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Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

OVÚP-8920/2019
MeDO-3301/2020-Šab
Šabatka
379 719 111
podatelna@mesto-domazlice.cz

DATUM:

15.01.2020

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16
odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona 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 § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební
povolení, kterou dne 13.09.2019 podala
Obec Brnířov, IČO 00572608, Brnířov 41, 345 06 Kdyně
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
obytná zóna Brnířov – III. etapa
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 653/5, 689/18, 689/19, 718/3, 723/6, 744/2, 751/2, 753/2, 762/13,
763/5, 763/6, 770/5, 771/3, 772/2, 840/2 v katastrálním území Brnířov.
Stavba obsahuje:
- Jedná se o místní komunikace funkční třídy D1
- Stavebně je komunikace navržena jako obousměrná komunikace v obytné zóně s dvoupruhovým
dopravním prostorem. Šířkové uspořádání komunikace je navrženo dle ČSN 73 6110, min. šířka
dopravního prostoru je 3,5 m, šířka podélných parkovacích míst je 2,0 m, šířka komunikace mezi
obrubami je tedy 5,0 m. Výškové vedení trasy komunikace je dáno především stávajícími
podmínkami, tj. místem napojení na začátku a konci úpravy a dále řadou vyskytujících se
podzemních inž. sítí. Ty musí být polohou nové nivelety respektovány. Trasa rekonstruované
komunikace je z hlediska technologie navržena v jednotné technologii. Návrh konstrukce vozovky
byl stanoven projektantem po dohodě s investorem. Vozovka bude dle požadavku investora po obou
stranách lemována betonovým silničním obrubníkem s přídlažbou z bet. tvarovky do lože z betonu
C 20/25 XF4 se základní nášlapnou výškou 80 mm, která bude v místě sjezdů snížena na 40 mm. Zde
bude provedena snížená obruba z betonové nájezdové obruby, rovněž s přídlažbou. Přídlažba bude
zřízena i kolem nových uličních vpusti. Konstrukce komunikace je navržena dle TP 170 „Navrhování
Vozovek pozemních komunikací“.
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Odvodnění komunikace bude zajištěno novými uličními vpustmi v trase, zaústěnými do stávající a
částečně do nově navržené dešťové kanalizace. Vpusti jsou navrženy typové, betonové, v trase
rozmístěné dle nové polohy nivelety a příčných sklonů. Napojení bude provedeno PVC potrubím
světlosti min. DN 150 mm. Při křížení a souběhu přípojek s podzemními inž. sítěmi nutno dodržovat
příslušné normy a předpisy. Výkop pro přípojku provádět s max. opatrnosti. Napojení a poloha
jednotlivých uličních vpusti je patrná ze situace. Odvodnění silniční pláně je zajištěno podélným
trativodem z drenážních flexib. trubek PVC DN 100 v celé délce trasy zaústěným do přípojek
uličních vpusti. Součástí stavby je rovněž výšková úprava poklopů, uzávěrů, hydrantů a šoupat
veškerých inženýrských sítí do polohy nové nivelety komunikace.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Projekce dopravních
staveb, Projekční kancelář Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice, zodpovědným projektantem:
Ing. Jaroslavem Rojtem – autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT – 0200225)
a nazvanou: „OBYTNÁ ZÓNA BRNÍŘOV III. ETAPA“ datum: V/2019, zakázka: neuvedena,
stupeň: DSP; která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku M 1:500 se zakreslením
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Po dokončení stavby před jejím užíváním.
4. Stavba bude dokončena do 30.10.2025.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení.
Název a sídlo stavebního podnikatele včetně fotokopie dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín
zahájení stavby sdělí stavebník písemně zdejšímu odboru ještě před zahájením stavebních prací.
6. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je
stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou
oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Domažlice, odboru životního
prostředí ze dne 30.03.2019 č.j. MeDO-59408/2019-Sla-DS:
- přebytečná ornice bude uložena na pozemku p.č. 689/18 v k.ú. Brnířov a použita na sadové úpravy a
vegetační úpravy v obci Brnířov
- bude veden protokol (pracovní deník) s uvedením všech skutečností rozhodných pro posouzení
správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrytých zemin. Zejména se jedná o tyto náležitosti: činnosti
souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením a ošetřováním
skrývaných kulturních vrstev půdy. Protokol (pracovní deník) bude k dispozici při kontrolách orgánů
ochrany zemědělského půdního fondu
8. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí stavebník zajistí, aby byly
před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními
předpisy a jejich kopie předloží stavebnímu úřadu společně s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
9. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci
skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti
vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Pokud je stavba předmětem
evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Brnířov, Brnířov 41, 345 06 Kdyně
Odůvodnění:
Dne 13.09.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor, jako obecný
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stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. 64/02/V dne 19.07.2002. Dne 14.10.2019,
č.j. V/1468/2019 vydal obecný stavební úřad Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor souhlas podle § 15
odst. 2 stavebního zákona s vydáním rozhodnutí o povolení výše uvedené stavby. Protože žádost nebyla
úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník
dne 30.09.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 18.10.2019.
Speciální stavební úřad oznámil dne 24.10.2019 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Současně 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.
Stavební úřad umožnil účastníkům řízení i dotčeným orgánům nahlédnout do dokumentace a podkladů
rozhodnutí, a to předem na Městském úřadu Domažlice odboru výstavby a územního plánování.
Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve stavebním řízení byla zvážena a využita při
stanovení podmínek tohoto rozhodnutí.
Zpracovanou projektovou dokumentaci speciální stavební úřad zkoumal zda je v souladu s ustanovením
§ 2 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních
staveb, tj. podle Přílohy č. 8, která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic,
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro
vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. Speciální stavební
úřad došel k závěru, že zpracovaná projektová dokumentace je úplná, přehledná a odpovídající míře jsou
řešeny obecné požadavky na výstavbu.
Podle zásad organizace výstavby bude přístup na stavební pozemek možný po dobu výstavby po silnici
I/22 vedoucí průtahem obce a dále po stávajících místních komunikacích zajišťujících dopravní
obslužnost dotčené části obce.
Navržená stavba je v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona.
Jako účastníci stavebního řízení byli zařazeni ve smyslu § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník:
Obec Brnířov, Brnířov č.p. 41, 345 06 Kdyně
ve smyslu § 109 písm. d) stavebního zákona - vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, a ten, do má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li
být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ve smyslu § 109 písm. e), f) stavebního zákona:
parc. č. 653/2, 653/3, 653/4, 653/7, 689/13, 689/14, 689/15, 689/16, 689/17, 705/1, 718/1, 718/4, 723/1,
723/3, 723/4, 744/3, 744/4, 751/3, 751/5, 753/1, 753/3, 762/2, 762/14, 763/1, 763/4, 770/1, 770/3, 771/1,
772/3, 840/3, 840/4 v katastrálním území Brnířov
Speciální stavební úřad zahrnul všechny výše uvedené účastníky z důvodu přímé dotčenosti - stavba je
prováděna na pozemky či stavby jiných vlastníků, na kterých se místní komunikace rekonstruuje a dále
zahrnul speciální stavební úřad účastníky řízení nejbližší vlastníky pozemků a staveb, kteří by mohli být
záměrem přímo dotčeni. Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení
pojati, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti
těchto sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolené stavby. V
průběhu územního řízení stavební úřad neobdržel žádnou žádost o tom, že vlastník pozemku nebo stavby,
který není účastníkem řízení se považuje za účastníka řízení.
Speciální 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
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
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Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Domažlice ze dne 16.07.2019 č.j. MeDO-39327/2019-Vac
- Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí ze dne 30.9.2019 č.j. MeDO-59408/2019-Sla-DS
- Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor č.j. 64/02/V dne 19.7.2002 a č.j. V/1468/2019 dne 14.10.2019
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice,
dopravní inspektorát ze dne 03.07.2019 č.j. KRPP-83450-2/ČJ-2019-030106
- GridServices, s.r.o. ze dne 28.06.2019 č.j. 5001944623
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice ze dne 20.06.2019 č.j. HSPM2535-2/2019 DO
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 18.6.2019 č.j.
KHSPL/14666/21/2019
- PRAVES, spol. s r.o., ze dne 09.07.2019
- ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 01.07.2019 č.j. 1104420111
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad došel po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby
„obytná zóna Brnířov – III. etapa“ nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Do podmínek stavebního povolení nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění
vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.
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 Krajskému úřadu Plzeňského
kraje, Škroupova 18, 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.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem.
Při provádění stavby je stavebník povinen
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení
stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech
oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby 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.
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zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody,
zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

stavby a všechny
prohlídek stavby,
této prohlídky se
ohrožují životy a

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. Ivana Sladká
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní
řád).
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se následujícím účastníkům
řízení, v návaznosti na ustanovení v § 27 odst. 1 správního řádu, doručuje jednotlivě:
ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona se účastníkům řízení podle 109 písm. a) stavebního
zákona, doručuje jednotlivě:
1. Obec Brnířov, IDDS: 5avbyvv
sídlo: Brnířov č.p. 41, 345 06 Kdyně
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
MěÚ Domažlice - ÚŘEDNÍ DESKA, U nemocnice č.p. 579, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Obec Brnířov, Brnířov č.p. 41, 345 06 Kdyně
ve smyslu § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, se účastníkům řízení podle § 109 písm. d)
stavebního zákona, v návaznosti na ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona vymezují podle
§ 27 odst. 1 správního řádu, doručuje jednotlivě:
2. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
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sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ve smyslu ustanovení § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se řízení s velkým počtem
účastníků řízení uvedení v § 109 písm. e) a f) stavebního zákona se identifikují podle § 112 odst. 1
stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených
vlivem záměru a doručuje se jim v souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád , veřejnou
vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 653/2, 653/3, 653/4, 653/7, 689/13, 689/14, 689/15, 689/16, 689/17, 705/1, 718/1, 718/4,
723/1, 723/3, 723/4, 744/3, 744/4, 751/3, 751/5, 753/1, 753/3, 762/2, 762/14, 763/1, 763/4, 770/1,
770/3, 771/1, 772/3, 840/3, 840/4 v katastrálním území Brnířov
dotčené orgány
6. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, IDDS: p36ab6k
sídlo: Břetislavova č.p. 158, 344 01 Domažlice 1
7. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
8. MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1
9. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní
inspektorát, IDDS: 5ixai69
sídlo: Kosmonautů č.p. 165, 344 01 Domažlice 1
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