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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, 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 91 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
19.5.2016 podali 

Barbora Dolejšová, nar. 13.12.1988, Malé Dvorce 17, 348 06  Přimda, 
Tomáš Gola, nar. 31.7.1990, Plaská č.p. 2062/56, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 

(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 

Rodinný dům, garáž, studna, ČOV, oplocení Smědčice 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 502/18 (orná půda) v katastrálním území Smědčice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Projektová dokumentace řeší umístění stavby rodinného domu o půdorysu písmene L o rozměrech 
8,1 m x 14,44 m a 4,8 m x 14,9 m. Stavba RD bude umístěna 4,72 m od hranice s pozemkem 
p.č. 502/19 v k.ú. Smědčice a 5,34 m od hranice s pozemkem p.č. 502/17. Rodinný dům je řešen 
jako jednopodlažní, přízemní dům zastřešený plochou střechou, maximální výška 3,515 m. Stavba 
bude založena na základových pasech doplněné o podkladní desku. Svislé konstrukce budou 
provedeny jako zděné, stropní konstrukce bude provedena z předpjatých dutinových panelů, 
zastřešení bude provedeno pomocí ploché střechy s atikou. Kapacitně je dům navržen pro 4 člennou 
rodinu. Elektrická energie bude napojena ze stávající přípojky. Vytápění bude zajištěno pomocí 
krbové vložky s teplovodním výměníkem napojeným na akumulační nádrž s doplňkovou elektro 
patronou. Odpadní vody budou svedeny do DČOV a odtud do stávající přípojky dešťové kanalizace, 
dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže s přepadem do vsaku na pozemku stavebníka. 
Zásobování vodou bude řešeno z vrtané studny na pozemku stavebníka.  

- Garáž bude provedena jako zděná, zastřešena plochou střechou s atikou o půdorysných rozměrech 
6,0 x 7,5 m, která bude umístěna 5,69 m od hranice  s pozemkem p.č. 502/17 v k.ú. Smědčice a 2,5 
m od hranice s pozemkem p.č. 502/27 v k.ú. Smědčice. 
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- DČOV o průměru 1,4 m bude umístěna 1,6 m od hranice s pozemkem p.č. 502/17 v k.ú,. Smědčice 

a 4,6 m od hranice s pozemkem p.č. 502/27 v k.ú. Smědčice. Přečištěné odpadní vody budou 
odvedeny do stávající kanalizační přípojky ukončené na pozemku stavebníka. 

- Dojde k vybudování trubní vrtané studny o vnitřním průměru 114 mm a hloubky max. 30 m. Studna 
bude umístěna 14,5 m od hranice s pozemkem p.č. 502/19 v k.ú. Smědčice a 26,3 m od pozemku 
p.č. 502/27 v k.ú. Smědčice. 

- Nově bude na hranici s pozemkem p.č. 502/19 a 502/7 v k.ú. Smědčice provedeno oplocení 
z ocelových sloupků a ocelového pletiva, na hranici s pozemkem p.č. 502/27 v k.ú. Smědčice bude 
provedeno oplocení z betonových tvárnic a dřevěné výplně mezi sloupky. 

- Více viz. projektová dokumentace na akci: Rodinný dům Smědčice, p.č. 502/18, datum 05/2016, 
vedoucí projektant Ing. Zdeněk Calta, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0200018, 
Stavba domovní ČOV u rodinného domu, k.ú. Smědčice, p.p.č. 502/18, datum 04/2016, č. zakázky 
1623, zodpovědný projektant Zdeňka Bejvlová, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby 
spec. stavby zdravotnětechnické a Hydrogeologické posouzení a projekt studny průměru 114 mm, 
pozemek č. 502/18, k.ú. Smědčice (okres Rokycany, kterou vypracoval Ing. Alfréd Samek a Mgr. 
Marta Šindelářová, Plzeň, duben 2016. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 502/18 (orná půda) v katastrálním území Smědčice. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací na akci: Rodinný dům Smědčice, 
p.č. 502/18, datum 05/2016, vedoucí projektant Ing. Zdeněk Calta, autorizovaný inženýr pro 
pozemní stavby, ČKAIT 0200018, Stavba domovní ČOV u rodinného domu, k.ú. Smědčice, 
p.p.č. 502/18, datum 04/2016, č. zakázky 1623, zodpovědný projektant Zdeňka Bejvlová, 
autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby spec. stavby zdravotnětechnické 
a Hydrogeologické posouzení a projekt studny průměru 114 mm, pozemek č. 502/18, k.ú. Smědčice 
(okres Rokycany, kterou vypracoval Ing. Alfréd Samek a Mgr. Marta Šindelářová, Plzeň, duben 
2016. 

2. Případné změny v umístění stavby budou předem projednány s příslušným stavebním úřadem. 
3. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat náležitosti stanovené vyhláškou 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
4. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou. 
5. PD bude předložena dotčeným orgánům státní správy, dotčeným organizacím, správcům 

inženýrských sítí k vyjádřením, která budou přiložena k žádosti o povolení stavby. 
6. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s předpokladem archeologických nálezů, 

vztahují se na stavebníky povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit 
Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, oddělení archeologické památkové péče, 
Letenská 4, 118 01 Praha 1. Příslušný tiskopis lze vyzvednout na stavebním úřadě, na odboru kultury 
a školství při MěÚ Rokycany nebo na internetových stránkách města Rokycany. 

7. V dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány podmínky vyjádření spol. RWE 
Distribuční služby s.r.o. zn. 5001308785 ze dne 1.6.2016. 

8. V dalším stupni projektové dokumentace budou dodrženy podmínky souhlasu se stavbou a činností 
v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy spol. ČEZ Distribuce a.s. zn. 1084674304 ze dne 
2.5.2016. 

9. V dalším stupni projektové dokumentace bude respektováno vyjádření sdělení o existenci 
energetického zařízení spol. ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100496237 ze dne 24.11.2015. 

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí zn. 
2954/OŽP/16 ze dne 31.5.2016 a to zejména: 
• Stavba domovní čistírny odpadních vod, stavba domovní studny a odběr podzemních vod z této 

studny podléhají povolení zdejšího vodoprávního úřadu dle § 8 a § 15 vodního zákona. 
11. Budou dodrženy podmínky souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

zn. MeRo/2926-1/OŽP/16 ze dne 1.6.2016: 
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• Před zahájením zemních prací bude v terénu zřetelně označena hranice trvale odnímané 

zemědělské půdy a zajištěno její nepřekročení. 
• V průběhu terénních úprav musí být učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných 

a plynných látek poškozující ZPF a jeho vegetační kryt. A musí být dbáno na neporušení 
funkčnosti odvodnění, které je na pozemku vybudováno. 

• Před zahájením stavby bude provedena skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy v tloušťce 0,2 m na 
ploše 221 m2. Celkové množství skryté ornice bude činit cca 44 m3. Ornice bude využita na 
sadové úpravy pozemku p.č. 502/18 v k.ů. Smědčice po dokončení stavby. 

• Povinný k platbě odvodů je povinen Městskému úřadu Rokycany, odboru životního prostředí 
písemně oznámit zahájení realizace záměru nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. 

12. Stavba rodinného domu a garáže podléhá vydání stavebního povolení (žádost o vydání stavebního 
povolení, příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.). 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Barbora Dolejšová, nar. 13.12.1988, Malé Dvorce 17, 348 06  Přimda 
Tomáš Gola, nar. 31.7.1990, Plaská č.p. 2062/56, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 

 

Odůvodnění: 

Dne 19.5.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná 
a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
žadatel dne 19.5.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 
27.6.2016. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 4.8.2016, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol.  

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 a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

 

Stanoviska sdělili: 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, č.j. KHSPL 12423/21/2016 ze dne 
6.6.2016. 

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí zn. MeRo/2926/-1/OŽP/16 ze dne 1.6.2016. 

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí zn. MeRo/2954/OŽP/16 ze dne 31.5.2016. 

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí zn. MeRo/2955/OŽP/16 ze dne 31.5.2016. 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, č.j. HSPM – 2847-2/2016 RO 
ze dne 1.6.2016. 

 

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. 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 502/4, 502/17, 502/19, 502/27 v katastrálním území Smědčice 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost nepodala připomínky. 

 

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 ke Krajskému 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 také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 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. 
 
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
  

  Ing. Oldřich Dienstbier v. r. 
vedoucí stavebního odboru 

  
 
 
Za správnost vyhotovení:  Ladislav Mayer 
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 Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
 
Datum zveřejnění na úřední desce:   Datum sejmutí z úřední desky: 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
..............................     .................................... 
 
 
 
V elektronické podobě umožňující    V elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup zveřejněno od:    dálkový přístup zveřejněno do:  
    
 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
..............................     .................................... 
 
 
 
 
Razítka,  podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve 
výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. d) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, 
položky 17 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč, položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč, položky 18 odst. 
1 písm. d) ve výši 1000 Kč, celkem 9300 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Barbora Dolejšová, Malé Dvorce č.p. 17, 348 06  Přimda 
Tomáš Gola, Plaská č.p. 2062/56, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
MUDr. Karel Svidenský, Havlenova č.p. 1369, 332 02  Starý Plzenec 
Mgr. Lenka Svidenská, IDDS: pzh2t5e 
Ing. Jiří Bartošák, Novohuťská č.p. 296, 330 02  Dýšina 
Ing. Blanka Bartošáková, Novohuťská č.p. 296, 330 02  Dýšina 
Pavlína Jelínková, Smědčice č.p. 99, 338 24  Břasy 1 
Pavlína Baštářová, Smědčice č.p. 122, 338 24  Břasy 1 
Pavel Reiter, Smědčice č.p. 122, 338 24  Břasy 1 
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  
Rokycany 1 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, 
IDDS: samai8a 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k 
  
ostatní 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 
Úřady pro vyvěšení veřejné vyhlášky a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky. 
Obec Smědčice, Smědčice č.p. 32, 338 024 Břasy 
Městský úřad Rokycany, sekretariát starosty, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 
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