MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE
Odbor stavební a dopravní
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111
Spis.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:

MUBlov 10925/19
MUBlov 14658/19/DO/He
Hellerová

V Blovicích 26.09.2019

Arcibiskupství pražské
IČ: 004 45 100
Hradčanské náměstí 56/16
118 00 Praha

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, jako silniční správní a speciální stavební 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 podle § 15 odst. 1 a
§ 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen vyhláška) ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o
stavebního zákona žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
kterou dne 03.07.2019 podalo
Arcibiskupství pražské, IČ: 004 45 100, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16,
118 00 Praha,
(dále jen "stavebník") zastoupené panem Zdeňkem Vavříkem, nar. 10.05.1973, bydlištěm
Příkosice 151, 338 43 Mirošov, a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního
zákona a v souladu s § 13a vyhlášky
I. schvaluje stavební záměr stavby
„Lesní cesta Malinová“
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 362/30 (lesní pozemek), 362/36 (lesní pozemek), 364
(lesní pozemek), 365 (lesní pozemek), 366 (lesní pozemek), 369 (lesní pozemek) a 370 (lesní
pozemek) v katastrálním území Míšov.
Stavba obsahuje:
Stavbu lesní cesty kategorie 1L 4,0/30 délky 1014 m, základní šířky 3 m a oboustranné krajnice
šířky 2 x 0,5 m v místě stávajícího průseku. Povrch cesty je navržen od napojení na stávající
lesní cestu kategorie 1L do vzdálenosti 25 m s živičným povrchem, dále pak s povrchem
z vibrovaného štěrku. Skládky dřeva, napojení lesních cest kategorie 3L a 4L a výhybny jsou
navrženy s povrchem ze štěrkodrti. Komunikace bude odvodněna podélným a příčným spádem
do stávajícího příkopu, který bude vyčištěn a do přilehlého pozemku. V úseku 0,9 – 1,0 km
budou osazeny dvě ocelové svodnice do betonového lože.
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval a
autorizoval Zdeněk Vavřík, autorizovaný technik pro dopravní stavby, č. a. 0201304, jejíž
součástí je mj. výkres č. C.2 v měřítku 1:5 000 se situováním lesní cesty do katastrální
mapy včetně vazeb na příjezdové cesty a vyznačení pozemků dotčených umístěním stavby.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval
Zdeněk Vavřík, autorizovaný technik pro dopravní stavby, č. a. 0201304. Případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel.
3. Stavebník nejméně 14 dní před zahájením stavby oznámí stavebnímu úřadu termín
zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
č. j. SR/0451/SC/2018-3 ze dne 19.03.2018:
a) čela propustků budou vyhotovena z lomového kamene místní provenience,
b) ke konstrukci vozovky bude použito kamenivo místní provenience,
c) veškeré nevyužité stavební hmoty a stavební odpady budou po skončení stavebních
prací odvezeny a zlikvidovány v souladu s platnou právní úpravou,
d) stavební a dopravní prostředky pohybující se v prostoru budoucího staveniště budou
v bezvadném technickém stavu, proti případným únikům pohonných hmot nebo
provozních kapalin budou učiněna patřičná preventivní opatření,
e) k případnému ohumusování dílčích ploch na staveništi bude použit výhradně materiál
pocházející z výkopových prací na stavbě,
f) trubní propustky v místech, kde dochází ke křížení trasy cesty s vodotečemi (tj. staničení
0,030 km, 0,280 km a 0,460 km) budou osazeny tak, aby nebyla měněna niveleta dna
těchto vodotečí a na vtoku a výtoku propustků nevznikaly schody (migrační bariéry).
5. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Blovice, odboru
životního prostředí, jako orgánu státní správy lesů, č. j. MUBlov 05524/18 ze dne
18.04.2018:
a) při realizaci stavby je nutné dbát základních povinností k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona,
b) lesní porosty nebudou stavbou poškozeny a lesní pozemky nebudou využity k uložení
stavebního materiálu či odpadu,
c) stavba bude realizována dle předložené PD; případné změny v PD budou dodatečně
projednány s orgánem státní správy lesů.
6. Budou splněny podmínky stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Blovice
č. j. MUBlov 04232/18 ze dne 04.04.2018:
 Budou respektována ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů.
 Při realizaci akce bude s odpady nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve
znění pozdějších předpisů.
7. Stavba bude dokončena do 3 roků od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122
stavebního zákona. O kolaudační souhlas požádá žadatel Městský úřad Blovice, Odbor
stavební a dopravní, pro jeho vydání opatří závazná stanoviska dotčených orgánů, a
k žádosti doloží doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření, o způsobilosti
provozních zařízení, dokladů uvedených v podmínkách tohoto rozhodnutí a geometrický
plán.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
− Arcibiskupství pražské, IČ: 004 45 100, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16,
118 00 Praha
− Obec Míšov, IČ: 002 56 943, se sídlem Míšov 73, 335 61 Spálené Poříčí
− Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, IČ: 144 51 115, se sídlem Hrad III. nádvoří 48/2,
11900 Praha

Odůvodnění:
Dne 03.07.2019 podalo Arcibiskupství pražské žádost o vydání společného povolení na stavbu
„Lesní cesta Malinová“. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Stavební úřad oznámil opatřením č. j. MUBlov 12061/19/DO/He ze dne 26.07.2019 zahájení
společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a
upozornil je, že mohou své námitky k předmětné stavbě uplatnit nejpozději při ústním jednání,
jinak k nim nebude přihlédnuto. Rovněž upozornil účastníky řízení, že k závazným stanoviskům
a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se
nepřihlíží. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na úterý 10.09.2019.
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistil, aby informace o žadateli, předmětu
územního řízení a veřejném ústním jednání a grafické vyjádření záměru bylo vyvěšeno
v blízkosti navržené trasy předmětné stavby. Oznámení o zahájení společného řízení bylo
vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Blovice a Obecního úřadu Míšov.
V průběhu společného územního a stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal
předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky
řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření.
Podkladem pro rozhodnutí je zejména projektová dokumentace pro společné územní a stavební
řízení, kterou autorizoval Zdeněk Vavřík, autorizovaný technik pro dopravní stavby,
č. a. 0201304. Dalšími podklady pro rozhodnutí jsou stanoviska dotčených orgánů a vyjádření
správců inženýrských sítí. V předložených stanoviscích vyslovily všechny příslušné orgány s
navrhovaným záměrem souhlas. Jednotlivá stanoviska a vyjádření získaná před a v průběhu
stavebního řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí.
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, jako příslušný orgán územního plánování,
vydal dne 12.04.2018 pod č. j. MUBlov 05688/18/UUP/Rou závazné stanovisko, ve kterém
sdělil, že záměr je přípustný. Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí, jako příslušný
vodoprávní úřad, vydal souhlasné závazné stanovisko pod č. j. MUBlov 04901/18/ŽP/Čer dne
28.03.2018 a Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje vydal dne 04.05.2018 souhlasné
závazné stanovisko pod č. j. HSPM-1879-3/2018 ÚPP. Tato tři stanoviska neobsahovala žádné
podmínky.
Stavební úřad došel k závěru, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Protože nebyly shledány důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl speciální
stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Dle předložené projektové dokumentace stanoviska a vyjádření k navrhované stavbě sdělili:
− Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, DI,
Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň
− Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
− Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
− Městský úřad Blovice odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
− Povodí Vltavy, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň
− Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Brdy, Jince 461, 262 23 Jince
− Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 103 00 Praha
− Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 288/2, 155 00 Praha
− T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
− návrhy a námitky účastníků řízení nebyly až do doby vydání rozhodnutí vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí
− účastníci se k podkladům rozhodnutí mohli vyjádřit při ústním jednání dne 10. září 2019,
na které se však žádný účastník řízení nedostavil.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne
jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství,
a to podáním učiněným u zdejšího správního orgánu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné
povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Anna Mašková, v. r.
vedoucí odboru stavebního a dopravního

Toto povolení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Blovice a
Obecního úřadu Míšov.
Vyvěšeno a zveřejněno způsobem
Umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………….

Sejmuto dne: ……………………..

……………………………………………………………………………………………………………
Podpis a razítko orgánu (oprávněné osoby), který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a jeho
zveřejnění způsobem, umožňující dálkový přístup.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. f) ve výši 10.000 Kč byl zaplacen 09.08.2019 (bezhotovostní převod, VS 7021092506).

Obdrží:
účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona stavebního zákona:
− Arcibiskupství Pražské, Hradčanské náměstí 56/16, 118 00 Praha – doručit zmocněnci:
Zdeněk Vavřík, Příkosice 151, 338 43 Mirošov
− Obec Míšov, DS: agqbh4i
− Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, DS: mnnbt99
veřejnost dle § 87 správního řádu:
− zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Blovice
− zveřejněním na úřední desce Obecního úřadu Míšov
dotčené orgány státní správy:
− Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Plzeň-jih, DS: 5ixai69
− Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní jako orgán územního plánování,
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
− Městský úřad Blovice, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
− Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Brdy, DS: ffydyjp
− Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, DS: p36ab6k
ostatní:
− Povodí Vltavy, státní podnik s.p., závod Berounka, DS: gg4t8hf
− vlastní k založení
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