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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K 
ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

Tomáš Fišer, nar. 2.4.1991, Smědčice č.p. 50, 338 24  Břasy 1, 
kterého zastupuje Bc. Michal Bogner, nar. 18.7.1984, Lhota č.p. 328, 301 00  Plzeň 1 

(dále jen "žadatel") dne 23.10.2017 podal žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu: 

Novostavba RD vč. napojena na IS, ČOV a vrtaná studna na p.č. 67 

a p.č. 54/1 v k.ú. Smědčice. 

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 
 

Předmětem územního řízení o umístění stavby jsou: 
- Rodinný dům - jedná se o rodinný dům s jednou bytovou jednotkou. Stavba bude umístěna na 

pozemku p.č. 67 v k.ú. Smědčice, a to ve vzdálenosti 7,5 m od hranic s pozemky p.č. 69 a st.p.č. 68 
v k.ú. Smědčice na severovýchodní straně, dále 2,0 m od hranice s pozemkem p.č. 54/1 v 
k.ú. Smědčice na východní straně, 10,0 m od hranice s pozemky st.p.č. 72 a p.č. 73 v k.ú. Smědčice 
na severozápadní straně, 10,1 m od hranice s pozemkem st.p.č. 63 v k.ú. Smědčice na jihozápadní 
straně a cca 3,0 m od hranice s pozemkem p.č. 66 v k.ú. Smědčice na jižní straně. Objekt je navržen 
jednopodlažní, zděný, nepravidelného půdorysu o max. rozměrech 10,3 m x 17,2 m a výšky cca 
5,6 m, se sedlovou střechou.  

- ČOV - záměr řeší přečištění odpadních vod z rodinného domu. ČOV bude umístěna v 
severovýchodním rohu pozemku p.č. 67 v k.ú. Smědčice, a to ve vzdálenosti 3,4 m od hranice s 
pozemkem p.č. 54/1 a cca 3,5 m od hranice s pozemkem p.č. 69 v k.ú. Smědčice. Jedná se o 
plastovou nádrž o vnějším max. průměru 1,4 m a hl. 2,4 m. 

- Odpadní potrubí -záměr řeší odvod přečištěné vody z ČOV do retenční jímky. Potrubí povede 
pozemkem p.č. 67 v k.ú. Smědčice při hranici s pozemkem p.č. 54/1 v k.ú. Smědčice, a to v min. 
vzdálenosti cca 0,5 m od této hranice. Jedná se o plastové potrubí DN 10 celkové délky cca 15,0 m. 
Na tomto potrubí bude umístěna 1 plastová revizní šachta, a to v místě, kde se potrubí láme v úhlu 
90°. 

- Retenční jímka - jedná se o betonovou nádrž o objemu 4 m3. Z jímky bude proveden redukovaný 
odtok přečištěné vody z ČOV kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. Do této jímky bude 
svedena i dešťová voda ze střechy rodinného domu. Jímka bude umístěna na pozemku p.č. 67 v 
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k.ú. Smědčice a to ve vzdálenosti 1,3 m od hranice s pozemkem p.č. 54/1 v k.ú. Smědčice a 2,8 m od 
hranice s pozemkem p.č. 66 v k.ú. Smědčice. 

- Kanalizační přípojka - záměr řeší odvod přečištěných splaškových a dešťových vod z rodinného 
domu do veřejné kanalizace. Jedná se o plastové potrubí DN 150, délky 2,6 m vedoucí z retenční 
nádrže do kanalizačního řadu. Potrubí povede pozemky p.č. 67 a p.č. 54/1 v k.ú. Smědčice. 

- Vrtaná studna - záměr řeší napojení rodinného domu na přívod vody. Jedná se o vrt průměru 20 cm 
a o max. hl. 30,0 m. Studna bude umístěna na pozemku p.č. 67 v k.ú. Smědčice západně od 
navrhovaného rodinného domu, a to ve vzdálenosti 15,0 m od hranice s pozemkem st.p.č. 67 v 
k.ú. Smědčice a cca 10,0 m od hranice s pozemkem st.p.č. 72 v k.ú. Smědčice. 

- Přívod el. energie - záměr řeší napojení rodinného domu na el. energii. Jedná se o přívodní kabel 
CYKY 4x10 délky cca 4,0 m, který bude umístěn v pozemku p.č. 67 v k.ú. Smědčice a povede od 
nového elektroměrového pilířku severozápadním směrem k východní stěně rodinného domu, kde 
bude ukončen v hlavním rozvaděči v technické místnosti. Elektroměrový pilířek bude součástí 
stávajícího oplocení na hranici pozemků p.č. 67 a p.č. 54/1 v k.ú. Smědčice, a to ve vzdálenosti cca 
5,5 m od hranice s pozemkem p.č. 66 v k.ú. Smědčice. 

 

 

Předmětem stavebního řízení o povolení stavby je: 
- Rodinný dům - jedná se o rodinný dům s jednou bytovou jednotkou. Objekt je navržen 

jednopodlažní, zděný, nepravidelného půdorysu o max. rozměrech 10,3 m x 17,2 m a výšky cca 5,6 
m, se sedlovou střechou. Vstup do rodinného domu bude ze severovýchodní strany. Objekt je 
dispozičně členěn na zádveří, chodbu, technickou místnost, 2x koupelnu s WC, samostatné WC, 
ložnici, šatnu, spíž, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2x pokoj. 

 

Vydání povolení k provedení stavby ČOV a vrtané studny náleží dle zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změnách některých zákonů, v pozdějším znění, příslušnému vodoprávnímu úřadu, 
kterým je Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí. 

Stavby odpadní potrubí, retenční jímka, kanalizační přípojka a přívod el. energie nepodléhají 
vydání dalšího rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu. 

 

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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94a stavebního zákona a současně nařizuje 
k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

19. prosince 2017 (úterý) v 9:00 hodin 
se schůzkou pozvaných na místě stavby.  

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena 
nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro 
vydání rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřední dny: Po a St 7:30 - 16:30). Žadatel 
podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a 
veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě: 

hranice pozemků p.č. 67 a p.č. 54/1 v k.ú. Smědčice. 
 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při 
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují 
rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek. 
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Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený 
rozsah, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
  
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
 
  

  Ing. Radka Janová v. r. 
vedoucí stavebního odboru 

  
 

Za správnost vyhotovení: Ing. Vendula Stupková 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů, 30. 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. 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Bc. Michal Bogner, IDDS: gsheh3s 
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p 
Daniela Herzigová, Sokolovská č.p. 773/35, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23 
Jan Fišer, Kremličkova č.p. 985/3, 140 00  Praha 4-Krč 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
Jana Jahodová, Na vrcholu č.p. 2582/17, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Josef Zíta, Smědčice č.e. 36, 338 24  Břasy 1 
Antonín Dolejš, Smědčice č.p. 24, 338 24  Břasy 1 
Marcela Dolejšová, Smědčice č.p. 24, 338 24  Břasy 1 
Milan Pták, Sokolovská č.p. 788/59, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23 
Irena Ptáková, Sokolovská č.p. 788/59, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23 
Jana Hanzlíčková, Mánesova č.p. 163, 349 01  Stříbro 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany  
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: 
samai8a 
 
veřejnou vyhláškou 
veřejnost 
 
úřady pro vyvěšení a sejmutí: 
Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1 
Obecní úřad Smědčice, Smědčice č.p. 32, 338 24 Břasy 1 
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