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ROZHODNUTÍ
stavební povolení
Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen MěÚ ODSH)
obdržel dne 21.03.2017 žádost stavebníka Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129,
348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 v zastoupení na základě plné moci panem Ing. Pavlem
Kodýtkem, náměstí Svobody 58, 348 15 Planá, o stavební povolení pro stavbu „Chodník a
přechod pro chodce u školy – Chodová Planá“, která je umístěna na pozemcích p.p.č.
3414/1, 3414/5, 3459/1, 3466/1 v k.ú. Chodová Planá. Dnem podání žádosti bylo zahájeno
stavební řízení.
MěÚ ODSH Tachov jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst.4 písm.a)
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon
o pozemních komunikacích /PK/“) a § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon“) a místně příslušný podle
§ 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přezkoumal žádost podle § 109 až
§ 114 stavebního zákona a se souhlasem místně příslušného obecného stavebního úřadu
Městského úřadu Planá, odboru územního plánování a regionálního rozvoje č.j.
2983/2016/06/VUP ze dne 02.09.2016 podle § 15 odst.2 stavebního zákona, rozhodl t a k t o:
stavba „Chodník a přechod pro chodce u školy – Chodová Planá“
která je umístěna na pozemcích v k.ú. Chodová Planá,
a) stavební – p.p.č. 3414/1, 3414/5, 3459/1, 3466/1.
b) sousední – p.p.č. 258, 263, 1345/1, 2056/1, 2096/1, 2119/3, 2119/4, 2302/4, 2302/5.
se podle § 115 stavebního zákona
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Údaje o stavbě:
Jedná se o stavební úpravy přechodu pro chodce a přilehlého chodníku v blízkosti základní
školy v Chodové Plané. Stávající přechod v křižovatce ulice Pohraniční stráže (průtah
komunikace I/21) a ulice Mariánskolázeňské (průtah komunikace II/230) nesplňuje
požadavky současných technických předpisů a českých norem; je příliš dlouhý – 9,50 m,
vyčkávací plocha není ohraničena zvýšenými obrubníky a přechod není náležitě osvětlen.
Délka navrhovaného chodníku je na vnější hraně chodníkového obrubníku vpravo 206,63 m,
vlevo 105,53 m. Minimální šířka chodníku je 1,50 m. Přechod bude rozdělen dělícím
ochranným ostrůvkem tak, aby šířka jízdního pruhu mezi obrubníky byla 4,00 m, šířka
ostrůvku bude 2,00 m. Šířka jízdního pruhu vozovky v místě přechodu pro chodce bude 3,25
m + odvodňovací a vodicí proužek v šířce 0,50 m u chodníku a u ostrůvku v šířce 0,25 m.
Nový přechod pro chodce bude dlouhý 2 x 4 m se středním ostrůvkem šíře 2,0 m a bude
nasvícen speciálními svítidly typu „zebra“, připojenými na rozvod VO. Je navržen termín
realizace stavby 04/2018 – 12/2018.
Pro provedení stavby stanovuje speciální stavební úřad tyto podmínky :
1. Stavba bude provedena dodavatelsky podle projektové dokumentace ověřené ve
stavebním řízení, zpracované Ing. Michal Pašava, SPIRAL spol. s r.o., Revoluční
823, 348 15 Planá, IČ 64825663, ČKAIT 0301379, datum 05/2017 a která je součástí
tohoto stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby tato dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se provádění stavby nebo její změny byly na stavbě k dispozici.
2. Ke stavbě lze užít pouze pozemky obsažené v tomto stavebním povolení. Případné
změny stavby nesmí být prováděny bez předchozího projednání a schválení
projektantem stavby a bez povolení zdejšího stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Název a sídlo stavebního podnikatele provádějícího stavbu včetně oprávnění o jeho
odborné způsobilosti provádět stavbu bude písemně oznámeno zdejšímu úřadu před
zahájením stavebních prací.
5. Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních a
nadzemních vedení a zařízení v prostoru stavby, jejich případnou ochranu a
přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců
(vlastníků) vedení a zařízení, které zároveň přizve k předání staveniště. Pokud se při
provádění stavby vyskytnou podzemní vedení v PD nevyznačená, bude další
provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
6. Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení §22-23 zákona č.
20/1987 Sb.,o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
7. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště
štítek o povolení stavby resp. označí stavbu jiným vhodným způsobem s uvedením
údajů ze štítku. Štítek obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto povolení, musí
být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly trvale
čitelné a musí být ponechán v místě až do dokončení stavby případně do vydání
kolaudačního souhlasu.
8. Stavební podnikatel při provádění stavby zabezpečí, aby práce na stavbě, k jejichž
provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli
takového oprávnění.
9. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor
projektanta.
10. Při provádění stavby budou dodrženy příslušná ustanovení vyhlášky č.137/1998 Sb.,
o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů,
příslušná ustanovení Části páté „Obecné technické požadavky na komunikaci“
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace a příslušné technické předpisy a
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technické normy, bude dbáno na ochranu života, zdraví, životního prostředí a
bezpečnosti práce na staveništi; stavba bude zabezpečena podle nařízení vlády č.
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích.
11. Zhotovitel je povinen vést formou stavebního deníku záznam o průběhu stavby.
12. Během provádění stavby bude umožněn přístup na sousední nemovitosti stavbou
dotčené, vstupy, resp. příjezdy k těmto objektům mohou být omezeny pouze na
nezbytně nutnou dobu a budou vždy s dotčenými vlastníky prokazatelně projednány a
řešeny.
13. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních
nemovitostí. Veškeré škody zaviněné a vzniklé stavbou a stavební činností na
majetku veřejném a ostatním budou odstraněny dle platných předpisů na náklady
stavebníka, případně dotčené pozemky budou uvedeny do odpovídajícího stavu.
14. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují technické
požadavky nařízení vlády ČR č.163/2002 Sb., v platném znění.
15. Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti je nutno zneškodňovat zákonným a
doložitelným způsobem (zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů) pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby
nutno předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
16. Po dobu výstavby nebudou navazující pozemní komunikace znečišťovány nebo
poškozovány, bude zajištěno jejich průběžné čištění k zamezení šíření prašnosti a k
zajištění bezpečnosti silničního provozu v celém zájmovém území stavby. Případné
znečištění komunikace bude stavebníkem odstraněno neprodleně.
17. Na žádost zhotovitele (stavebníka) stanoví Městský úřad Tachov, odbor dopravy a
silničního hospodářství místní úpravu provozu na pozemních komunikacích ve
smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v patřičném předstihu
před uvedením stavby do užívání. Dále stavebník upozorní zhotovitele na povinnost
požádat v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o stanovení
přechodné úpravy provozu po dobu trvání stavebních prací.
18. Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat dle doloženého plánu kontrolních
prohlídek stavby na podkladě ověřené projektové dokumentace popřípadě
dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.
19. Stavba bude dokončena v termínu do konce měsíce 12/2018.
20. Pozemky, které byly dotčeny stavbou, budou po jejím dokončení uvedeny do
původního stavu, pokud nebude s jejich vlastníky dohodnuto jinak.
21. Před uplynutím termínu pro dokončení stavby bude u zdejšího stavebního úřadu
podán
návrh na kolaudační souhlas pro užívání stavby. Žádost o vydání
kolaudačního souhlasu bude zpracován v souladu s § 12 vyhlášky č.526/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (bude obsahovat
požadované náležitosti v rozsahu dle příl.č.5, část A a část B. vyhlášky). Příslušné
doklady budou ověřeny oprávněnou organizací.
22. Při kolaudaci stavby budou k dispozici doklady o ověření požadovaných vlastností
použitých materiálů a výsledky prováděných zkoušek.
23. V průběhu stavby budou respektovány a dodrženy připomínky a požadavky účastníků
řízení a dotčených orgánů:
 Vyjádření k souhlasu se stavbou a činnosti v ochranném pásmu ČEZ
Distribuce, a.s. zn. 1085831935 ze dne 07.06.2016 při splnění následujících
podmínek:
1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční
služby, s.r.o., tel.:840 840 840 provedeno vytýčení zemního kabelového
vedení NN 0,4 kV. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně
seznámeni se skutečnou polohou zemního kabelového vedení a
upozorněni na odchylky od projektové dokumentace. V místech
předpokládané kolize zemního kabelového vedení NN 0,4 kV
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s komunikací, parkovacími stáními a vjezdy k přilehlým budovám bude
pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah jeho
mechanické ochrany. Bude-li tímto zjištěno, že hloubka uložení
předmětného vedení neodpovídá požadavkům dle ČSN 73 6005 a ČSN
33 2000-5-52 při křížení s komunikací a dále, že vedení není v místech
kolize s komunikací, parkovacími stáními a vjezdy (i po realizaci
plánované akce) mechanicky chráněno ve smyslu ČSN 33 2000-5-52,
bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy předmětné vedení
uloženo do normované hloubky a uloženo do chrániček v celé dotčené
trase.
2) Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového
vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Dojde-li během prací
k odhalení zemního kabelového vedení je nutné před opětovným
záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole
uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
3) Při provádění zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu
zemního kabelového vedení NN 0,4 kV bude technickými prostředky
zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože zemního kabelového
vedení. Případně bude zemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky
ČEZ Distribuční služby, s.r.o., při vypnutém stavu zajištěno proti
posunutí a mechanickému poškození. Před opětovným záhozem budou
přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ke kontrole uložení. O
tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
4) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se
zákonem 458/2000 Sb. V platném znění a příslušnými technickými
normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost distribuční
soustavy.
5) Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti
od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití
mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. Pokud nebude
možné dodržet vzdálenosti dle této ČSN, je žadatel povinen požádat o
vypnutí předmětného vedení.
6) Realizací plánované akce nebude dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s.
ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb.
V platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně
použití mechanizace.
 Stanovisko Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s. č.j. 3030/17/02 ze dne
11.04.2017:
1) Práce budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a
bude postupováno dle jejich pokynů.
Provoz vodovodů Stříbro: Josef Nováček, tel. 359010631, 602457269
Provoz kanalizací Stříbro. Miroslav Heřman, tel. 359010766, 606621313
2) Novou uliční vpusť doporučujeme v provedení bez koše na zachycení
nečistot a s usazovacím prostorem o objemu 0,05 0,1 m3. Dešťová vpusť
musí být do stávající jednotné kanalizace zaústěna přes sifon.
3) Požadujeme, aby v rámci stavby byly veškeré dotčené poklopy na
vodohospodářském zařízení výškově upraveny dle nové nivelety.
4) Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle
stávající dokumentace Vodakvy, je nutno je upřesnit vytýčením na místě,
což zajistí příslušné provozy vodovodů a kanalizací.
5) Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN
73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od
líce potrubí na obě strany.
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7) Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a
realizací stavby.
 Vyjádření ke stavbě Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. 536/18-33200/21-105/Bo
ze dne 30.01.2018 souhlas za následujících podmínek:
1. Výše uvedená stavba bude provedena dle předložené projektové
dokumentace ve stupni DSP, zpracované Bc. Michalem Pašavou ze
společnosti IDGpro projekční kancelář, Březinova 18/13, 350 02 Cheb,
datum 05/2017.
2. Stavba bude prováděna v souladu s příslušnými ČSN, TP, TKP.
3. Výše uvedenou stavbou dojde k příčnému uložení inženýrské sítě – přípojky
veřejného osvětlení řízeným protlakem, ochranná trubka PVC KG DN60
v silničním pozemku p.č. 3414/1 v k.ú. Chodová Planá v délce cca 11,25,bm,
v km provozního staničení silnice I. třídy č. I/21 cca 18,763 (před
křižovatkou sil. II/230 a I/21) a k podélnému uložení otevřeným výkopem
v délce cca 3,00 bm v části stávající vozovky, v km provozního staničení
silnice I. třídy č. I/21 cca 18,763 a otevřeným výkopem v délce cca 32,50 bm
v části stávajícího chodníku včetně osazení 1x sloupu veřejného osvětlení (v
pozemku p.č. 3414/1 v k.ú. Chodová planá), v úseku v km provozního
staničení silnice I. třídy č. I/21 cca od 18,730 do 18,763.
4. Křížení silnice – příčné uložení inženýrské sítě (přípojky veřejného
osvětlení) bude provedeno technologií řízeného protlaku v hloubce s min.
krytím nad uloženou inženýrskou sítí 120 cm pod nivelitu vozovky.
5. Případné vybočení podvrtného zařízení a poškození konstrukce vozovky
bude neprodleně oznámeno správci komunikace, který stanoví podmínky
opravy. Veškeré náklady spojené s touto opravou uhradí stavebník v plné
výši.
6. Cílová jáma pro protlak (o rozměru 2,0 bm x 1,5 bm) bude umístěna mimo
vozovku a ve stavbě stávajícího chodníku.
7. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka stavby chodníku tj. Městys
Chodová Planá.
8. Výše uvedenou stavbou dojde k podélnému uložení inženýrské sítě –
přípojky dešťové kanalizace KG PVC DN 100 v délce cca 1,50 bm v části
stavby stávající silnice II/230 (v silničním pozemku p.č. 3114/1 v k.ú.
Chodová Planá).
9. Stožáry pro osvětlení přechodu pro chodce budou umístěny vnějším pláštěm
stožáru minimálně 0,5 m za silniční obrubou.
10. Veškeré pracovní spáry budou proříznuty a zality modifikovanou zálivkou.
11. Nové svislé dopravní značení bude provedeno z folie II. třídy.
12. Stávající směrové ukazatele a DZ P2 budou přemístěny tak, aby splňovaly
normové požadavky.
13. Veškeré součásti silnice I. třídy č. I/21 zasažené pracemi souvisejícími se
stavbou budou uvedeny do původního (řádného) stavu.
14. V průběhu stavby je nutné zachovat odvodnění silnice I. třídy č. I/21 a
zabránit jejímu znečištění.
15. Při stavebních pracích nebude silnice I. třídy č. I/21 znečišťována dopravní
mechanizací výše uvedené stavby. V případě znečištění silnice, stavebník
neprodleně zajistí její čištění na své náklady.
16. Mezi ŘSD ČR a stavebníkem bylo uzavřeno Prohlášení stavebníka, ve
kterém bude upřesněno majetkové vypořádání stavebních úprav na silnici I.
třídy č. I/21, včetně jejích součástí a příslušenství a majetkoprávní
vypořádání pozemků pod stavbou nově vybudovaných chodníků. Stavbu
vybudovaných chodníků, novou uliční vpusť včetně její přípojky, stavbu
ochranného ostrůvku vybudovaného v rámci přechodu pro chodce a přípojku
veřejného osvětlení včetně 1 ks sloupu VO si nepřevezme Ředitelství silnic a
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dálnic ČR do svého vlastnictví, správy a údržby a jejich případné opravy
bude zajišťovat stavebník.
17. Mezi ŘSD ČR a Plzeňským krajem bylo uzavřeno Prohlášení budoucího
vlastníka, ve kterém je upřesněno majetkoprávního vypořádání pozemku pod
částečně upraveným napojením silnic I. třídy č. I/21 a II/230.
18. Po vydání stavebního povolení a před zahájením stavebních prací stavebník
zajistí, aby zhotovitel stavby požádal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor
dopravy a silničního hospodářství o vydání Rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání silnice č. I/21 za účelem provádění stavebních prací (dle §
25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích). ŘSD ČR, Správa Plzeň na základě výzvy od Krajského
úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství vydá
souhlas potřebný pro vydání uvedeného Rozhodnutí.
19. Po vydání tohoto Rozhodnutí a před zahájením stavebních prací stavebník
zajistí, aby zhotovitel stavby požádal ŘSD ČR, Správu Plzeň o uzavření
smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy. Návrh smlouvy předloží
zhotoviteli stavby ŘSD ČR4, Správa Plzeň (pí. Bošková), na základě
předložené žádosti včetně dokladů uvedených v žádosti (viz. Přiložená
žádost, kterou stavebník předá zhotoviteli stavby). Dokud nebude uzavřena
tato smlouva, zhotovitel stavby nesmí zahájit stavební práce.
20. Při vstupu na silnici I. třídy je stavebník nebo jeho zhotovitel stavby povinen
veškerou činnost realizovat v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost
prací“ https://www.rsd.cz/wpsportal/web/rsd/bezpecnost
21. Po skončení stavebních prací (termín dle smlouvy o pronájmu stavby silnice
I. třídy č. I/21) zhotovitel stavby písemně vyzve pracovníka provozního
úseku ŘSD ČR, Správa Plzeň (pí. Boškovou), k protokolárnímu předání a
převzetí dokončeného úseku silnice I. třídy č. I/21 a silničního pozemku (při
vyzvání uveďte číslo uzavřené smlouvy). K fyzickému předání a převzetí
dotčeného úseku silnice I. třídy č. I/21 a dotčeného pozemku dojde
technikem provozního úseku ŘSD ČR, Správa Plzeň (pí. Fišerovou), na
místě samém. Předávací protokol bude sloužit jako podklad pro kolaudační
řízení, k závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo pro předání díla do
užívání a jako podklad pro uzavření smlouvy o zřízení práva věcného
břemene – služebnosti.
22. Před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo
předáním díla do užívání bude mezi stavebníkem a ŘSD ČR, Správou Plzeň
uzavřena smlouva o zřízení práva věcného břemene – služebnosti na
umístění inženýrských sítí – přípojky veřejného osvětlení a přípojky dešťové
kanalizace. Návrhy smluv budou zpracovány na základě stavebníkem
zaslaných žádostí včetně 4 originálů geometrického plánu k jednotlivé síti
v papírové formě. Ke geometrickému plánu bude geodetem přiložena
tabulka s uvedením délek uložených inženýrských sítí (pro každou
inženýrskou síť zvlášť) v pozemku ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit
ŘSD ČR. Dále bude předloženo v 5-ti vyhotoveních zaměření skutečného
provedení stavby k jednotlivé síti v papírové formě a ve 2 vyhotoveních
v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz
23. Před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo
předáním díla do užívání bude mezi stavebníkem a ŘSD ČR, Správou Plzeň
uzavřena smlouva o právu obdobného věcnému břemeni – služebnosti na
úpravu stávajícího připojení sjezdu k silnici I. třídy. Návrh smlouvy bude
zpracován na základě stavebníkem zaslané žádosti včetně 4 vyhotovení
zaměření skutečného provedení stavby v papírové formě a 2 vyhotovení
v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz
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24. Před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo
předáním díla do užívání stavebník předloží na ŘSD ČR, Správu Plzeň 6
originálů geometrického plánu v papírové formě k následnému
majetkoprávnímu vypořádání (stavba ochranného ostrůvku pro přechod pro
chodce bude mít samostatné parcelní číslo). Dále bude předloženo ve 2
vyhotoveních zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě dle
datových předpisů B2/C1, C2 a C3 dostupných na www.rsd.cz
25. Před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo
předání díla do užívání bude uzavřena mezi stavebníkem a ŘSD ČR smlouva
o výpůjčce na pozemek pod stavbou ochranného ostrůvku vybudovanou
v rámci přechodu pro chodce. Návrh smlouvy bude zpracován na základě
stavebníkem zaslané žádosti včetně 3 vyhotovení geometrického plánu, ve
kterém bude oddělen pozemek pod stavbou ochranného ostrůvku pro
přechod chodců (pozemek bude mít samostatné parcelní číslo).
26. Zástupce ŘSD ČR, Správy Plzeň (technik provozního úseku – pí. Fišerová,
tel. 377 333 745, mobil: 728 108 566 bude přizván stavebníkem nebo
stavebním úřadem ke kolaudačnímu řízení, k závěrečné kontrolní prohlídce
nebo předání díla do užívání.
 Vyjádření k PD GridServices, s.r.o., Brno zn. 5001490399 ze dne 26.04.2017:
- Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ.
Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku. Kontakt:
www.rwe-ds.cz nebo zákaznická linka 840 11 33 55.
 Vyjádření k PD Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha č.j.
582754/17 ze dne 06.04.2017.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu na něž se vztahuje rozhodnutí
správního orgánu:
– Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 stavebník
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,
a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o.,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Long Credit s.r.o.,
Soukup Bohuslav (1979), Soukupová Olga (1957), Antoshkin Yury (1953), Antoshkina
Valentina (1958), Buday Ladislav (1961), Petrová Pavlína (1963).
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

Odůvodnění
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako nadřízený
správní orgán, podle § 131 odst. 2 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění
pozdějších předpisů, pověřil usnesením č.j. PK-DSH/2650/18 ze dne 14.03.2018 Městský
úřad Tachov, jako věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu, na
požádání účastníka řízení – Městys Chodová Planá, aby projednal a rozhodl ve věci žádosti
účastníka o vydání stavebního povolení na stavbu „Chodník a přechod pro chodce u školy –
Chodová Planá“. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou autorizovanou
osobou Ing. Michal Pašava, SPIRAL spol. s r.o., Revoluční 823, 348 15 Planá, IČ 64825663,
ČKAIT 0301379, datum 05/2017.
Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 09.04.2018 zahájení stavebního řízení ve
věci uvedené stavby všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy a
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veřejnosti. Speciální 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 10
dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o
vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona.
Zjistil, že uvedená stavba je v souladu se záměry územního plánování a že uskutečňováním
stavby nebudou nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a stanovil
podmínky pro provedení stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické
požadavky na stavbu.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící
povolení stavby, rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Vydaná rozhodnutí a jiné podklady doložené ke stavebnímu řízení:
 Projektová dokumentace kterou vypracoval Ing. Michal Pašava, IDGpro, Březinova 18/13,
350 02 Cheb, IČ 73794775, ČKAIT 0301379, datum 05/2017.
 Souhlas Městského úřadu, Planá odboru výstavby a územního plánování ze dne 23.04.2018
č.j. 2488/2018/SU.
 Souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát
Tachov, č.j. KRPP-57515-1/ČJ-2017-0300DP ze dne 21.04.2017.
 Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn.1097035117 ze dne 16.02.2018.
 Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, č.j. 582754/17 ze dne
06.04.2017.
 Stanovisko GridServices /RWE Distribuční služby/, s.r.o., Brno ze dne 26.04.2017 zn.
5001490399.
 Vyjádření TaNET West s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov e.č. 1702010 ze dne
22.02.2017.
 Vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., č.j. 3030/17/02 ze dne 11.04.2017.
 Vyjádření Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí, č.j. 1003/2017-OŽP/TC ze dne
12.04.2017.
 Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j. DSH/7541/17 ze dne 16.6.2017.
 Vyjádření ke stavebnímu povolení Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, Hřímalého
37, 301 00 Plzeň zn. 536/18-33200/21-105/Bo ze dne 30.01.2018.
 Vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň zn.
1641/17/SÚSPK-T ze dne 23.06.2017.
 Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, územní
pracoviště Tachov č.j. KHSPL/15687/21/2017 ze dne 16.06.2017.
 Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní
odbor Tachov č.j. HSPM-1105-6/2014 TA ze dne 12.04.2017.
 Plán kontrolních prohlídek stavby ze dne 04/2018
 Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k dotčeným
pozemkům na nichž stavba probíhá.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení ke
Krajskému úřadu Plzeňského kraje, ODSH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, písemným podáním
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učiněným u zdejšího ODSH MěÚ Tachov s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 81 a 82
správního řádu).
Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst.4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba
nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Roman Říha
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Přílohy
ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena“
(pro stavebníka, předání po právní moci rozhodnutí)
Rozdělovník :
Účastníci řízení :
1. Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861
v zastoupení panem Ing. Pavlem Kodýtkem, náměstí Svobody 58, 348 15 Planá
2. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary,
IČ 49789228
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
4. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ
04084063
6. TaNET West s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, IČ 26378191
7. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, IČ 65993390
8. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119
9. Long Credit s.r.o., Doubravická 1691/2, 415 01 Teplice, IČ 28712234
10. Soukup Bohuslav (1979), Mariánskolázeňská 234, 348 13 Chodová Planá
11. Soukupová Olga (1957), Mariánskolázeňská 234, 348 13 Chodová Planá
12. Antoshkin Yury (1953), Pohraniční stráže 194, 348 13 Chodová Planá
13. Antoshkina Valentina (1958), Pohraniční stráže 194, 348 13 Chodová Planá
14. Buday Ladislav (1961), Mariánskolázeňská 349, 348 13 Chodová Planá
15. Petrová Pavlína (1963), sídliště Lučina 348, 348 13 Chodová Planá
Dále obdrží :
16. Policie ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní
policie, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
17. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova
18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366
18. Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni, ú.p.Tachov, Pobřežní 140, 347 01
Tachov
19. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Hornická 1533,
347 01 Tachov
20. MěÚ OVÚP Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá
21. MěÚ OŽP Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov
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