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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ   POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování  Městského úřadu Horšovský Týn jako speciální  stavební úřad 
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  "zákon  o  pozemních  komunikacích")  a  §  15  odst.  1  zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost 
o stavební povolení, kterou dne 26.5.2010 podal

Pozemkový úřad Domažlice, IČ 00020478, Haltravská č.p. 438, 344 37  Domažlice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

rekonstrukce polní cesty
v obci Osvračín

na pozemcích parc. č.  746/1, 1074/1, 1550, 1562, 1563, 1566, 1581, 1585, 1549  v katastrálním území 
Osvračín

a

rekonstrukce polní cesty
v obci Močerady

na pozemcích parc. č.  2693, 2696, 2698, 2730, 2765, 2776, 2779, 2782, 2784, 2809, 2861, 2697, 2812, 
2777, 2692, 2778, 2688, 2787, 2695, 2810, 2772, 2771, 498/1 v katastrálním území Močerady.

Stavba obsahuje:
- Rekonstrukci jednupruhové polní cesty HPC5 v obci Močerady na pozemcích parc. č.  2693, 2696, 

2698, 2730, 2765, 2776, 2779, 2782, 2784, 2809, 2861, 2697, 2812, 2777, 2692, 2778, 2688, 2787, 
2695, 2810,  2772, 2771,  498/1  v katastrálním území Močerady kategorie  Pv 3,5/30 s návrhovou 
rychlostí Vn = 30 km/hod. Začátek rekonstrukce polní cesty je situován v místě hranice katastrálních 
území Osvračín a Močerady.

- Rekonstrukci jednupruhové polní cesty HPC2 v obci Osvračín na pozemcích parc. č. 746/1, 1074/1, 
1550,  1562,  1563,  1566,  1581,  1585,  1549  v  katastrálním území  Osvračín  kategorie  Pv  3,5/30 
s návrhovou  rychlostí  Vn  =  30  km/hod.  Začátek  rekonstrukce  polní  cesty  je  situován  v  místě 
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křižovatky místních komunikací. Konec rekonstrukce je situován v místě hranice katastrálních území 
Osvračín a Močerady.

Podle ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní  řád") je toto řízení  řízením s velkým počtem účastníků řízení  (více než 30) a lze doručovat 
veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu s přihlédnutím k ustanovením § 113 odst. 3 stavebního 
zákona a § 144 odst. 6 správního řádu.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba  Rekonstrukce  polních  cest  v  obci  Močerady  a  v  obci  Osvračín  bude  provedena  podle 

ověřené  projektové  dokumentace,  kterou  vypracoval  Ing.  Jaroslav  Rojt,  ČKAIT  0200225,  na 
pozemcích parc. č. 2693, 2696, 2698, 2730, 2765, 2776, 2779, 2782, 2784, 2809, 2861, 2697, 2812, 
2777, 2692, 2778, 2688, 2787, 2695, 2810, 2772, 2771, 498/1 v katastrálním území Močerady a na 
pozemcích parc. č.  746/1, 1074/1, 1550, 1562, 1563, 1566, 1581, 1585, 1549 v katastrálním území 
Osvračín. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při  stavbě  musí  být  dodržena  ustanovení  vyhlášky  č.  501/2006  Sb.  o obecných  požadavcích 
na využívání  území,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  vyhlášky  č. 268/2009 Sb.  o technických 
požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem.

3. Stavba  bude  provedena  dodavatelsky  stavebním  podnikatelem.  Stavebník  je  povinen  podle 
§ 152 odst. 3  písm. a)  stavebního  zákona  oznámit  stavebnímu  úřadu  název  a  sídlo  stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět, nejméně 15 dní předem termín zahájení prací a neprodleně 
změny v těchto skutečnostech.

4. Stavební  povolení  a  ověřená  projektová  dokumentace  musí  být  na  stavbě  uloženy  pro  potřeby 
kontrolních orgánů.

5. Stavební materiál je nutno ukládat jen na vlastním pozemku. Na veřejných prostranstvích, v blízkosti 
komunikací smí být materiál ukládán jen po souhlasu příslušných orgánů.

6. Pro vozidla musí být udržován volný a bezpečný průjezd. Při dopravě veškerých materiálů na stavbu 
a ze stavby je nutno zachovat na komunikacích čistotu a pořádek.

7. Před zahájením stavby je stavebník povinen přesvědčit se o tom, že staveništěm neprochází žádná 
podzemní telekomunikační ani jiná vedení.

8. Pro  provedení  stavby budou  použity  k trvalému  zabudování  jen  takové  stavební  výrobky,  které 
splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.

9. Plocha budoucí polní cesty při její výstavbě bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k poškozování 
zemědělské půdy na okolních pozemcích.

10. Před zahájením stavby nebo stavební úpravy musí být na viditelném místě u vstupu na staveniště 
umístěn  štítek  "Stavba povolena",  který  obdrží  stavebník,  jakmile toto  rozhodnutí  nabyde právní 
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, 
a ponechán na místě po celou dobu stavby.

11. Případný stavební materiál z provedených výkopových a bouracích prací je možno využít i v jiných 
stavbách k původnímu účelu. Odpady je nutno shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií (podle Katalogu odpadů odpady skupiny 17). Odpady, které nebudou využity stavebníkem, 
je nutno předávat pouze osobám oprávněným k jejich převzetí (podle zákona o odpadech). Využitelné 
odpady musí být předány k využití (asfaltové směsi neobsahující dehet, beton, cihly, tašky a jejich 
směsi na drtičku, nekontaminované dřevo je možno termicky využít na odpovídajícím zařízení, sklo, 
kabely,  kovy jsou  komodity bez  problémů  recyklovatelné).  Pouze  jinak  nevyužitelné  odpady je 
možno ukládat na řízenou skládku. Stavebník je povinen předložit doklady o nakládání s veškerými 
odpady, které při stavbě nebo stavební úpravě vzniknou.

12. Skončení  stavby  je  stavebník  povinen  oznámit  stavebnímu  úřadu  spolu  se  žádostí  o vydání 
kolaudačního souhlasu podle § 122 odst 1 stavebního zákona, na základě kterého teprve může být 
stavba užívána.

13. Se  žádostí  o  vydání  kolaudačního  souhlasu  na  užívání  stavby musí  stavebník  stavebnímu úřadu 
předložit podle § 122 odst. 1 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb.: 
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a) doklad  o  geometrickém  zaměření  objektu  a  zaměření  provedené  v  souřadnicovém  systému 
S - JTSK,  výškovém  systému  Bpv,  3.  třídě  přesnosti  a  ověřeno  úředně  oprávněným 
zeměměřickým  inženýrem  v  digitální  formě  a  spolu  se  seznamy  souřadnic  polohových  i 
výškových v ASCII tvaru na CD/DVD médiu,

b) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby,
c) doklady o nakládání s odpadovými materiály ze stavby.

14. Stavba nebo stavební úprava bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pozemkový úřad Domažlice, Haltravská č.p. 438, 344 37  Domažlice
Obec Osvračín, Osvračín č.p. 81, 345 61  Staňkov
Obec Močerady, Močerady č.p. 19, 345 61  Staňkov
Josef Hauser, nar. 16.7.1950, Švabinského č.p. 557, 344 01  Domažlice 1
Jaroslav Peteřík, nar. 31.1.1925, Osvračín č.p. 170, 345 61  Staňkov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/44, 128 00  Praha 28
Josef Beneš, nar. 20.12.1958, Blížejov č.p. 137, 346 01  Horšovský Týn
Zdeněk Leider, nar. 19.2.1958, Močerady č.p. 46, 345 61  Staňkov
Jaroslav Volf, nar. 15.11.1944, Močerady č.p. 30, 345 61  Staňkov
Ing. Ludvík Chvál, nar. 7.7.1959, Poděvousy č.p. 12, 345 61  Staňkov
Ing. Anna Chválová, nar. 14.6.1956, Poděvousy č.p. 12, 345 61  Staňkov
Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky č.p. 131/60, 603 00  Brno 3
Miloslav Škarda, nar. 11.6.1951, Močerady č.p. 33, 345 61  Staňkov
Jana Škardová, nar. 18.9.1946, Močerady č.p. 33, 345 61  Staňkov
Jan Poslední, nar. 28.3.1964, Močerady č.p. 28, 345 61  Staňkov

Odůvodnění:

Dne 26.5.2010 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bylo v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona 
č. 139/2002 Sb. v platném znění (zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech) upuštěno.

Stavební  úřad  oznámil  zahájení  stavebního  řízení  známým účastníkům řízení  a  dotčeným orgánům. 
Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního 
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební  úřad  v provedeném stavebním řízení  přezkoumal předloženou žádost  z  hledisek  uvedených 
v § 111  stavebního  zákona,  projednal  ji  s  účastníky  řízení  a  s  dotčenými  orgány a  zjistil,  že  jejím 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 
k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního 
rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení stavby.

Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Staňkov,  odbor  výstavby,  vodního hospodářství  a  dopravy sdělení  ze  dne 4.5.2010 

č.j. 669/2010/SÚ,
- Městský úřad  Horšovský Týn koordinované stanovisko ze dne 31.12.2009 č.j. MUHT 15057/2009,
- Obec Osvračín souhlas ze dne 5.1.2010 č.j. 2/OÚ/2010,
- Zemědělská vodohospodářská správa vyjádření ze dne 7.12.2009 č.j. OPV/DO/1149/09,
- RWE Distribuční služby, s.r.o. Stanovisko ze dne 13.11.2009 č.j. 2970/09/173.



Č.j. MUHT 10084/2010 str. 4

Stavební  úřad  zajistil  vzájemný  soulad  předložených  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

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

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova č. 18, 306 13 Plzeň 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.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené  projektové  dokumentace  a  štítek  obsahující  identifikační  údaje  o povolené  stavbě.  Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby 
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.  Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jan Lengál
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

otisk  úředního  razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.
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Písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup

od dne: .............................. do dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží:
účastníci 
Stavebník, navrhovatel:   (doporučeně do vlastních rukou)
Pozemkový úřad Domažlice, IDDS: yphaax8

Vlastníci dotčených pozemků:   (veřejnou vyhláškou)
Obec Osvračín, Osvračín č.p. 81, Osvračín, 345 61  Staňkov
Obec Močerady, Močerady č.p. 19, Močerady, 345 61  Staňkov
Josef Hauser, Švabinského č.p. 557, Týnské Předměstí, 344 01  Domažlice 1
Jaroslav Peteřík, Osvračín č.p. 170, Osvračín, 345 61  Staňkov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Paroubkova č.p. 228, Týnské Předměstí, 344 01  Domažlice 1
Josef Beneš, Blížejov č.p. 137, Blížejov, 346 01  Horšovský Týn
Zdeněk Leider, Močerady č.p. 46, Močerady, 345 61  Staňkov
Jaroslav Volf, Močerady č.p. 30, Močerady, 345 61  Staňkov
Ing. Ludvík Chvál, Poděvousy č.p. 12, Poděvousy, 345 61  Staňkov
Ing. Anna Chválová, Poděvousy č.p. 12, Poděvousy, 345 61  Staňkov
Zemědělská vodohospodářská správa, Haltravská č.p. 438, Týnské Předměstí, 344 01  Domažlice 1
Miloslav Škarda, Močerady č.p. 33, Močerady, 345 61  Staňkov
Jana Škardová, Močerady č.p. 33, Močerady, 345 61  Staňkov
Jan Poslední, Močerady č.p. 28, Močerady, 345 61  Staňkov

Vlastníci sousedních pozemků:   (veřejnou vyhláškou)
Zdeňka Kurcová, Kozinova č.p. 96, Hořejší Předměstí, 344 01  Domažlice 1
Václav Bimeisl, Osvračín č.p. 171, Osvračín, 345 61  Staňkov
Ondřej Beneš, Močerady č.p. 16, Močerady, 345 61  Staňkov
Marie Benešová, Močerady č.p. 16, Močerady, 345 61  Staňkov
Jitka Benešová, Močerady č.p. 18, Močerady, 345 61  Staňkov
Pavla Vlčková, Močerady č.p. 14, Močerady, 345 61  Staňkov
Josef Starý, Močerady č.p. 19, Močerady, 345 61  Staňkov
Jaroslav Nový, Sportovní č.p. 300, 345 43  Koloveč
Marie Maříková, Revoluční č.p. 148, Olšová Vrata, 360 01  Karlovy Vary 1
Milena Svachoučková, Lidická č.p. 1601, 258 01  Vlašim
Ing. Václav Svachouček, CSc., Lidická č.p. 1601, 258 01  Vlašim
Anna Svachoučková, Vrbova č.p. 429, Týnské Předměstí, 344 01  Domažlice 1
Josef Svachouček, Vrbova č.p. 429, Týnské Předměstí, 344 01  Domažlice 1
Jana Volfíková, Močerady č.p. 44, Močerady, 345 61  Staňkov
Jaroslav Bernklau, Trávníčkova č.p. 1765/7, Praha 13-Stodůlky, 155 00  Praha 515
Jan Mach, Jaroslava Vrchlického č.p. 2480, 438 01  Žatec 1

Dotčené orgány:   (doporučeně)
Městský úřad  Horšovský Týn, odbor životního prostředí, 

náměstí Republiky č.p. 52, 346 01  Horšovský Týn
Městský úřad Staňkov, odbor výstavby, vodního hospodářství a dopravy, IDDS: xmub3pq

Ostatní:   (doporučeně)
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6


