. 651/1 (ostatní plocha), parc. č. 863/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 950/2 (ostatní plocha), parc. č. 950/3 (ostatní plocha), parc. č. 950/4 (ostatní plocha), parc. č. 950/7 
(ostatní plocha), parc. č. 950/8 (ostatní plocha), parc. č. 950/10 (ostatní plocha), parc. č. 950/16 (ostatní 
plocha), parc. č. 950/18 (ostatní plocha), parc. č. 953/3 (ostatní plocha), parc. č. 965/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 968/1 (ostatní plocha), parc. č. 968/2 (ostatní plocha), parc. č. 969/1 (ostatní plocha), parc. č. 977 
(vodní plocha), parc. č. 979 (ostatní plocha), parc. č. 982/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Kovčín, 
obec Kovčín; 

na pozemcích parc. č. 1077/2 (ostatní plocha), parc. č. 1085/1 (ostatní plocha), parc. č. 1360/6 (ostatní 
plocha), parc. č. 1360/7 (ostatní plocha), parc. č. 1360/9 (ostatní plocha), parc. č. 1360/10 (ostatní plocha), 
parc. č. 1360/17 (ostatní plocha), parc. č. 1365/1 (ostatní plocha), parc. č. 1365/3 (ostatní plocha), parc. č. 
1370/1 (ostatní plocha), parc. č. 1381/1 (ostatní plocha), parc. č. 1620 (ostatní plocha), parc. č. 1670 
(ostatní plocha), parc. č. 1830 (ostatní plocha), parc. č. 1965 (ostatní plocha), parc. č. 2046 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Milčice, obec Myslív. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

- Vodní dílo - kanalizační stoky, čistírna odpadních vod (ČOV), čerpací stanice (ČS). 

- Technická infrastruktura a zařízení, ostatní - kanalizační přípojky, elektrická přípojka; oplocení, 
zpevněné plochy. 

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

Umístění stavby na pozemku: 

SO 01 Kanalizační stoky k.ú. Kovčín: 

- A - celková délka stoky 580,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 97/1, 965/3, 969/1, 968/1, 644, 979, 643/2 k.ú. Kovčín 

- A1 - celková délka 166,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 525/1, 965/3, 649/1, 529/1, 630/1, 632/1, 633/1, 638/1, 968/1, 644 k.ú. 
Kovčín 

- A2 - celková délka stoky 511,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 982/1, 965/3, 969/1 k.ú. Kovčín 

- A2-1 - celková délka stoky 22,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 965/3, 969/1 k.ú. Kovčín 

- A2-2 - celková délka stoky 73,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 965/3, 649/1, 982/1 k.ú. Kovčín 

- A2-3 - celková délka stoky 38,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 950/7, 982/1 k.ú Kovčín 

- A2-4 - celková délka stoky 173,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 16/2, 16/1, 15/1, 5/1, 5/2, 950/8, 982/1 k.ú. Kovčín 

- A2-5 - celková délka stoky 26,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 953/3, 950/4, 982/1 k.ú. Kovčn 

- A2-6 - celková délka stoky 16,00 m  

umístění na pozemcích p.č. 950/10, 982/1 k.ú. Kovčín 

- A2-7 - celková délka stoky 12,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 950/2, 982/1 k.ú. Kovčín 

- A3 - celková délka stoky 47,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 965/3 k.ú. Kovčín 

- A4 - celková délka stoky 58,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 950/7, 965/3 k.ú. Kovčín 

- Přeložka stávající kanalizace - celková délka stoky 24,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 863/1 k.ú. Kovčín 

- Odtok z ČOV - celková délka stoky 161,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 651/1, 968/2,638/2, 633/2, 632/2, 629/2, 977 k.ú. Kovčín 

SO 02 Kanalizační stoky k.ú. Milčice: 

- B - celková délka stoky 107,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 1830, 1077/2, 1965 k.ú. Milčice 

- C - celková délka stoky 115,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 1670, 1085/1 k.ú. Milčice 

- C1 - celková délka stoky 43,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 1620, 1670 k.ú. Milčice 

- Připojeni kanalizace na stoku "A" - celková délka 8,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 360/21 k.ú. Milčice 

- Výtlačné potrubí V1 - celková délka 132,00 m 

umístění na pozemcích p.č. 1085/1, 1670 k.ú. Milčice 

- Zklidňující úsek V1 - celková délka 2,00 m 



Č.j. MH/04430/2020 str. 3 

 
umístění na pozemcích p.č. 1670 k.ú. Milčice 

Kanalizace bude realizována z materiálu PVC SN12 plnostěnné v dimenzi DN 250 - 300, výtlačné potrubí 
PHD v dimenzi DN 80.  

SO 03 Čerpací stanice odpadních vod Milčice 

- Čerpací stanice splaškových odpadních vod ČSOV BT DN 1500, hl. 4,00 m, bude vystrojena 2 ks 
ponorných blokových kalových čerpadel, vč. vystrojení, plováků, sond, řídící jednotky, měření a 
přívodu nízkého napětí AYKY 4x16mm v celkové délce 17,00 m. 

- Umístění na pozemcích p.č. 1085/1 k.ú. Milčice 

SO 04 ČOV 220 EO 

- Čistírna odpadních vod (ČOV) je řešena s předřazeným odlehčením jako systém hrubého předčištění 
(lapák písku + česle a štěrbinová nádrž), doplněný čištěním na 2 ks zemních filtrů s filtrační náplní 
CINIS o rozloze 2x220m2. 

- Areál bude oplocen drátovým pletivem v délce min. 200,00 m včetně vstupních vrat. Areál ČOV bude 
proveden o rozloze min. 2360 m2. Část areálu ČOV bude zpevněna pojezdovou dlažbou. 

- Odtok z ČOV bude proveden z PVC SN12 DN 300 v délce min. 161,00 m, bude vystrojen měrným 
objektem a bude zaústěn do Kovčínského potoka, v jehož břehu bude proveden zpevněný výustní 
objekt (lomový kámen do betonového lože). 

- Umístění na pozemcích p.č. 643/2, 651/1 k.ú. Kovčín. 

SO 05 Kanalizační přípojky - veřejná část  

- Kanalizační přípojky budou provedeny jako gravitační, na hranici připojovaných nemovitostí. 

- Gravitační přípojky budou provedeny v celkové délce min. 576,00 m z PVC KG DN150  hladké potrubí 
s kompaktní stěnou, SN 8 v celkovém počtu 89 ks. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Kanalizace – liniová podzemní stavba. 

- ČOV a ČS - podzemní stavby. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Dle platné územně plánovací dokumentace obce Kovčín (k.ú. Kovčín) je záměr umisťován na: 

- plochách s funkčním využitím „Plochy dopravní infrastruktury-silniční DS-S“, „Plochy dopravní 
infrastruktury-místní komunikace DSm-S, DSm-N 4, DSm-N 5“, „Plochy veřejných prostranství PV-S“, 
„Plochy občanského vybavení-tělovýchovná a sportovní zařízení OS-N“, „Plochy bydlení v rodinných 
domech-venkovské s ochranným režimem BVo-S“, „Plochy veřejných prostranství-veřejná zeleň ZV-S“, 
„Plochy vodní a vodohospodářské VV-S, VV-N“, „Plochy zemědělské-trvalé travní porosty NZt-S“, 
„Plochy dopravní infrastruktury-železniční DZ-S“, „Plochy smíšené nezastavěného území-přírodní NSp-
S“. Územním plánem Kovčín (k.ú. Kovčín) jsou pro výše uvedené plochy stanoveny podmínky, podle 
kterých lze na těchto plochách umisťovat technickou infrastrukturu včetně vodního díla (ČOV). 

Dle platné územně plánovací dokumentace obce Myslív (k.ú. Milčice) je záměr umisťován na: 

- plochách s funkčním využitím „Plochy dopravní infrastruktury silniční-silnice III. třídy DIs", „Plochy 
místní komunikace-veřejná prostranství VP“, „Plochy veřejných prostranství VP“, „Plochy smíšené 
obytné venkovské SOV“, „Plochy zeleně-veřejné Zv“, “Plochy výroby a skladování-zemědělská výroba 
VSZ“. Územním plánem Myslív      (k.ú. Milčice) jsou pro výše uvedené plochy stanoveny podmínky, 
podle kterých lze na těchto plochách umisťovat technickou infrastrukturu. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace (03/2019) ověřené stavebním 
úřadem v územním řízení, autorizovaná osoba Mgr. Michal Mareš – ČKAIT 0201480, 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 SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 jsou vodními díly příslušný k jejich povolení je zdejší speciální 
stavební úřad - vodoprávní úřad; žádost o vydání stavebního povolení a žádost o povolení k nakládání 
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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. Dokončenou stavbu kanalizačních přípojek, elektrické přípojky ČS, oplocení a zpevněné plochy areálu 
ČOV, lze užívat bez oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. 

7. Stanovené podmínky souhlasného závazného stanoviska Drážního úřadu Plzeň ze dne 29.7.2019, 
týkající se realizace stavby, budou v původním znění převzaty do rozhodnutí vydaného místně 
příslušným speciálním stavebním úřadem pro povolování vodních děl. 

8. Stanovená podmínka souhlasu Policie ČR, DI Klatovy ze dne 27.8.2019, týkající se realizace stavby - 
návrh dopravně inženýrských opatření, bude akceptována v následném správním řízení vedeném 
místně příslušným speciálním stavebním úřadem pro povolování vodních děl. 

9. Stanovené podmínky vyjádření správce povodí a vyjádření účastníka vodoprávního řízení - Povodí 
Vltavy, s.p. ze dne 8.10.2019, týkající se realizace stavby, budou akceptovány v následném správním 
řízení vedeném místně příslušným speciálním stavebním úřadem pro povolování vodních děl. 

10. Stanovená podmínka týkající se odpadového hospodářství včetně doložených dokladů ke kolaudaci 
stavby bude akceptována v následném správním řízení vedeném místně příslušným speciálním 
stavebním úřadem pro povolování vodních děl. 

11. Pro stavební řízení je nezbytné požádat SŽDC, s.o. Plzeň o vydání souhrnného stanoviska ke 
stavebnímu řízení. 

12. Podmínky realizace stavby plynoucí z vyjádření vlastníků či správců veřejné technické infrastruktury 
budou respektovány v dalším stupni projektové dokumentace. 

13. Doklady o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury budou součástí žádosti o užívání dokončené 
stavby. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Kovčín, Kovčín 57, 341 01  Horažďovice 
Obec Myslív, Myslív 52, 341 01  Horažďovice 
Zdeňka Forstová, nar. 27.2.1961, Stadtrodská 1485, 347 01  Tachov 1 
Pavlína Krejzová, nar. 15.3.1967, Za dvorem 1776/4, Praha 4-Krč, 142 00  Praha 411 
JASPO - AUTODOPRAVA s.r.o., Roudná 261, 392 01  Soběslav 
Ing. Vojtěch Rais, nar. 7.8.1956, Malý Bolevec 97, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Jaroslava Muchnová, nar. 16.4.1947, Doudlevecká 251/8, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Miloslav Větrovec, nar. 7.11.1953, Kovčín 5, 341 01  Horažďovice 
Josef Havlík, nar. 12.2.1946, Plánice 301, 340 34  Plánice 
Josef Chládek, nar. 6.12.1959, Kovčín 62, 341 01  Horažďovice 
Růžena Chládková, nar. 25.7.1965, Kovčín 62, 341 01  Horažďovice 
Marie Karhanová, nar. 27.3.1938, Kovčín 28, 341 01  Horažďovice 
Jaroslav Karhan, nar. 30.9.1961, Kovčín 65, 341 01  Horažďovice 
Zdeněk Burda, nar. 7.12.1948, Letkov 124, 326 00  Plzeň 26 
Roman Pícka, nar. 15.10.1974, Kovčín 58, 341 01  Horažďovice 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, 
128 00  Praha 28 
Štefan Franko, nar. 22.10.1966, Kovčín 14, 341 01  Horažďovice 
Irena Franko, nar. 29.9.1960, Kovčín 14, 341 01  Horažďovice 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Blanka Sluková, nar. 14.11.1952, Milčice 53, Myslív, 341 01  Horažďovice 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Pavel Ticháček, nar. 21.8.1965, Milčice 61, Myslív, 341 01  Horažďovice 
Josef Chládek, nar. 3.3.1988, Kovčín 62, 341 01  Horažďovice 
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Odůvodnění: 

Dne 21.10.2019 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 20.2.2020, 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. 

Stavební úřad při veřejném ústním jednání  opravil, na základě upozornění účastníka řízení Josefa 
Chládka, nar. 3.3.1988, bytem Kovčín 62, 341 01  Horažďovice (dále jen „Účastník řízení“), vzniklou 
administrativní chybu spočívající v doručování opatření týkající se stavby. Jedná se o skutečnost, že 
Účastník řízení jako spoluvlastník dotčeného pozemku p.č. 16/2 k.ú. Kovčín, nebyl zařazen do účastníků 
řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu. Stavební úřad při veřejném ústním jednání, se 
souhlasem Účastníka řízení a ujištění, že byl informován o záměru umístění stavby svojí rodinou a necítí 
se být omezen na svých právech, zaprotokoloval, že nebude Účastníkovi řízení dosíláno Oznámení o 
zahájení územního řízení, ale již konečné Územní rozhodnutí.  

Stavby kanalizačních stok, 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. 

Podmínkou č. 6 ve výrokové části II. rozhodnutí stavební úřad upozorňuje žadatele, že stavba 
kanalizačních přípojek, elektrické přípojky ČS, oplocení a zpevněné plochy areálu ČOV nepodléhá 
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. 

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 plánovacími dokumentacemi obce Kovčín a obce Myslív, a vyhovuje 
obecným požadavkům na výstavbu. 

Žádost byla doložena těmito doklady: 

- Drážní úřad souhlasné závazné stanovisko dne 29.7.2019 č.j. DUCR-40417/19/Wm - bez podmínek pro 
umístění stavby; podmínky k realizaci stavby - výroková část rozhodnutí část II. bod č. 7. 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 14.8.2019 č.j. HSPM-2133-4/2018 
KT - bez podmínek 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 7.8.2019 č.j. 
KHSPL/19122/21/2019 - z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví nejsou k 
dokumentaci žádné připomínky. 

- Obecní úřad Kovčín, silniční správní úřad rozhodnutí dne 7.10.2019 č.j. 47/2019 

- Obecní úřad Kovčín, správní orgán ochrany přírody a krajiny závazné stanovisko dne 17.10.2019 č.j. 
49/2019 - bez podmínek pro umístění stavby; 

- Obecní úřad Myslív, silniční správní úřad rozhodnutí dne 3.7.2018 

- Policie ČR, Dopravní inspektorát policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy souhlas dne 
27.8.2019 č.j. KRPP-107989-1/ČJ-2019-030406 - bez podmínek pro umístění stavby; podmínka pro 
realizaci stavby - výroková část rozhodnutí část II. bod č. 8. 

- Povodí Vltavy, státní podnik vyjádření dne 8.10.2019 č.j. PVL-66088/2019/340/Bl - podmínky k 
realizaci stavby - výroková část rozhodnutí část II. bod č. 9. 
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- Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a územního plánování závazné stanovisko dne 19.9.2019 

č.j. MH/12940/2019 - záměr je přípustný 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury vyjádření dne 5.8.2019 č.j. 
MH/10906/2019 - bez námitek 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy souhlasné závazné stanovisko dne 18.5.2018 č.j. 
MH/07143/2018 

Umístění nové inženýrské sítě do silničních pozemků místních komunikací v Kovčín a v obci Milčice 
podléhá správnímu řízení dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. Příslušnými 
silničními správními úřady pro vedení předmětného správního řízení jsou obec Kovčín a obec Myslív. 
Tato rozhodnutí je žadatel povinen doložit obecnému stavebnímu úřadu k žádosti o povolení a 
umístění stavby. 

Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne 7.10.2019, č.j. 47/2019 (OÚ Kovčín), rozhodnutí ze dne 
3.7.2018 (OÚ Myslív), doloženo v dokladové části projektové dokumentace pro společné povolení. 

Umístění  nové inženýrské sítě do silničního pozemku silnice III/18614 a III/18622 v obcích Kovčín a 
Milčice, podléhá správnímu řízení dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. 
Příslušným silničním správním úřadem pro vedení předmětného správního řízení ve věcech místní 
komunikace je zdejší odbor dopravy. Výše uvedené správní řízení musí být ukončeno před vydáním 
územního rozhodnutí. 
Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne 9.7.2018, č.j. MH/08471/2018, doloženo v dokladové části 
projektové dokumentace pro společné povolení. 

Podmínky týkající se dopravní obslužnosti jsou zapracovány v projektové dokumentaci pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy rozhodnutí dne 9.7.2018 č.j. MH/08471/2018 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy rozhodnutí dne 7.8.2019 č.j. NH/10862/2019 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 2.9.2019 č.j. 
MH/11241/2019 

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

- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, v tomto případě - OÚ 
Kovčín. 

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

- v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona není k odnětí půdy ze ZPF potřeba souhlasu 
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, pokud bude  půda odňata k nezemědělským účelům po 
dobu kratší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu. V tomto případě 
termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy musí být nejméně 15 dní předem 
písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 

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. 

- 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 

vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. 

- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, souhlasné závazné 
stanovisko dne 27.8.2019 č.j. MH/11765/2019 podmínka ke kolaudaci – výroková část rozhodnutí část 
II. bod č. 10. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhlasné závazné stanovisko dne 2.9.2019 č.j. 
MH/12074/2019 - bez podmínek. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhlasné závazné stanovisko dne 14.11.2019 
č.j. MH/16111/2019 - bez podmínek. 
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- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhlasné závazné stanovisko dne 20.11.2017 

č.j. MH/16378/2017 - bez podmínek. 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace stanovisko dne 23.10.2019 č.j. 30257/2019-SŽDC-
OŘ PLZ-ÚT-694 - podmínka pro realizaci stavby týkající se vydání souhrnného stanoviska pro 
stavební řízení - výroková část rozhodnutí část II. bod č. 11; podmínky týkající se existence sítí 
souhrnně –  výroková část rozhodnutí část II. bod č. 12; 

- Pro následné stavební řízení je nezbytné požádat o nové souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení. 

- ČD - Telematika a.s. vyjádření dne 9.5.2019 č.j. 1201906416 - Při realizaci stavby dojde ke styku se 
sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle § 102 zák. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích. Stanovené podmínky vyjádření týkající se realizace stavby budou 
akceptovány v následném stavebním řízení vedeném příslušným speciálním stavebním úřadem. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 14.10.2019 č.j. 777065/19 -V zájmovém území 
se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále 
jen SEK). Stanovené podmínky vyjádření týkající se realizace stavby budou akceptovány v následném 
stavebním řízení vedeném příslušným speciálním stavebním úřadem. 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 10.10.2019 č.j. 0101193227 - 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/VN, stanice NN. Stanovené podmínky vyjádření týkající se 
realizace stavby budou akceptovány v následném stavebním řízení vedeném příslušným speciálním 
stavebním úřadem. 

- ČEZ Distribuce, a. s. souhlas dne 1.11.2019 č.j. 1106087408 - souhlas s umístěním stavby a s 
prováděním činností zasahující do ochranného pásma el. zařízení;  podmínky vyjádření týkající se 
realizace stavby budou akceptovány v následném stavebním řízení vedeném příslušným speciálním 
stavebním úřadem. 

- ČEZ Distribuce, a. s. dne 31.7.219 č.j. 19_SOBS01_4121551717 - Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 
(NN) 

- ČEZ ICT Services, a.s. vyjádření dne 10.10.2019 č.j. 0700116858 - v zájmovém území se nenachází 
komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.  

- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 10.10.2019 č.j. 500201737 - v zájmovém území nejsou umístěna 
žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, 
s.r.o. 

- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 10.10.2019 č.j. 0200976149 - 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 a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Souhrnné sdělení příslušného odboru životního prostředí, č.j. MH/10386/2018 ze dne 2.9.2019, 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. Stavební úřad v 
odůvodnění v části soupisu dokladů k žádosti, pouze upozorňuje na podstatné z výše uvedeného 
souhrnného sdělení. 

Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), s.p., č.j. 
30257/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-694 ze dne 23.10.2019, 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, 
zejména dodržení stanovených podmínek, zároveň však uvádí do výrokové části rozhodnutí část II. 
podmínku č. 11, neboť je jí zapotřebí k řádnému posouzení stavby v rámci stavebního řízení vedené 
příslušným speciálním úřadem. 

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. 12 o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. 
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vlastníků veřejně technických sítí spolu s podmínkou č. 13 k doložení dokladů 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: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 3, 4, 6, 8, 12/1, 13/2, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 37, 40, 41, 
43, 44, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 69/1, 80, 82, 88/1, 90, parc. č. 5/3, 7/5, 7/6, 
10/2, 15/4, 15/5, 24/2, 30, 31, 32/3, 34/1, 37/2, 50, 53, 66/2, 76, 82/2, 84/3, 85, 86, 87, 88/2, 93/1, 97/3, 
101/2, 102, 287, 522/4, 524/2, 524/4, 525/3, 627, 630/2, 631, 635, 637, 639, 642, 646, 647, 649/2, 856, 
863/2, 863/16, 863/17, 863/18, 863/19, 863/20, 950/11, 950/13, 950/14, 950/15, 950/17, 950/20, 954/2, 
968/3, 982/2, 988 v katastrálním území Kovčín; 

st. p. 2, 7, 9, 10, 12/1, 12/3, 13, 14, 18, 19, 21/1, 23, 24, 25, 26, 31/2, 32, 36, 41, 42, 47/1, 47/2, 49, 53, 
54/1, 54/2, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64/1, 95, 96, parc. č. 4, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34/2, 45/2, 48/2, 53/1, 
56/2, 56/3, 74/2, 1075, 1077/11, 1077/12, 1077/18, 1079, 1082/2, 1085/3, 1334, 1335/1, 1335/2, 1335/4, 
1347/6, 1360/8, 1360/11, 1360/13, 1360/14, 1360/20, 1370/3, 1409, 1627, 1628, 1774, 1777, 2043, 2044, 
2045 v katastrálním území Milčice. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Kovčín č.p. 3, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 22, č.p. 29, č.p. 50, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 34, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.e. 29, č.p. 
10, č.p. 38, č.p. 31, č.p. 27, č.p. 12, č.p. 6, č.p. 14, č.p. 28, č.p. 35, č.p. 33, č.p. 37, č.p. 23, č.p. 39, č.p. 40, 
č.p. 48, č.p. 45, č.p. 47, č.p. 43, č.p. 49, č.p. 51, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 59, č.p. 56, č.e. 19, č.p. 13 a č.p. 60; 

Myslív, Milčice č.p. 18, č.p. 23, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 16, č.p. 26, č.p. 14, č.p. 15, 
č.p. 33, č.p. 27, č.p. 36, č.p. 31, č.p. 39, č.p. 43, č.p. 48, č.p. 45, č.p. 55, č.p. 47, č.p. 20, č.p. 49, č.p. 50, 
č.p. 59 a č.p. 60 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nebyly podány. 

 

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 
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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: .................................... 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 
1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 26.2.2020. 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Obec Kovčín, IDDS: juwj2ur 
 sídlo: Kovčín č.p. 57, 341 01  Horažďovice 
Obec Myslív, IDDS: t3abh48 
 sídlo: Myslív č.p. 52, 341 01  Horažďovice 
Zdeňka Forstová, Stadtrodská č.p. 1485, 347 01  Tachov 1 
Pavlína Krejzová, Za dvorem č.p. 1776/4, Praha 4-Krč, 142 00  Praha 411 
JASPO - AUTODOPRAVA s.r.o., IDDS: h6bviyd 
 sídlo: Roudná č.p. 261, 392 01  Soběslav 
Ing. Vojtěch Rais, Malý Bolevec č.p. 97, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Jaroslava Muchnová, Doudlevecká č.p. 251/8, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Miloslav Větrovec, Kovčín č.p. 5, 341 01  Horažďovice 
Josef Havlík, Plánice č.p. 301, 340 34  Plánice 
Josef Chládek (nar. 6.12.1959), Kovčín č.p. 62, 341 01  Horažďovice 
Růžena Chládková, Kovčín č.p. 62, 341 01  Horažďovice 
Marie Karhanová, Kovčín č.p. 28, 341 01  Horažďovice 
Jaroslav Karhan, Kovčín č.p. 65, 341 01  Horažďovice 
Zdeněk Burda, Letkov č.p. 124, 326 00  Plzeň 26 
Roman Pícka, Kovčín č.p. 58, 341 01  Horažďovice 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 
 sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
Štefan Franko, Kovčín č.p. 14, 341 01  Horažďovice 
 trvalý pobyt: Kovčín č.p. 14, 341 01  Horažďovice 
Irena Franko, Kovčín č.p. 14, 341 01  Horažďovice 
 trvalý pobyt: Kovčín č.p. 14, 341 01  Horažďovice 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Blanka Sluková, Milčice č.p. 53, Myslív, 341 01  Horažďovice 
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 
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Pavel Ticháček, Milčice č.p. 61, Myslív, 341 01  Horažďovice 
Josef Chládek (nar. 3.3.1988), Kovčín č.p. 62, 341 01  Horažďovice 
 
dotčené správní úřady (dodejky) 
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Škroupova č.p. 11, 301 36  Plzeň 
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 
 

Úřední deska (vyvěšeno pro) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 3, 4, 6, 8, 12/1, 13/2, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 37, 40, 41, 
43, 44, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 69/1, 80, 82, 88/1, 90, parc. č. 5/3, 7/5, 7/6, 
10/2, 15/4, 15/5, 24/2, 30, 31, 32/3, 34/1, 37/2, 50, 53, 66/2, 76, 82/2, 84/3, 85, 86, 87, 88/2, 93/1, 97/3, 
101/2, 102, 287, 522/4, 524/2, 524/4, 525/3, 627, 630/2, 631, 635, 637, 639, 642, 646, 647, 649/2, 856, 
863/2, 863/16, 863/17, 863/18, 863/19, 863/20, 950/11, 950/13, 950/14, 950/15, 950/17, 950/20, 954/2, 
968/3, 982/2, 988 v katastrálním území Kovčín, st. p. 2, 7, 9, 10, 12/1, 12/3, 13, 14, 18, 19, 21/1, 23, 24, 25, 
26, 31/2, 32, 36, 41, 42, 47/1, 47/2, 49, 53, 54/1, 54/2, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64/1, 95, 96, parc. č. 4, 23, 
25, 29, 30, 31, 32, 33, 34/2, 45/2, 48/2, 53/1, 56/2, 56/3, 74/2, 1075, 1077/11, 1077/12, 1077/18, 1079, 
1082/2, 1085/3, 1334, 1335/1, 1335/2, 1335/4, 1347/6, 1360/8, 1360/11, 1360/13, 1360/14, 1360/20, 
1370/3, 1409, 1627, 1628, 1774, 1777, 2043, 2044, 2045 v katastrálním území Milčice 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Kovčín č.p. 3, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 22, č.p. 29, č.p. 50, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 34, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.e. 29, č.p. 
10, č.p. 38, č.p. 31, č.p. 27, č.p. 12, č.p. 6, č.p. 14, č.p. 28, č.p. 35, č.p. 33, č.p. 37, č.p. 23, č.p. 39, č.p. 40, 
č.p. 48, č.p. 45, č.p. 47, č.p. 43, č.p. 49, č.p. 51, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 59, č.p. 56, č.e. 19, č.p. 13 a č.p. 60,  
Myslív, Milčice č.p. 18, č.p. 23, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 16, č.p. 26, č.p. 14, č.p. 15, 
č.p. 33, č.p. 27, č.p. 36, č.p. 31, č.p. 39, č.p. 43, č.p. 48, č.p. 45, č.p. 55, č.p. 47, č.p. 20, č.p. 49, č.p. 50, 
č.p. 59 a č.p. 60. 

 

vlastníci/správci veřejné technické a dopravní infrastruktury 

ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 
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