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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. f) 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 
15.3.2012 podal 

Obec Holoubkov, IČ 258717, Holoubkov 48, 338 01  Holoubkov, 
kterou zastupuje Ing. Václav Mach, nar. 9.3.1955, Blížanovy 85, 340 34  Plánice 

(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 řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

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 

Holoubkov - vodovod Na Rudě 
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 28, 30/1, 30/2, 109/1, 112/1, 127, parc. č. 2/1, 2/2, 3, 26/1, 351, 
352/1, 369/1, 392, 401, 414/3, 415, 432/1, 432/2 v katastrálním území Holoubkov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 
Projektová dokumentace řeší umístění vodovodu v obci Holoubkov v lokalitě Na Rudě. Stavba zahrnuje 
tři inženýrské objekty,  a to: 

IO 01 - Vodovodní řad  

IO 02 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek 

IO 03 - Nové vodovodní přípojky 

 

IO 01 – stavební objekt  představuje výstavbu  vodovodního řadu ,,1´´ , který začíná napojením na 
stávající rozvod vody. Nový řad  povede nezpevněnou plochou parku, 2x přejde chodník  a živičnou 
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vozovku a dále  stávajícím protlakem  bude přecházet vozovku silnice III/2341. Před přechodem silnice 
III/2341 dojde ke změně dimenze z DN 100 na DN 80. Vodovod dále bude pokračovat v souběhu se 
silnicí III/2341,  kde stávajícím protlakem bude převeden na její druhou stranu.  Hlavní řad bude ukončen 
požárním hydrantem DN 80. Vodovodní řad v dimenzi DN 100 bude mít délku 169,16 m  a v dimenzi 
DN 80 délku 253,21 m.  

IO 02 - stavební objekt představuje přepojení stávajících vodovodních přípojek, které budou přepojeny  
na realizovaný vodovodní řad. Předmětem tohoto objektu bude zrušení stávajícího vodovodního potrubí 
v centrální části lokality Na Rudě a   zrušení potrubí DN 100 a DN 150 ve stávajícím protlaku. 

IO 03 – součástí objektu je umístění šesti nových vodovodních přípojek o celkové délce 62,8 m.  

    

Umístění stavby na pozemku: 

Stavba bude  umístěna na  pozemku st. p. 28, 30/1, 30/2, 109/1, 112/1, 127, parc. č. 2/1, 2/2, 3, 26/1, 351, 
352/1, 369/1, 392, 401, 414/3, 415, 432/1, 432/2 v katastrálním území Holoubkov. Stavba bude umístěna 
v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

  

II.  Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
1. Stavba bude umístěna  podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, za jejíž úplnost, 

správnost a proveditelnost odpovídá  zodpovědný projektant Ing. Václav Mach  ČKAIT 0200074, 
a která je přílohou tohoto rozhodnutí (po nabytí právní moci obdrží projektovou dokumentaci 
stavebník od osoby, která ho zastupuje). 

2. Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 

3. Stavba bude navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby.  

4. Stavebník dodrží podmínky rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 26.3.2012 
spis. zn. : 3153/OD/12, a to zejména: 
- Trasa bude provedena dle předložené situace PD, kterou zpracoval Ing. Václav  Mach, 

Bližanova 85, 340 34 Plánice, v lednu 2012. 
- Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., ze dne 6.3.2012. 
- Při ukládání zařízení do silničního tělesa musí být postupováno podle § 36 zákona o 

pozemních komunikacích.       
 

5. Stavebník je povinen dodržet ustanovení § 152 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., a to zejména: 
- Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i 

terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob 
nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti 
má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného 
obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných 
svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s 
ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od 
povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo 
dotčené. 

 
6. Stavebník bude respektovat vyjádření Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí, 

zn. 602/OŽP/12 ze dne 9.2.2012, a to zejména: 
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí vydá vyjádření podle ustanovení § 79   

odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb.. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,   
ve znění pozdějších předpisů, v řízení vedeném Městským úřadem Rokycany, odborem    
stavebním. 

- Ochrana dřevin, které nejsou určeny ke kácení, při všech stavebních činnostech se    
bude řídit oborovou normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Především budou 
výkopy v kořenovém prostoru dřevin (tj. okapová linie koruny zvětšená o 1,5 m) 
prováděny pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Dále nebude v kořenovém 
prostoru dřevin skladován materiál a umisťována zařízení staveb. 
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- Stavba vodovodu podléhá povolení vodoprávního úřadu Městského úřadu         

Rokycany. 
 

7. Stavebník bude respektovat závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje 
Územního odboru Rokycany, č.j. HSPM -535-2/2012 RO ze dne 31.1.2012, a to zejména: 

- Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby    
      předložit  opět k vyjádření. 
 

8. Stavebník bude respektovat stanovisko  provozovatele inženýrských sítí společnosti ČEZ 
Distribuce a.s., ze dne 26.12.2011 zn. 0100018904, společnosti Telefónica O2 Czech Republic 
a.s., č.j. 191359/11 ze dne 21.12.2011, společnosti RWE Distribuční služby a.s., zn. 5000564071 
ze dne 21.12.2011 a vyjádření společnosti Revos s.r.o., ze dne 22.12.2011.   

9. Stavebník bude respektovat závazné stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy  ze 
dne 2.2.2012 zn. 1298/OD/12, a to zejména: 

- Před zásahem do pozemních komunikací bude požádán příslušný silniční správní  úřad 
minimálně jeden měsíc před požadovaným termínem zahájení stavby o  povolení 
zvláštního užívání a uzavírek dotčených komunikací, dle §§ 24 a 25  zákona.  

- Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) pro 
realizaci stavby stanovuje podle § 77 zák. 361/2000 Sb. rovněž zdejší odbor dopravy, a to 
po  předchozím písemném vyjádření Policie ČR DI Rokycany.  

- Žádosti o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací nebo o omezení obecného  
užívání uzavírkami nebo objížďkami jsou k dispozici na internetových stránkách města 
Rokycany nebo je lze vyzvednout na odboru dopravy – silničním hospodářství. 

- Před vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání silnice je nutno uhradit správní poplatek, 
pro jehož zaplacení je nutné vyzvednout doklad o zaplacení na zdejším odboru. 

- Stavbou budou přijata účinná opatření k zamezení znečišťování přilehlých pozemních 
komunikací. 

 
10. Stavebník bude respektovat vyjádření k územnímu rozhodnutí Městského úřadu Rokycany, 

odboru školství a kultury č.j. OŠK 2012/0104 ze dne 6.2.2012, a to zejména: 
- Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby ohlásit záměr provádět zemní práce        

Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel. 257 014     
300.  

- Organizace pověřené provádět archeologické výzkumy a vlastník (správce, uživatel) jsou     
      povinni uzavřít před samotným zahájením archeologických výzkumů dohodu o    
      podmínkách realizace těchto výzkumů.  
- Investor (stavebník) je povinen umožnit dohled a provedení záchranného 

archeologického výzkumu odbornému pracovníkovi oprávněné organizace. 
- V případě archeologického nálezu je nezbytné dodržet ust. § 23 památkového zákona, a    
      to zejména oznamovací povinnost (ve lhůtě nejpozději do druhého dne) a zajištění    
      archeologického nálezu a naleziště proti pozměnění situace, poškození nebo odcizení. 
- Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2   
      zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

11. Stavba vodovodu podléhá vodoprávnímu povolení  podle zákona č. 254/2001 Sb., (Vodní zákon). 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01  Holoubkov 

 

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků, podaných  v rámci místního šetření konaného dne                                        

         3.5.2012. 

Stavební úřad vyhověl námitce účastníků územního řízení  Luboše Vondráška a Jany Vondráškové bytem 
Holoubkov č.p.  268.  
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Námitka:  Manželé Vondráškovi upozorňují, že protlak pod komunikací si  objednali a zaplatili a z tohoto 
důvodu ho považují za svůj majetek. Dále sdělují, že startovací jáma pro provedení protlaku byla 
umístěna na jejich pozemku.        

Manželé Vondráškovi dále upozorňují na  přípojku plynu a  přípojku kanalizace vybudovanou obcí 
Holoubkov v letech 1999 – 2001,  která se nachází v blízkosti vyústění protlaku. 

Manželé Vondráškovi dále sdělují, že v místě zamýšleného výkopu stavby je povolený vjezd včetně 
betonových rour dle stavebního povolení  spis. zn. 9979/OST/10, které vydal odbor stavební Městského 
úřadu Rokycany.  

Stavební úřad zamítl námitku  účastníků územního řízení  Luboše Vondráška a Jany Vondráškové bytem 
Holoubkov č.p.  268.      

Námitka: Manželé Vondráškovi namítají, že by došlo k sesutí základů opěrné zdi do výkopu. Opěrná 
zeď byla povolena Městským úřadem Rokycany, odborem stavebním pod spis. zn. 9979/OST/10. 
Manželé Vondráškovi  se dále obávají sesouvání svahu do výkopu a znemožnění provedení  opravy plotu 
s podezdívkou.  

Manželé Vondráškovi navrhují, aby vodovodní potrubí bylo vedeno v komunikaci popřípadě na druhé 
straně komunikace. 

 

Stavební úřad vyhověl námitce účastníka územního řízení Jaroslava Majera, bytem Zbiroh č.p. 531 

Námitka:  Vlastník žádá dodržení vzdálenosti  od hranice pozemku st. p. 111 v k.ú. Holoubkov z důvodu 
stavby vjezdové brány i případné instalace chráničky do vjezdu.   

        

       Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků, podaných  v rámci pokračování územního řízení dne   

       18.6.2012 pod. č.j.  5196/OST/12. 

Stavební úřad zamítl námitku  účastníků územního řízení  Luboše Vondráška a Jany Vondráškové bytem 
Holoubkov č.p.  268, podanou na Městský úřad Rokycany pod  č.j. 5196/OST/12 dne 18.6.2012.   

Námitka:  Manželé Vondráškovi si nechali zpracovat vyjádření statika, (Ing. Jaroslav Loskot – statická 
kancelář, Pod Lysinami 477/8, 147 00 Praha 4, číslo autorizačního osvědčení ČKAIT 0005182) ve kterém 
statik uvádí, cituji: Při uvažované výstavbě vodovodu se předpokládá, že trasa vodovodu povede na 
hranici pozemku parc. č. 418 a 56/42, kde se nachází inkriminovaná zeď. Při výstavě vodovodu povede 
výkop v líci základů v nezámrzné hloubce cca 1000 - 1500 mm pod úrovní terénu. Jelikož se základová 
spára této zdi  nachází v hloubce cca 1000 mm pod úrovní terénu je téměř jisté, že dojde k porušení 
stability zeminy v základové spáře. Z toho vyplývá, že zeď se poruší, nebo dokonce spadne. I v případě, 
že se zeď se základem podaří během stavby zajistit proti posunu, tak po skončení stavby budou zemní 
tlaky úplně jiné než je tomu nyní a po odstranění zajištění dojde k její deformaci,  popraskání, naklonění, 
posunu, atd., a to v relaci i několika roků. To neplatí, jestliže se v základové spáře nachází skalní podloží, 
které by nevykazovalo při podkopání žádné deformace. Je ale velmi pravděpodobné, že by i v tomto 
případě práce ve sklaním podloží konstrukci základů porušily.     

               

Odůvodnění: 

Dne 15.3.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu Holoubkov- 
vodovod Na Rudě. 

Stavební úřad oznámil dne 27.3.2012 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 
den 3.5.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

V rámci místního šetření byly vzneseny účastníky územního řízení námitky, které se týkaly umístění 
vodovodního řadu ,,1´´. Stavební úřad na základě námitek účastníků řízení územní řízení usnesením ze 
dne 11.5.2012  pod  spis. zn. (č.j.)  přerušil a  stavebníka vyzval k doplnění projektové dokumentace pro 
územní řízení. Projektová dokumentace byla doplněna dne 21.5.2012, pod č.j. 4225/OST/12. Stavební 
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úřad oznámil dne 25.5.2012 pokračování územního řízení a vyzval účastníky řízení,  aby uplatnili 
námitky a případné důkazy nejpozději 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.          

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. 

 

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. 

Stanoviska sdělili: 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, sdělení  zn. 602/OŽP/2012 ze dne 9.2.2012. 

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, vyjádření  zn. 1396/OŽP/2012 ze dne 30.3.2012. 

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, závazné stanovisko zn. 1298/OD/12 ze dne 2.2.2012. 

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, vyjádření  č.j. OŠK 2012/0104 ze dne 6.2.2012. 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, závazné stanovisko zn. 2054/21/12 ze dne 24.2.2012   

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, závazné stanovisko č.j. HSPM – 
535-2/2012 RO ze dne 31.1.2012. 
  

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Obec Holoubkov, Zbyněk Kubín, Klára Kubínová Formánková, Jiří Kraus, Marie Pašková, Jiří Cink, 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.,, Okresní správa Rokycany, Zdeněk Vild, Blanka 
Pěnkavová, Ing. Václav Pěnkava, Eva Farová, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Telefónica  
Czech Republic a.s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby s.r.o, Monika Maříková, Luboš 
Vondrášek, Jana Vondrášková, Miroslav Mitterbach, Stanislav Král, Vlasta Králová, Zdeněk Stehlík, Petr 
Netík, Miroslava Netíková, Antonie Šnajdrová, Vlastimil Matys, Bohuslava Matysová, Jaroslav Majer, 
Jan Vodička, Iveta Vodičková, Milan Plundrich, Miluše Plundrichová, PaeDr. Zdeněk Mensa, Mgr. Šárka 
Mensová, Karel Bělohlávek, Alena Bělohlávková, JUDr. Miroslav Majer, Alena Majerová, Monika 
Maříková. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků územního řízení vznesených v rámci místního šetření 
konaného dne 3.5.2012: 

Námitka:  Manželé Vondráškovi upozorňují, že protlak pod komunikací si  objednali a zaplatili a z tohoto 
důvodu ho považují za svůj majetek. Dále sdělují, že startovací jáma pro provedení protlaku byla 
umístěna na jejich pozemku.        

Manželé Vondráškovi dále upozorňují na  přípojku plynu a  přípojku kanalizace vybudovanou obcí 
Holoubkov v letech 1999 – 2001,  která se nachází v blízkosti vyústění protlaku. 

Manželé Vondráškovi dále sdělují, že v místě zamýšleného výkopu stavby je povolený vjezd včetně 
betonových rour dle stavebního povolení  spis. zn. 9979/OST/10, které vydal odbor stavební Městského 
úřadu Rokycany. Výše uvedeným námitkám bylo  vyhověno.   

Námitka: Manželé Vondráškovi namítají, že by došlo k sesutí základů opěrné zdi do výkopu. Opěrná 
zeď byla povolena Městským úřadem Rokycany, odborem stavebním pod spis. zn. 9979/OST/10. 
Manželé Vondráškovi  se dále obávají sesouvání svahu do výkopu a znemožnění provedení  opravy plotu 
s podezdívkou. Námitka zamítnuta. 

    

    

Vypořádání námitky: 

    Na základě vyjádření odpovědného projektanta ze dne 3.5.2012, provedeného  písemnou formou v rámci 
místního šetření  a na základě doplněné projektové dokumentace, a to výkresu č. D3a, (situace 1:250) 
stavební úřad konstatuje, že umístění stavby je mimo vjezd  na pozemek manželů Vondráškových. 
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Zmiňovaný vjezd připojuje pozemek parc. č. 418 v k.ú. Holoubkov ke komunikaci III/2341. Samotný 
protlak, který manželé Vondráškovi považují za svůj majetek nebude stavbou využit ani zasažen.     

    Vodovodní řad ,,1´´ nekřižuje ani jinak nezasahuje do kanalizační přípojky, která odvádí odpadní vody z 
rodinného domu manželů Vondráškových přes pozemek parc. č. 418 v k.ú. Holoubkov.Vodovodní řad 
nezasáhne ani do ochranného pásma kanalizační přípojky manželů Vondráškových, které je 1,5 m na obě 
strany.  

    Plynovodní přípojka, která přivádí  plyn do rodinného domu manželů Vondráškových se připojuje na STL 
plynovod umístěný v komunikaci III/2341. Vodovodní řad ,,1´´ bude křižovat stávající STL plynovod. 
Samotná plynovodní přípojka do rodinného domu manželů  Vondráškových nebude zasažena stavbou 
vodovodního řadu ,,1´´. Stavba vodovodního řadu ,,1´´ se bude nacházet mimo ochranné pásmo dané pro 
plynovodní přípojky v zastavěném území obce, tj. 1 m na obě strany. 

   Stavba vodovodního řadu bude umístěna ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hranice pozemku parc. č. 56/42 
v k.ú. Holoubkov, tj. pozemek ve vlastnictví manželů Vondráškových. Vzdálenost od stávajícího oplocení 
jehož část je umístěná na pozemku parc. č 369/1  v k.ú. Holoubkov a k němuž má vlastnické právo 
Plzeňský kraj, je v projektové dokumentaci uvedena 0,92 m. Vlastník pozemku 369/1 v k.ú. Holoubkov 
uzavřel se stavebníkem smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. 
4808/12, ve které je uvedeno, že správce umožní investorovi provádění stavebních prací  za účelem 
uložení nebo opravy inženýrských sítí. Zástupce stavebníka se písemně vyjádřil, že výkopové práce na 
vodovodu  budou řešeny výkopem v rýze s takovým druhem pažení, aby nedošlo k ohrožení cizí stavby, 
která je umístěna byť na cizím pozemku.  

   V podmínce č. 5   výrokové části tohoto rozhodnutí je uvedeno, cituji: 

    Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních 
úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu 
životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn 
nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení 
reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu 
prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách 
osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo 
dotčené. 

   Z tohoto ustanovení stavebního zákona plyne, že stavbou vodovodního řadu ,,1´´  nesmí být poškozena  
opěrná zeď umístěná na pozemku parc. č. 56/42 v k.ú. Holoubkov, která je ve vlastnictví manželů 
Vondráškových, ani stávající oplocení umístěné z části na pozemku parc.č. 369/1 v k.ú. Holoubkov. 
Vzdálenost opěrné zdi od vodovodního řadu,,1´´ se v projektové dokumentaci uvádí 1,61 m. 

Stavební úřad tímto konstatuje, že stavba vodovodu Na Rudě bude umístěna na pozemcích, ke kterým má 
stavebník vlastnické právo, nebo na pozemcích u kterých má stavebník smluvně zajištěno umístění 
vodovodu s jejich vlastníky. Pozemků parc. č. 418 a 56/42 v k.ú. Holoubkov, které jsou ve vlastnictví 
manželů Vondráškových se stavba nepřiblíží na vzdálenost menší než 1,5 m. Oplocení manželů 
Vondráškových umístěné na pozemku 369/1 v k.ú. Holoubkov nebude stavbou křižováno.  Výkopové 
práce, dle vyjádření zástupce stavebníka, budou prováděny způsobem, aby nebylo poškozeno oplocení ani 
opěrné zďi, obojí ve vlastnictví manželů Vondráškových. Plynovodní a kanalizační přípojka nebude 
stavbou  vodovodu křižována. Umístění vodovodního řadu ,,1´´ nezasahuje do  ochranného pásma 
plynovodní a kanalizační přípojky. 

 

Námitka:  Vlastník žádá dodržení vzdálenosti  od hranice pozemku st. p. 111 v k.ú. Holoubkov z důvodu 
stavby vjezdové brány i případné instalace chráničky do vjezdu. Uvedené námitce bylo vyhověno 

 

Vypořádání námitky:  

Stavbu vodovodního řadu ,,1´´ projektová dokumentace umisťuje do vzdálenosti větší než 1,5 m od 
hranice pozemku st .p. 111 v k.ú. Holoubkov.  Pozemek st. p. 111 ve vlastnictví Jaroslava Majera nebude 
stavbo zasažen. Ochranné pásmo vodovodního řadu ,,1´´ je 1,5 m  na obě strany. Pozemek st. p. 111 
nebude ochranným pásmem vodovodního řadu zasažen.      
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  Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků územního podaných  v rámci pokračování územního    

        řízení dne 18.6.2012, pod. č.j.  5196/OST/12. 

Námitka:  Manželé Vondráškovi si nechali zpracovat vyjádření statika, (Ing. Jaroslav Loskot – statická 
kancelář, Pod Lysinami 477/8, 147 00 Praha 4, číslo autorizačního osvědčení ČKAIT 0005182) ve kterém 
statik uvádí, cituji: Při uvažované výstavbě vodovodu se předpokládá, že trasa vodovodu povede na 
hranici pozemku parc. č. 418 a 56/42, kde se nachází inkriminovaná zeď. Při výstavě vodovodu povede 
výkop v líci základů v nezámrzné hloubce cca 1000 - 1500 mm pod úrovní terénu. Jelikož se základová 
spára této zdi  nachází v hloubce cca 1000 mm pod úrovní terénu je téměř jisté, že dojde k porušení 
stability zeminy v základové spáře. Z toho vyplývá, že zeď se poruší, nebo dokonce spadne. I v případě, 
že se zeď se základem podaří během stavby zajistit proti posunu, tak po skončení stavby budou zemní 
tlaky úplně jiné než je tomu nyní a po odstranění zajištění dojde k její deformaci,  popraskání, naklonění, 
posunu, atd., a to v relaci i několika roků. To neplatí, jestliže se v základové spáře nachází skalní podloží, 
které by nevykazovalo při podkopání žádné deformace. Je ale velmi pravděpodobné, že by i v tomto 
případě práce ve sklaním podloží konstrukci základů porušily.     

     

     

Vypořádání námitky: 

 Stavební úřad  konstatuje že opěrná zídka se nachází mimo ochranné pásmo vodovodního řadu ,,1´´, ve 
vzdálenosti 1,6 m od navrženého umístění vodovodního řadu a v souběhu délky 3 m s potrubím 
vodovodního řadu. Vzdálenost vodovodního řadu ,,1´´ od pozemku parc.č. 418 v k.ú. Holoubkov je 
navržena 4,3 m. Statický posudek (vyjádření statika) bylo zjevně vyhotovené na základě nepřesných a 
neúplných údajů. Ve vyjádření statika je např. uvedeno, cituji: Při uvažované výstavbě vodovodu se 
předpokládá, že trasa vodovodu povede na hranici pozemku parc. č. 418 a 56/42, kde se nachází 
inkriminovaná zeď.  

Stavební úřad  požádal o vyjádření odpovědného projektanta akce Holoubkov – vodovod Na Rudě Ing. 
Macha, ke statickému posouzení Ing. Jaroslava Loskota. Odpovědný projektant konstatuje, že vyjádření je 
provedeno bez znalosti umístění opěrné zdi a navrženého vodovodu, na základě patrně nesprávných údajů 
od klienta, kdy statikovi bylo sděleno, že nový vodovod bude navržen přímo u opěrné zdi. Mezi opěrnou 
zdí a navrženým vodovodem je dostatečný prostor pro provedení výkopu zajištění opěrné zdi.  
 

Stavební úřad dále konstatuje, že podrobnější  posouzení stability opěrné zdi  a způsob provádění 
opatření k zajištění její stability (pažení výkopu) bude posouzeno ve vyšším stupni projektové 
dokumentace, tj. v dokumentaci pro vydání stavebního povolení, která bude zpracována v souladu 
s požadavky  přílohy č. 1  vyhlášky č. 499/2006 Sb.      

Stavba vodovodního řadu ,,1´´ nezasáhne svým ochranným pásmem na pozemky parc. č. 418 a 56/42 
v k.ú. Holoubkov. Ochranné pásmo vodovodního řadu ,,1´´ nezasáhne do ochranného pásma 
kanalizační přípojky  (ochranná pásma vodovodu, tj. 1,5 m na obě strany a kanalizační přípojky, tj. 1,5 
m na obě strany, se nebudou ani vzájemně překrývat). Ochranné pásmo vodovodního řadu ,, 1´´  
nezasáhne do ochranného pásma plynovodní  přípojky, které je 1 m na obě strany . Ochranná pásma 
plynovodní přípojky a vodovodního řadu ,,1´´  se nebudou ani vzájemně překrývat.         

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
Veřejnost se k podkladům rozhodnutí nevyjádřila. 

 

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. 
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

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: Jaroslav Polák  
 
 
 
 
 
 
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 zveřejněno od:   V elektronické podobě zveřejněno do: 
 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
..............................     .................................... 
 
 
 
Razítka,  podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Ing. Václav Mach, Blížanovy č.p. 85, 340 34  Plánice 
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q 
 
Dotčené správní úřady 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Rokycany, IDDS: samai8a 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 1 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k 
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 215, Střed, 337 01  Rokycany 1 
 
Ostatní účastníci řízení- další dotčené osoby: 
veřejnou vyhláškou 

Obec Holoubkov, Zbyněk Kubín, Klára Kubínová Formánková, Jiří Kraus, Marie Pašková, Jiří Cink, 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.,, Okresní správa Rokycany, Zdeněk Vild, Blanka 
Pěnkavová, Ing. Václav Pěnkava, Eva Farová, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Telefónica  
Czech Republic a.s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby s.r.o, Monika Maříková, Luboš 
Vondrášek, Jana Vondrášková, Miroslav Mitterbach, Stanislav Král, Vlasta Králová, Zdeněk Stehlík, Petr 
Netík, Miroslava Netíková, Antonie Šnajdrová, Vlastimil Matys, Bohuslava Matysová, Jaroslav Majer, 
Jan Vodička, Iveta Vodičková, Milan Plundrich, Miluše Plundrichová, PaeDr. Zdeněk Mensa, Mgr. Šárka 
Mensová, Karel Bělohlávek, Alena Bělohlávková, JUDr. Miroslav Majer, Alena Majerová, Monika 
Maříková. 
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
Město Rokycany, Sekretariát starosty, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 01, Rokycany 
Obec Holoubkov, Holoubkov č.p. 48, 338 01 Holoubkov  
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen na pokladně MěÚ 
Rokycany dne 15.5.2012. 
 


