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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad  Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, 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 90 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 29.12.2017 podal 

Město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice, 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4, 
kterého zastupuje Ing. Daniela Škubalová, Ing. Daniela Škubalová, IČO 13890450, U Bachmače 
1644/29, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 

(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 

I/22 Horažďovice - průtah 

(úsek trať ČD - konec obce) 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1464/2 (ostatní plocha), parc. č. 1464/4 (ostatní plocha), parc. č. 
1464/5 (ostatní plocha), parc. č. 1464/8 (ostatní plocha), parc. č. 1480/1 (ostatní plocha), parc. č. 1480/3 
(ostatní plocha), parc. č. 1480/5 (ostatní plocha), parc. č. 1480/12 (ostatní plocha), parc. č. 1484/3 (trvalý 
travní porost), parc. č. 1484/14 (ostatní plocha), parc. č. 1484/15 (trvalý travní porost), parc. č. 1484/36 
(trvalý travní porost), parc. č. 1485/3 (ostatní plocha), parc. č. 1485/25 (ostatní plocha), parc. č. 1485/26 
(ostatní plocha), parc. č. 1485/28 (ostatní plocha), parc. č. 1485/30 (ostatní plocha), parc. č. 1485/32 
(ostatní plocha), parc. č. 1485/33 (ostatní plocha), parc. č. 1487/2 (ostatní plocha), parc. č. 1488/38 (ostatní 
plocha), parc. č. 1488/40 (ostatní plocha), parc. č. 1502/1 (ostatní plocha), parc. č. 1502/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 1502/3 (ostatní plocha), parc. č. 1503/2 (ostatní plocha), parc. č. 1506 (ostatní plocha), parc. č. 
1768/3 (ostatní plocha), parc. č. 1775/9 (ostatní plocha), parc. č. 1775/14 (ostatní plocha), parc. č. 1775/15 
(ostatní plocha), parc. č. 1778/2 (ostatní plocha), parc. č. 1780/1 (ostatní plocha), parc. č. 1780/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 1780/4 (ostatní plocha), parc. č. 1780/5 (ostatní plocha), parc. č. 1780/6 (ostatní plocha), 
parc. č. 1780/7 (ostatní plocha), parc. č. 1907/23 (ostatní plocha), parc. č. 1907/24 (ostatní plocha), parc. č. 
1907/28 (ostatní plocha), parc. č. 1907/29 (ostatní plocha), parc. č. 1907/30 (ostatní plocha), parc. č. 
1907/31 (ostatní plocha), parc. č. 1907/33 (ostatní plocha), parc. č. 1907/38 (ostatní plocha), parc. č. 
1907/39 (ostatní plocha), parc. č. 1907/40 (ostatní plocha), parc. č. 1907/56 (ostatní plocha), parc. č. 
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2654/2 (ostatní plocha), parc. č. 2654/4 (ostatní plocha), parc. č. 2654/6 (ostatní plocha), parc. č. 2675/1 
(ostatní plocha), parc. č. 2694/2 (ostatní plocha), parc. č. 2694/3 (ostatní plocha), parc. č. 2694/13 (ostatní 
plocha), parc. č. 2694/18 (ostatní plocha), parc. č. 2695/2 (ostatní plocha), parc. č. 2758/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 2758/3 (ostatní plocha), parc. č. 2758/9 (ostatní plocha), parc. č. 2759/4 (ostatní plocha), parc. č. 
2759/17 (ostatní plocha), parc. č. 2759/36 (ostatní plocha), parc. č. 2775/2 (ostatní plocha), parc. č. 2776/2 
(ostatní plocha), parc. č. 2777/1 (ostatní plocha), parc. č. 2777/2 (ostatní plocha), parc. č. 2780/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 2854 (ostatní plocha), parc. č. 2979/1 (ostatní plocha), parc. č. 2979/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 3127 (ostatní plocha), parc. č. 3135 (ostatní plocha) v katastrálním území Horažďovice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Veřejná technická a dopravní infrastruktura: 

- Dopravní stavby: 

SO 101 - Komunikace  

SO 102 - Křižovatka s MK Tyršova  

SO 103 - Chodníky a zpevněné plochy  

SO 104 - MK Ke Sportu   

SO 105 - Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty 

- Vodní díla: 

SO 301 - Vodovod 

SO 302 - Kanalizace  

- Obecné stavby: 

SO 303 - Vodovodní přípojky  

SO 304 - Kanalizační přípojky  

SO 401 - Veřejné osvětlení  

SO 402 - Přeložka a ochrana SEK TCR 

Hlavním účelem stavby je úprava silnice I. třídy – I/22 (Strakonická ul.) spolu s úpravou křižovatky sil. I/22 s 
místní komunikací - Tyršovou ulicí, plynulým napojením v křižovatkách s místními komunikacemi s ulicemi - 
5. května, Zahradní, Rybářskou a silnicí III/17214 ve směru na Velké Hydčice. Dále bude provedena 
úprava úseku místní komunikace Ke Sportu. 

Plocha upravované silnice I/22 je 9 965 m2. 

Plocha opravy povrchu silnice I/22 na začátku úpravy je 1 155 m2. 

Celková délka úpravy silnice I/22 činí 1 305 m. 

Celková plocha chodníků je 4 140 m2. 

Celkem je navrženo 29 podélných parkovacích stání pro osobní automobily, 13 ks kolmých stání pro 
osobní automobily a 7 ks podélných stání pro nákladní automobily. Celkem je navrženo 49 parkovacích 
stání. 

Součástí stavby je následně úprava stávající veřejně technické infrastruktury – veřejné osvětlení, přeložka 
a ochrana SEK TCR, úprava stávajících a umístění nových vodovodních a kanalizačních přípojek. 

Součástí stavby je taktéž úprava stávajících vodních děl spočívající v úpravě stávajících a umístění nových 
vodovodních řadů a kanalizačních stok. 

 

Popis a umístění stavby: 

SO 101 – Komunikace 
- Stavební úprava silnice č. I/22 v celkové délce 1 305 m. 
- Od staničení v km 0,000 (před st.p.č. 225/1) do konce úpravy ve staničení v km 1,187 (začátek/konec 

obce) bude provedena celková oprava vozovky. 
- Šířka komunikace mezi obrubami je navržena 7,00 m; směrové vedení je stávající; příčný sklon 

vozovky střechovitý 2,5 %; podélný sklon v rozmezí 0,38 – 2,88 %. 
- Odvodnění bude provedeno podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí. 
- Podél komunikace jsou navrženy parkovací pruhy pro osobní automobily, na konci úseku od km 1,010 

do km 1,11850 je po levé straně navrženo parkování pro nákladní automobily. 
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- Od staničení v km -0,118 (u p.p.č. 2759/34 Husovo náměstí) do staničení v km 0,000 bude provedena 

oprava povrchu vozovky.   
- Na trase jsou navrženy autobusové zastávky v samostatných zálivech v km  0,990 (p.p.č. 1908/38 před 

areálem Lyckeby Amylex a.s.) a v km 1,034 (p.p.č. 2694/2 před areálem Rumpold). 
- Staničení - směr Strakonice. 
 
SO 102 - Křižovatka s MK Tyršova 
- Stavební úprava místní komunikace včetně křižovatky je v celkové délce 47,20 m. 
- Osa křižovatky je odsunuta od železničního přejezdu na vzdálenost 30,00 m od hranice drážního 

pozemku parc. č. 2775/2. Před křižovatkou je na silnici č. I/22 v km 0,03650 navržen dělící ostrůvek s 
místem pro přecházení. V Tyršově ulici je navržen střední dělící ostrůvek o šířce 2,00 m s místem pro 
přecházení. 

- Šířka komunikace mezi obrubami je navržena 8,00 - 11,50 m; směrové vedení je navrženo se 
směrovým obloukem o R = 20; základní příčný sklon vozovky střechovitý 2,5 %, v křižovatce se silnicí 
č. I/22 je jednostranný; niveleta s úpravami pro plynulé vedení a odvodnění. 

- Odvodnění bude provedeno podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí. 
 
SO 103 - Chodníky a zpevněné plochy 
- Stavební objekt řeší provedení oboustranných chodníků, úpravu vjezdů k nemovitostem, parkovacích 

stání pro osobní a nákladní automobily a středních dělících ostrůvků v rámci úpravy silnice č. I/22. 
- Chodníky jsou v celé délce úpravy oboustranné. 
- Pravostranný chodník je navržen od km 0,000 do km 1,070 délka úpravy 1 070 m. Základní šířka 

pravostranného chodníku je 2,00 m s lokálním zúžením na 1,50 m, základní příčný sklon 2%, povrch 
betonová dlažba. 

- Levostranný chodník je navržen jako společná stezka pro chodce a cyklisty. Úprava začíná v km 0,000 
do km 1,020, délka úpravy 1 020 m. Základní šířka stezky je 3,00 m s lokálním zúžením na 2,50 m, 
základní příčný sklon 2%. Společná stezka bude mít povrch až do km 0,928 z betonové dlažby, 
následně do km 1,140 povrch asfaltový. 

- Podélná stání pro osobní automobily jsou navržena o rozměrech min. šířky 2,00 m - délky 5,75 m, 
kolmá stání min. šířky 2,50 m – délky 5,00 m, stání pro invalidy min. šířky 3,50 – délky 5,00 m. V části 
stavební úpravy jsou umístěna stání pro osobní automobily před areálem Autospolu Plus spol. s.r.o. a 
před areálem autobazaru citované spol. s.r.o. 

- Stání pro nákladní automobily jsou navržena o rozměrech min. šířky 3,25 a délky 27,00 m. V části 
stavební úpravy jsou umístěna stání pro nákladní automobily v prostoru levostranné části silnice č. I/22 
za zastávkou autobusu u Lykeby Amylex a.s.104 

- Dělící ostrůvky s místem pro přecházení jsou navrženy: 
- v km 0,00060 – Tyršova ulice 
- v km 0,03650 – v prostoru před křižovatkou Tyršova – Strakonická ulice 
- v km 0,46430 – v prostoru před křižovatkou odbočka směr na Velké Hydčice – Strakonická ulice 
- v km 0,75525 – v prostoru před rozhraním areálů Atrium s.r.o. s býv. Gramerem 
- v km 0,98850 – v prostoru mezi autobusovými zastávkami (Lyckeby Amylex a.s. – Rumpold) 

 
SO 104 - MK Ke Sportu 
- Stavební úprava komunikace je navržena v celkové délce 93,41 m. 
- Začátek úpravy v km 0,00459 v napojení na silnici č. I/22, konec úpravy v km 0,098 min. 12,00 m za 

nově navrženým vjezdem na p.p.č. 3135. 
- Místní komunikace slouží k dopravní obsluze průmyslových objektů v dané lokalitě. Nově je navržen 

vjezd na p.p.č. 3135 ve vlastnictví Atrium s.r.o. 
- Křižovatka je upravena tak, aby byly zlepšeny rozhledové poměry, napojení místní komunikace na 

hlavní ulici Strakonickou je provedeno pod úhlem 90°. 
- Podél komunikace je navržen jednostranný chodník šířky 1,50 m v sousedství s p.p.č. 3135 

s ukončením u nově navrženého vjezdu na tento pozemek. 
 
SO 105 - Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty 
- Celková délka navržené stezky je 210 m, šířka 2,50 m. 
- Společná stezka pro chodce a cyklisty začíná od vjezdu do areálu Lyckeby Amylex a.s. a  je napojena 

na navrhovanou úpravu polní cesty "Lavičková". 
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- Odvodnění je řešeno příčným sklonem do silničního příkopu se zaústěním do trubního propustku pod 

opravovanou polní cestou. 
- Osvětlení bude provedeno nově navrženým vedením veřejného osvětlení. 
 
SO 301 – Vodovod 
- Celková délka vodovodních řadů je 1478 m. 
- Stavební objekt zahrnuje výměnu vodovodního potrubí v rozsahu prováděných úprav komunikace a 

dále pak vodovodního řadu k čistírně odpadních vod. 
Vodovodní řad „1“ 
- Připojen na stávající vodovodní řad v p.p.č. 1488/38 (ul. 5.května)  a veden převážně v trase stávajícího 

vodovodního řadu tj. v pravostranném chodníku a zpevněných částí silnice č. I/22 (Strakonická ulice). 
V místě za vjezdem do sběrného dvora (před p.p.č. 1775/15) bude veden v chráničce kolmo pod silnicí 
č. I/22 a přepojen na stávající vodovodní řad (před p.p.č. 1907/56). 

- Vodovodní řad zajistí zásobování lokality rodinných domů a průmyslové zóny pitnou a požární vodou. 
Vodovodní řad „2“ 
- Připojen na vodovodní řad „1“v místě výjezdu z benzinové pumpy (p.p.č. 2694/2) a je veden p.p.č 

1480/12, p.p.č. 1484/3 na p.p.č. 1768/3, kde je provedeno odbočení na p.p.č. 1484/15 k nemovitosti 
st.p.č. 1725, provedeno připojení nemovitosti a následně ukončení vodovodního řadu „2“. 

- Vodovodní řady je určen k zásobování čistírny odpadních vod a možné nové zástavby dané lokality. 
Vodovodní řad „2-1“ 
- Připojen na vodovodní řad „2“ v místě odbočky na p.p.č. 1768/3 a je veden po tomto pozemku na p.p.č. 

1503/2, kde následně provedeno jeho ukončení. 
- Vodovodní řady je určen k zásobování čistírny odpadních vod a možné nové zástavby dané lokality. 
Vodovodní řad „3“ 
- Připojen na vodovodní řad „1“ v p.p.č. 2694/2 v místě před areálem Atrium s.r.o., přechází kolmo pod 

silnicí č. I/22 a je veden osou nově upravené komunikace p.p.č. 2654/2. Vodovodní řad je po 105,00 m 
ukončen (za navrhovaným vjezdem na p.p.č. 3135). 

- Vodovodní řad řeší zásobování dané lokality pitnou a požární vodou. 
Vodovodní řad „4“ 
- Připojen na vodovodní řad „1“ v p.p.č. 2694/2 v místě odbočky k areálu Borga s.r.o., pokračuje 

komunikací p.p.č.2675/1 s ukončením po 84,00 ve stávajícím vodovodním řadu. Řad je náhradou dvou 
souběžných vodovodních řadů v dané lokalitě. 

 
Parametry navržených vodovodních řadů: 
- Vodovodní řad „1“  ø 160x9,5 PN10  délka 996,00 m 
- Vodovodní řad „2“  ø 160x9,5 PN10  délka     6,00 m 
-     ø 110x6,6 PN10  délka 217,00 m 
- Vodovodní řad „2-1“ ø   90x5,4 PN10  délka   70,00 m 
- Vodovodní řad „3“  ø 110x6,6 PN10  délka 105,00 m 
- Vodovodní řad „4“  ø   90x5,4 PN10  délka   84,00 m 
Vodovodní řady jsou navrženy v různém profilu  potrubí - DN 90, DN 100 a DN 160. 
V místě křížení se silnicí č. I/22 bude vodovod uložen do chráničky. 

 

SO 302 – Kanalizace 
- Celková délka kanalizačních stok je 1234 m. 
- Stavební objekt řeší umístění nových kanalizačních stok, jako náhradu za stávající nevyhovující 

kanalizační stoky jednotné i dešťové kanalizace. V místech narušené nebo chybějící kanalizace je 
navržena nová kanalizace, která zajistí odvádění vody z opravených komunikací, autobusových 
zastávek, chodníků, parkovacích stání a vjezdů. 

Kanalizační stoka „D1“ 
- Začátek stoky v kontrolní šachtě Š1 v křižovatce Tyršova - Strakonická ulice (p.p.č. 2694/2), stoka je 

vedena silnicí č. I/22 pod nově navrženým ostrůvkem s místem pro přecházení v km 0,03650 a následně 
je zaústěna v místě před areálem Keramika Soukup, a.s. do stávající kanalizace. 

- Kanalizační stoka řeší odvodnění komunikace a zároveň prodloužení stávající kanalizační stoky. 
Kanalizační stoka „D1-1“ 
- Začátek stoky v kontrolní šachtě Š7 umístěné v místě výjezdu z benzinové pumpy (p.p.č. 2694/2), a je 

vedena p.p.č 1480/12, p.p.č. 1480/1, p.p.č. 1484/3 na p.p.č. 1768/3 kde je provedeno odbočení a dále 
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stoka pokračuje tímto pozemkem na p.p.č. 1503/2, kde následně provedeno její ukončení zaústěním do 
stávajícího odpadu DN1000 z ČOV. 

- Kanalizační stoka řeší zejména odvodnění komunikace. 
Kanalizační stoka „D1-2“ 
- Začátek stoky v kontrolní šachtě Š18 umístěné v levostranném chodníku Strakonické ulice p.p.č. 

2694/2 (před  st.p.č. 573), přechází kolmo pod silnici č. I/22 ke kontrolní šachtě Š17 umístěné 
v křižovatce ul. 5.května – Strakonická ulice a pokračuje v pravostranné části silnice č. I/22 (chodníky, 
zpevněné plochy, volný terén) ke kontrolní šachtě Š7 umístěné v místě výjezdu z benzinové pumpy 
(p.p.č. 2694/2), kde je ukončena. 

- Do kanalizační stoky budou přepojeny stávající kanalizační přípojky nemovitostí a napojeno nové 
odvodnění silnice č. I/22. 

Kanalizační stoka „D2“ 
- Začátek stoky v kontrolní šachtě Š25 umístěné v místní komunikaci K Sportu (za navrhovaným vjezdem 

na p.p.č. 3135). Dále stoka pokračuje touto komunikací ke kontrolní šachtě Š22 umístěné ve středové 
části silnice č. I/22 (p.p.č. 2694/2) před areálem Atrrium s.r.o. Zde provedeno odbočení přes kontrolní 
šachtu Š21 k Š7 a stoka je tak ukončena zaústěním do kanalizační stoky „D1-1“. 

- Do kanalizační stoky budou přepojeny stávající kanalizační přípojky nemovitostí, napojeno nové 
odvodnění místní komunikace a silnice č. I/22. 

Kanalizační stoka „D3“ 
- Začátek stoky v kontrolní šachtě Š33 umístěné v silnici I/22 (p.p.č. 2694/2) před p.p.č. 1780/1, stoka je 

vedena silnicí č. I/22 přes kontrolní šachtu Š32 k Š31, kde je ukončena zaústěním do stávající 
kanalizace. 

- Kanalizační stoka řeší odvodnění silnice č. I/22 a nového ostrůvku s místem pro přecházení v km 
0,75525. 

Kanalizační stoka „D4“ 
- Začátek kanalizační stoky v kontrolní šachtě Š43 umístěné v místě odbočky k areálu Borga s.r.o., dále 

stoka pokračuje komunikací p.p.č. 2675/1 ke kontrolní šachtě Š41, kde bude zaústěna na projektovaný 
odpad z ČOV do kontrolní šachty Š6. 

- Kanalizační stoka řeší zejména odvodnění stávající komunikace a odvodnění silnice č. I/22 spolu 
s novou kanalizační stokou „D5“. 

Kanalizační stoka „D5“ 
- Začátek stoky v kontrolní šachtě Š53 umístěné v levostranné nezpevněné části silnice I/22 (p.p.č. 

2694/2) před p.p.č. 1780/4. Stoka pokračuje levostrannou částí silnice č. I/22 ke kontrolní šachtě Š43, 
kde je ukončena. 

- Kanalizační stoka řeší odvodnění silnice č. I/22 a nově navržených autobusových zastávek. 
 
Parametry navržených kanalizačních stok: 
- Stoka „D1“  DN250  délka   40,00 m 
- Stoka „D1-1“ DN800  délka 189,00 m 
- Stoka „D1-2“ DN600  délka 490,00 m 
- Stoka „D2“  DN500  délka 148,00 m 
- Stoka „D3“  DN250  délka   70,00 m 
- Stoka „D4“  DN250  délka 160,50 m 
- Stoka „D5“  DN250  délka 136,50 m 
Revizní šachty budou ø1000mm a 1500 mm, spodní část bude v provedení s betonovým žlabem. Poklopy 
šachet budou litinové s odvětráním, vnitřní ø min. 600mm, třída zatížení  D400, v komunikaci budou 
osazeny poklopy samonivelační. 
 
SO 303 – Vodovodní přípojky 
- Celková délka navržených přípojek je 203,70 m. 
- Stavební objekt řeší přepojení stávajících vodovodních přípojek na nové vodovodní řady a umístění 

dvou nových vodovodních přípojek pro spol. Atrium s.r.o. 
- Potrubí je navrženo z polyetylenu PE 100; ø 32x3 – délky 100,10 m, ø 40x3,7 – délky 7,00 m, ø 65x5,7 

– délky 47,50 m, ø 90x5,4 – délky 49,10 m. 
 
SO 303Kanalizační přípojky 
- Celková délka navržených přípojek je 181,50 m. 
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- Stavební objekt řeší přepojení stávajících kanalizačních přípojek na nové kanalizační stoky. Přípojky 

jsou navrženy o průměrech DN 150 – délky 133,00 m, DN 200 – délky 22,00 m, DN 300 – délky 26,50 
m. 

 
SO 401 – Veřejné osvětlení 
- Stavební objekt řeší výměnu a umístění nového veřejného osvětlení (VO). 
- Začátek VO bude připojením na stávající VO (před p.p.č. 3112/1) před křižovatkou Tyršova – 

Strakonická ulice. VO bude umístěno v levostranné části silnice č. I/22 (staničení směr Strakonice) 
s provedením odboček do ulice Tyršova a místní komunikace Ke Sportu. VO bude ukončeno světelným 
bodem č. 36 umístěném na konci nové společné stezky pro chodce a cyklisty. 

Kabel VO: 
- - CYKY 4Bx10 v trubce HDPE 40, výstražná fólie ve výkopu hl. 0,35 m (pod komunikacemi hl. 1,00 m) 

s napojením na stávající VO. V trase kabelu VO bude položena trubka HDPE s kabelem CYKYKY 2Ax4 
pro městský rozhlas, který bude v každém třetím stožáru vyveden do prostoru stožárové rozvodnice. 

- - přechod kabelů v místě železničního přejezdu bude proveden řízeným protlakem, hl. 2,30 m, délky 
min. 17,50 m. 

Světelné body VO 
- - žárově zinkované bezpaticové stožáry výšky 10,00 m, výložník 1,50 m (výška svítidla 12,00 m), 

svítidlo 1x150W SHC a stožárové rozvodnice 1x6A. 
- - světelné body budou umístěny min. 0,50 m od komunikace a s ohledem na stávající zástavbu tak, aby 

byly splněny výsledky výpočtu osvětlení č. E-4116/04. 
 
SO 402 – Přeložka a ochrana SEK TCR 
- Stavební objekt řeší přeložky podzemních vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) společnosti 

CETIN a.s. V rámci stavby bude provedeno 7 přeložek dotčených sítí. 
- V km 0,03650 – v místě upravovaného chodníkového vjezdu do areálu Keramika Soukup a.s. 
- Stávající 3 HDPE trubky budou stranově posunuty o min. 0,50 m a uloženy do nové chráničky Kopohalf 

110 v délce min. 15,00 m, souběžně s novou chráničkou bude založena rezervní roura PE110. 
V důsledku shody původní a nové trasy bude odkryta a posunuta stávající trasa o dalších 15,00 m. 

- V km 0,120 – za železničním přejezdem na pravé straně komunikace 
- Stávající trasa 3 HDPE trubek je v místě přejezdu 2x lomená. HDPE trubky budou stranově posunuty o 

min. 0,50 m a uloženy do nové chráničky Kopohalf 110 v délce min. 4,00 m. Souběžně s novou 
chráničkou bude založena rezervní roura PE110. 

- V km 0,212 – km 0,252 – před areálem Hapon s.r.o. na levé straně komunikace 
- Stávající 3 metalické kabely a 3 HDPE trubky v délce min. 45,00 m budou nahrazeny novými kabely 

odpovídajícího profilu a provedení a novými trubkami odpovídající profilu a barevnosti. Nové kabely a 
trubky budou uloženy do nové trasy min. 0,80 m vzdálené od stávající trasy blíže k zástavbě (za 
obrubník parkoviště). 

- V km 0,290 – před areálem pneuservisu na levé straně komunikace 
- Stávající 3 metalické kabely a 3 HDPE trubky budou, vzhledem k rozšíření přejezdu, ochráněny 

prodloužením stávající chráničky trubkami Kopohalf 110 v délce min. 2,00 m. Souběžně s novou 
chráničkou bude založena rezervní roura PE110. 

- V km 0,316 – vjezd k nemovitosti na st.p.č. 571 na levé straně komunikace 
- Stávající 2 metalické kabely a 3 HDPE trubky budou, vzhledem k rozšíření přejezdu, ochráněny 

prodloužením stávající chráničky trubkami Kopohalf 110 v délce min. 2,00 m. Souběžně s novou 
chráničkou bude založena rezervní roura PE110. 

- V km 0,346 – vjezd na p.p.č. 1464/3 na levé straně komunikace 
- Stávající 1 metalický kabel a 3 HDPE trubky budou stranově posunuty o min. 5,00 m a uloženy do nové 

chráničky Kopohalf 110 v délce min. 4,00 m. Souběžně s novou chráničkou bude založena rezervní 
roura PE110. 

- V km 0,718 – v místě křížení stávající komunikace (Ke Sportu) na levé straně komunikace 
- Stávající 1 metalický kabel a 3 HDPE trubky budou, vzhledem k rozšíření přejezdu, ochráněny 

prodloužením stávající chráničky trubkami Kopohalf 110 v délce ze 14,00 m na min. 25,00 m. 
Souběžně s novou chráničkou bude založena rezervní roura PE110. 

- V místě křížení stávající komunikace na levé straně silnice č, I/22odbočuje 1 metalický kabel jako 
rezerva pro p.p.č.669/1. Kabel bude stranově přeložen v délce min. 11,00 ma nově napojen na kabel 
TCEPKPFLE 35x4x0,4. 
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- p.p.č. 1464/2, 1464/4, 1464/5, 1464/8, 1480/1, 1480/3, 1480/5, 1480/12, 1484/3, 1484/14, 1484/15, 
1484/36, 1485/3, 1485/25, 1485/26, 1485/28, 1485/30, 1485/32, 1485/33, 1487/2, 1488/38, 1488/40, 
1502/1, 1502/2, 1502/3, 1503/2, 1506, 1768/3, 1775/9, 1775/14, 1775/15, 1778/2, 1780/1, 1780/2, 
1780/4, 1780/5, 1780/6, 1780/7, 1907/23, 1907/24, 1907/28, 1907/29, 1907/30, 1907/31, 1907/33, 
1907/38, 1907/39, 1907/40, 1907/56, 2654/2, 2654/4, 2654/6, 2675/1, 2694/2, 2694/3, 2694/13, 
2694/18, 2695/2, 2758/1, 2758/3, 2758/9, 2759/4, 2759/17, 2759/36, 2775/2, 2776/2, 2777/1, 2777/2, 
2780/1, 2854, 2979/1, 2979/3, 3127, 3135 v katastrálním území Horažďovice. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace (03/2013 aktualizace 2017) ověřené 
stavebním úřadem v územním řízení, kterou ověřila autorizovaná osoba Ing. Daniela Škubalová – 
ČKAIT 0200643, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Při projektování a přípravě dalšího stupně projektové dokumentace pro stavební řízení je nutné 
respektovat stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky.  

3. V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad ukládá zpracování prováděcí 
dokumentace stavby. 

4. Stavební objekt SO 101 – Komunikace je dopravní stavbou, příslušný k jejímu povolení je odbor 
dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Plzeňského kraje, jako speciální stavební úřad pro 
stavby dálnic a silnic I. třídy. 

5. Stavební objekty SO 102, SO 103, SO 104, SO 105 – Křižovatka s MK Tyršova, Chodníky a zpevněné 
plochy, MK Ke Sportu, Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty jsou dopravními stavbami, 
k jejich povolení je příslušný odbor dopravy, Městského úřadu Horažďovice, jako speciální stavební 
úřad pro stavby silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. 
V dalším stupni řízení bude projektová dokumentace vypracována v souladu s vyhl. č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu o obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

6. Stavební objekty SO 301, SO 302 – Vodovod, Kanalizace jsou vodními díly, k jejich povolení je 
příslušný odbor životního prostředí, Městského úřadu Horažďovice, jako speciální stavební úřad pro 
stavby vodních děl. 

7. Před podáním žádosti o stavební povolení žadatel požádá příslušný obecný stavební úřad o vydání 
souhlasu dle § 15 stavebního zákona, který je jednou z příloh k žádosti o stavební povolení 
speciálních stavebních úřadů. 

8. Stavební objekty SO 303, SO 304 – Vodovodní přípojky, Kanalizační přípojky jsou obecnými stavbami 
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, které lze užívat bez oznámení obecnému stavebnímu 
úřadu nebo kolaudačního souhlasu. 

9. Stavební objekty SO 401, SO 402 – Veřejné osvětlení, Přeložka a ochrana SEK TCR jsou obecnými 
stavbami, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, které lze užívat na základě kolaudačního 
souhlasu vydaném obecným stavebním úřadem. 

10. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby – stavebních objektů - SO 401, SO 402, byly 
stanoveny kontrolní prohlídky stavby: 1) před zahájením výkopových prací; 2) po vytýčení všech 
podzemních inženýrských sítí jejich správci a po vytýčení hranic pozemků; 3) kontrolní prohlídka po 
podání žádosti o kolaudační souhlas. 

11. Po dokončení stavby – stavebních objektů - SO 401, SO 402, požádá stavebník  o kolaudační souhlas 
v souladu s § 122 stavebního zákona Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná 
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. Zároveň zajistí, aby 
byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané 
zvláštními právními předpisy. 

12. Doklady o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury budou součástí žádosti o užívání dokončené 
stavby – stavebních objektů - SO 401, SO 402. 

13. Projektovou dokumentaci pro stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření (ČEVAK a.s.). 

14. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. 
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. Stavba 
musí být chráněna proti nepříznivým vlivům provozu dráhy, zejména z hlediska vibrací. Stavbou nesmí 
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být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Při provádění stavby nesmí být ohrožena 
bezpečnost a plynulost železničního provozu. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo 
barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz 
dráhy. 

15. K případným změnám proti posouzené dokumentaci je třeba vyžádat si nové stanovisko z hlediska 
požární ochrany. Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby 
předložit opět k posouzení. 

16. Podmínky souhrnného  stanoviska č.j. 13283/2017-SZDC-OŘ_PLZ-OPS-385/Pru ze dne 19.5.2017 
SŽDC, s.o., pro územní řízení k umístění vodovodu a kanalizace, budou respektovány v plném 
rozsahu. 

17. Podmínky souhrnného  stanoviska č.j. 10538/2016-SZDC-OŘ_PLZ_OPS-469/Pru ze dne 7.6.2016 
SŹDC, s.o., pro územní řízení k umístění SO 401 veřejné osvětlení, budou respektovány v plném 
rozsahu. 

18. Podmínky souhrnného  stanoviska č.j. 20334/2017-SZDC-OŘ_PLZ-OPS-385/Pru ze dne 3.11.2017 
SŽDC, s.o., pro územní řízení k umístění stavby "Horažďovice - I/22 průtah", budou respektovány v 
plném rozsahu. 

19. Podmínky pro realizaci stavby budou zapracovány do projektové dokumentace stavebního povolení 
(odbor památkové péče, školství a kultury, Městského úřadu Horažďovice). 

20. Podmínky k realizaci stavby - stavebních objektů - SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 
301, SO 303, plynoucí z vyjádření vlastníků či správců veřejné technické infrastruktury budou 
respektovány v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4 
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
ELIKA spol. s r.o., Strakonická 363, 341 01  Horažďovice 
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4 
ATRIUM, s.r.o., Strakonická 1056, 341 01  Horažďovice 
Jaroslava Roudová, nar. 6.1.1952, Kolmá 574, 336 01  Blovice 
AUTOSPOL PLUS spol. s r.o., Strakonická 366, 341 01  Horažďovice 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Lochmann Industries s.r.o., Klášterský Mlýn 20, 341 06  Rejštejn 
Lyckeby Amylex, a.s.,, Strakonická 946, 341 01  Horažďovice 
KERAMIKA SOUKUP a.s., Chebská 506/2, Křimice, 322 02  Plzeň 

 

Odůvodnění: 

Dne 29.12.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil 
zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání 
spojené s ohledáním na místě na den 20.3.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Při ústním jednání byli všichni přítomní seznámeni s projektovou dokumentací předloženou stavebnímu 
úřadu k posouzení v rámci územního řízení. Při ústním jednání byly vzneseny návrhy a připomínky 
zástupcem Keramika Soukup a.s., zástupcem Lykeby Amylex a.s., zástupcem Autospol Plus s.r.o. a 
projektantkou Ing. Škubalovo, týkající se upřesnění projektové dokumentace pro umístění stavby. Stavební 
úřad návrhy posoudil a vypořádal se s nimi v odůvodnění tohoto rozhodnutí v části Vypořádání s návrhy a 
námitkami účastníků. Další písemné námitky ani připomínky nebyly ve stanoveném termínu na stavební 
úřad doručeny. 

Z urbanistického hlediska se jedná o stavbu bez nároků na architektonické řešení. Tvarová kompozice 
odpovídá standardnímu řešení u těchto typů staveb. 

- Navrženou úpravou dojde k vymezení ploch vozovky, autobusových zastávek, parkovacích stání, jsou 
navrženy nové chodníky a upraveny staré s napojením na stávající chodníky a nástupiště 
autobusových zastávek. Součástí úprav je odvodnění a úprava inženýrských sítí. Jsou navrženy dělící 
ostrůvky v místech křižovatek, které slouží pro zvýšení bezpečnosti při přecházení chodců, ostrůvek v 
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km 0,98850 má i funkci usměrnění dopravy na příjezdu do města. Opravovaná komunikace je doplněna 
zelení - osetím a ozeleněním ploch a výsadbou stromů tam, kde to dovoluje vedení inženýrských sítí a 
rozhledové poměry.  

Architektonické řešení se soustřeďuje především na funkci a vzhledově jednoduchý výraz. 

Stavby silnic, komunikací, chodníků, stezky pro chodce a cyklisty a parkovacích ploch včetně příslušenství 
(uliční vpusti spolu s přípojkami) jsou dopravními stavbami v souladu s ustanoveními § 6 a § 12 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), stavební úřad na základě výše uvedeného stanovil 
podmínky č. 4 a 5 ve výroku rozhodnutí část II. Tato skutečnost taktéž vyplynula ze závazného stanoviska 
příslušného silničního správního úřadu, odbor dopravy MěÚ Horažďovice. 

Stavby vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou vodními díly v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 
písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "vodní zákon"), stavební úřad na základě výše uvedeného stanovil podmínku č. 6 ve výroku 
rozhodnutí část II. Tato skutečnost taktéž vyplynula ze souhrnného sdělení odboru životního prostředí MěÚ 
Horažďovice, konkrétně sdělení příslušného vodoprávního úřadu. 

Podmínkou č. 8 ve výrokové části II. rozhodnutí stavební úřad upozorňuje žadatele, že stavba vodovodních 
a kanalizačních přípojek nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s ust. § 
103 stavebního zákona z čehož plyne skutečnost, že lze uvedenou stavbu užívat bez oznámení 
stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu v souladu s ust. 119 stavebního zákona. 

Stavby technické infrastruktury, dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. a 8. stavebního zákona, 
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Následně v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního 
zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 
odst. 1 písm. e.) bodech 4 až 8 stavebního zákona, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Tímto 
ustanovením stavebního zákona vzniká stavebníkovi povinnost stanovená bodem č. 11 v části II. výroku 
rozhodnutí. 

Stavební úřad dále upozorňuje na skutečnost plynoucí z  rozsahu stavby jako celku a to tím, že doporučuje 
koordinaci samostatných stavebních záměrů v daném území, a to  hlediska možnosti jejich společného 
umístění, týkající se zejména kabelových vedení (veřejné osvětlení, veřejný rozhlas a plánovaná optická síť 
Šumava Net s.r.o.) a následně uložení plánovaného plynovodu pro areál Keramika Soukup, a.s. Z čehož 
následně vyplývá i zajištění koordinace při vlastní realizaci těchto staveb tak, aby výstavba probíhala 
plynule  a s minimálním vlivem na omezení dopravní obslužnosti dotčeného území 

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. 

Žádost byla doložena těmito doklady: 

- ČEVAK a.s. vyjádření dne 20.4.2017 č.j. 017020001328 - bez podmínek pro umístění stavby. 
Podmínky - výroková část rozhodnutí část II. bod č. 13. 

- Drážní úřad závazné stanovisko dne 25.4.2017 č.j. DUCR-24092/17/Kn - bez podmínek pro umístění 
stavby. Podmínky - výroková část rozhodnutí část II. bod č. 14. 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 10.4.2017 č.j. HSPM-4193-
7/2013/KT - podmínky výroková část rozhodnutí část II. bod č. 15. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy rozhodnutí dne 4.5.2017 č.j. MH/05363/2017 - povolení 
zvláštního užívání pozemních komunikací v obci Horažďovice. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 9.5.2017 č.j. MH/06563/2017 – 
podmínky - výroková část rozhodnutí část II. bod č. 5. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 7.4.2018 č.j. 
MH/05194/2017 - vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. - 
souhlasné závazné stanovisko - bez podmínek k umístění stavby. Podmínky - výroková část 
rozhodnutí část II. bod č. 6. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 19.4.2017 č.j. 
MH/04612/2017 

orgán státní správy ochrany přírody dle ust. § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. 
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- bez podmínek pro umístění stavby. 

- sdělení - povolení ke kácení dřevin bude projednáno v samostatném správním řízení, které bude 
zahájeno na základě žádosti po nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle § 15 písm. n) zákona č. 
334/1992 Sb. 

- bez podmínek pro umístění stavby. 

orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. 

- bez podmínek pro umístění stavby. 

- sdělení - Stanovené podmínky jako nástroj ke zkvalitnění způsobu nakládání se vzniklými odpady 
jsou podmínkami k provádění stavby, budou zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace 
příp. podmínek stavebního povolení. 

orgán státní správy ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb. 

- bez podmínek pro umístění stavby. 

- sdělení - Stanovené podmínky k provádění záměru z hlediska minimalizace znečišťování ovzduší 
tuhými znečisťujícími látkami a druhotnou prašností - skrápěním, budou zapracovány do dalšího 
stupně projektové dokumentace příp. podmínek stavebního povolení. 

vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. 

- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko ze dne 7.4.2017, č.j. MH/05194/2017. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy rozhodnutí dne 27.3.2018 č.j. MH/04231/2018 - povolení 
připojení sousedních nemovitostí 

- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 16.5.2017 č.j. 5001495863 - v zájmovém prostoru stavby dojde k 
dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:  

- STL plynovod DN150/OC, DN100/Oc, DN50/OC a STL plynovodní přípojky 

- STL plynovod a plynovodní přípojka (LYCKEBY AMYLEX. a.s.) 

- ostatní plynárenská zařízení (ochranné trubky, chráničky...). 

Budou splněny podmínky stanoviska společnosti GridServices, s.r.o., týkající se provádění prací v 
ochranných pásmech plynárenských zařízení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o kolaudační souhlas. 

- Policie České republiky Krajské ředitelství Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní policie stanovisko 
dne 10.5.2017 č.j. KRPP-63540-1/ČJ-2017-0300DP - souhlas bez podmínek. 

- ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí  Plzeň vyjádření dne 19.5.2017 č.j. 5592/2017-O - bez 
námitek k umístění stavby (I/22 Horažďovice -průtah (část trať ČD - konec obce) - při zpracování 
dalšího stupně PD požadujeme uvést v technické zprávě popis stavebních prací v ochranném pásmu 
sdělovacích kabelů a způsob zajištění jejich ochrany. 

- Správa železniční dopravní cesty , s.o., Oblastní ředitelství Plzeň stanovisko dne 19.5.2017 č.j. 
13283/2017-SZDC-OŘ_PLZ-OPs-385/Pru – podmínky - výroková část rozhodnutí část II. bod č. 16. 

- Policie ČR, Dopravní inspektorát policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy souhlas dne 
19.5.2017 č.j. KRPP-57516-1/ČJ-2017-030406 - bez podmínek. 

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. stanovisko dne 21.4.2017 č.j. 074170022 - k vydání územního 
rozhodnutí nejsou námitky. 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí vyjádření dne 14.6.2017 č.j. ŽP/9599/17 - Na 
základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad konstatuje, že záměr nemůže mít významný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících  zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí dne 2.8.2017 č.j. 
DSH/6472/17 - povolení úpravy připojení místní komunikace (ul. Tyršova, 5. května, Zahradní, 
Rybářská, Nábřežní, Ke Sportu) 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí dne 9.8.2017 č.j. 
DSH/6471/1 - povolení zvláštního užívání silnice I/22 
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- Šumava Net s.r.o. vyjádření dne 11.10.2017 - Podél vyznačené lokality se nachází vzdušné vedení 

sítě elektronických komunikací provozované firmou Šumava Net s.r.o. V dané lokalitě máme záměr 
budovat podzemní optickou síť - ve fázi projektové dokumentace. Trasa nové optické sítě bude 
koordinována s trasou městského rozhlasu a VO. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o 
užívání dokončené stavby. 

- Správa železniční dopravní cesty , s.o., Oblastní ředitelství Plzeň souhrnné stanovisko dne 3.11.2017 
č.j. 13520/2017-SZDC-OŘ_PLZ-OPS-384/Pru - podmínky - výroková část rozhodnutí část II. bod č. 17. 

- ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí  Plzeň souhrnné stanovisko dne 10.5.2017 č.j. 
1201707320 - Horažďovice, I/22 - průtah - veřejné osvětlení 

- při realizaci dojde ke styku se sítí elektronických komunikací - HOK Horažďovice - Sušice; MK; DK 
Horažďovice - V. Hydčice. 

Při realizaci stavby budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany komunikačního vedení a zařízení 
ve správě ČD-Telematika a.s. a specifické podmínky SŽDC, s.o. dle příslušného vyjádření. Doklad o 
splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.  

- Správa železniční dopravní cesty , s.o., Oblastní ředitelství Plzeň souhrnné stanovisko dne 3.11.2017 
č.j. 20334/2017-SZDC-OŘ_PLZ-IOPS-384/Pru  - "Horažďovice - I/22 průtah" - podmínky - výroková 
část rozhodnutí část II. bod č. 18. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 23.3.2017 č.j. 569429/17 - V zájmovém území 
se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále 
jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ochrany SEK 
společnosti Česká telekomunikační infastruktura a.s. dle příslušného vyjádření. Doklad o splnění 
podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.  

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 28.11.2017 č.j. 0100840773 - v zájmovém území se nachází nebo  
ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu - podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice NN; 
podzemní sítě, nadzemní sítě VN. Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti ČEZ 
Distribuce a.s., týkající se provádění prací v ochranných pásmech sítí v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce a.s. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

- ČEPRO, a.s. vyjádření dne 23.3.2017 č.j. 5084/17 - v zájmovém území se nenachází podzemní 
dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO, a.s., ani jiné zájmy ČEPRO, a.s. 

- Vodafone Czech Republic a.s. souhlas dne 23.3.2017 č.j. 170323-101438492 - v zájmovém území a v 
uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní 
vedení naší společnosti. 

- INVESTEL, s.r.o. vyjádření dne 4.2.2015 - v zájmovém území se nenacházejí žádné sítě v naší 
správě. 

- Telco Pro Services, a.s. vyjádření dne 28.11.2017 č.j. 0200680799 - v zájmovém území se nenachází 
komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.  

- Václav BURDA ELEKTROSLUŽBY vyjádření dne 28.11.2017 - V zájmovém území se nacházejí 
podzemní sítě veřejného osvětlení a městského rozhlasu v majetku města Horažďovice. Stanovené 
podmínky ve vyjádření, týkající se provádění prací v blízkosti zemních kabelových tras, budou splněny. 
Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

- InfoTel, spol. s r.o. souhlas dne 23.3.2017 č.j. E006684/17 - v prostoru stavby se nenacházejí žádná 
PVVKS, která by byla ve vlastnictví společnosti UPC Česká republika, s.r.o. 

- Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů souhlas dne 10.5.2017 č.j. 94007/2017-8201-
OÚZ-PHA - souhlas s realizací bez podmínek. 

- České Radiokomunikace a.s., odd. Ochrana sítí vyjádření dne 27.3.2017 č.j. UPTS/OS/166803/2017 - 
v zájmovém území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zřízením v naší správě. 

- T-Mobile Czech Republic a.s. stanovisko dne 24.7.2017 č.j. E25583/17 - v zájmovém území nedojde 
ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury závazné stanovisko dne 
15.5.2017 č.j. MH/04613/2017 – bez podmínek k umístění stavby. Podmínka k realizaci stavby - 
výroková část rozhodnutí část II. bod č. 19. 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 18.4.2017 č.j. 
KHSPL/8154/2017 - z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví nejsou k 
dokumentaci žádné připomínky. 
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Souhrnné sdělení č.j. MH/04612/2017 ze dne 19.4.2017 není závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 
zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, proto není závazné pro 
výrokovou část meritorního rozhodnutí, tzn. územní rozhodnutí č.j. MH/09037/2018. Stavební úřad 
v odůvodnění, v části soupisu dokladů k žádosti, pouze upozorňuje na podstatné z výše uvedeného 
souhrnného sdělení. 

Stavební úřad nezahrnul do podmínek rozhodnutí odkazy na stanoviska a vyjádření (dále jen „vyjádření“) 
vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou nedílnou součástí 
dokladové části projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Podmínky k umístění a provedení 
stavby dané vyjádřeními stavební úřad neuvádí ve výrokové části rozhodnutí, tj. část II., neboť vyplývají ze 
zákonných ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejně technické infrastruktury. Je uvedena pouze 
podmínka č. 20 o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. 
vlastníků veřejně technických sítí spolu s podmínkou č. 12 k doložení dokladů o splnění podmínek 
vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. vlastníků veřejně technických sítí, týkající 
se zejména provádění stavby. 

Bodem č. 13 v části II. rozhodnutí stavební úřad stanovuje povinnost plynoucí z vyjádření ČEVAK a.s., 
neboť je jí zapotřebí k řádnému posouzení stavby. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 224/1, 225/1, 225/2, 227/4, 337/1, 369/1, 403, 404/1, 428/1, 460, 461, 489, 501, 513, 571, 573, 731, 
741/1, 741/2, 755, 756, 1053, 1120, 1244, 1263, 1298, 1299, 1330/3, 1341, 1561, 1651, 1660, 1701, 1725, 
1775, parc. č. 1457/2, 1462/2, 1464/3, 1464/6, 1468/1, 1471/1, 1473/1, 1473/2, 1473/3, 1473/4, 1485/4, 
1485/23, 1485/27, 1485/29, 1488/1, 1488/14, 1489/4, 1490/6, 1780/3, 1782/2, 1782/31, 1782/32, 1907/4, 
1907/32, 1907/51, 1907/67, 2759/15, 2759/34, 2775/3, 2775/5, 2776/1, 2855, 3112/1 v katastrálním území 
Horažďovice 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Horažďovice č.p. 149, č.p. 151, č.p. 366, č.p. 372, č.p. 371, č.p. 150, č.p. 362, č.p. 370, č.p. 375, č.p. 387, 
č.p. 399, č.p. 497, č.p. 500, č.p. 429, č.p. 1058, č.p. 1082, č.p. 945, č.p. 946, č.p. 1102, č.p. 1105 a č.p. 948 

ČEVAK a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., ČD - Telematika a.s., Správa železniční dopravní 
cesty , s.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Šumava Net s.r.o. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno: 

AUTOSPOL PLUS spol. s r.o. námitka dne 20.3.2017 č.j. MH/04242/2018 - zápis do protokolu při ústním 
jednání: Zástupce společnosti vznesl požadavek k umístění uliční vpusti mezi šachtu Š13 a Š14 před 
křižovatku s Rybářskou ulicí. 

Stavební úřad k výše uvedené námitce uvádí, že byl požadavek zapracován do dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "DÚR") tím, že ve výkresové části – koordinační situace 
č. výkresu C3a - ve staničení v km 0,37667 byla umístěna uliční vpust s označením UV 48. Tímto je námitce 
vyhověno v celém rozsahu. 

 

Lyckeby Amylex, a.s., námitka dne 20.3.2017 č.j. MH/04242/2018 - zápis do protokolu při ústním jednání: 

Zástupce společnosti upozornil stavební úřad na skutečnost, že v rámci realizace stavby "protein" byly v 
území dotčeném stavbou průtahu I/22 realizovány přeložky inženýrských sítí, které je nutné, z důvodu 
jejich ochrany, zahrnout do koordinační situace záměru. 

Stavební úřad k výše uvedené námitce uvádí, že byl požadavek zapracován do dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "DÚR") tím, že ve výkresové části – koordinační situace 
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č. výkresu C3b, bylo doplněno umístění již realizovaných přeložek inženýrských sítí – plynovodní přípojky 
v km 0,955. Tímto je námitce vyhověno v celém rozsahu. 

 

Ing. Daniela Škubalová vyjádření dne 20.3.2017 č.j. MH/04242/2018 - zápis do protokolu při ústním 
jednání: 

Průjezdní šířka bude u dělících ostrůvků min. 4 m, dva ostrůvky na trati budou upraveny. 

Stavební úřad k výše uvedenému vyjádření/návrhu uvádí, že byl požadavek zapracován do dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "DÚR") tím, že ve výkresové části – 
koordinační situace č. výkresu C3a, C3b, bylo doplněno rozšíření vozovky u dělících ostrůvků v km 46430, 
0,75525 a 0,98820  na šířku vozovky 4,00 m. Tím bylo návrhu vyhověno v celém rozsahu. 

 

Zamítnuté návrhy a námitky: 

KERAMIKA SOUKUP a.s. námitka dne 20.3.2017 č.j. MH/04242/2018 - zápis do protokolu při ústním 
jednání: 

Zástupce společnosti upozornil stavební úřad na plánovanou akci uložení nového plynovodu. 

Stavební úřad k výše uvedené námitce uvádí, že ke dni vydání rozhodnutí nebyla předložena žádná 
adekvátní dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "DÚR") výše 
zmíněného plynovodu. Proto stavební úřad, v odůvodnění tohoto meritorního rozhodnutí, doporučuje 
koordinaci samostatných stavebních záměrů v daném území. Je věcí zadavatele, potažmo stavebníka, 
zajistit jak bude stavba koordinována s dalšími souvisejícími stavebními záměry v daném území. Stavební 
úřad proto námitku zamítá jako neopodstatněnou, neboť se jedná o soukromoprávní vztahy mezi 
jednotlivými subjekty, které jsou věcí soukromého práva nikoli práva veřejného, které stavební úřad, jako 
orgán státní správy, chrání. 

 

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 odboru regionálního rozvoje 
Krajského 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. 
 
 
 
 
Mgr. Robert Flachs 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a 
zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno Městským úřadem Horažďovice způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla–li splněna i podmínka zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Úřední deska: 
 
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Dálkový přístup: 
 
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Ing. Daniela Škubalová, U Bachmače č.p. 1644/29, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 
 zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4 
 zastoupení pro: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
ELIKA spol. s r.o., IDDS: e7r3rru 
 sídlo: Strakonická č.p. 363, 341 01  Horažďovice 
ATRIUM, s.r.o., IDDS: hezimt6 
 sídlo: Strakonická č.p. 1056, 341 01  Horažďovice 
Jaroslava Roudová, Kolmá č.p. 574, 336 01  Blovice 
AUTOSPOL PLUS spol. s r.o., IDDS: in6prhp 
 sídlo: Strakonická č.p. 366, 341 01  Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
 zastoupení pro: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň-Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Lochmann Industries s.r.o., IDDS: gmgnuie 
 sídlo: Klášterský Mlýn č.p. 20, 341 06  Rejštejn 
Lyckeby Amylex, a.s.,, IDDS: b2pe2hv 
 sídlo: Strakonická č.p. 946, 341 01  Horažďovice 
KERAMIKA SOUKUP a.s., IDDS: nd7erji 
 sídlo: Chebská č.p. 506/2, Křimice, 322 02  Plzeň 
 
dotčené správní úřady 
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Škroupova č.p. 11, 301 36  Plzeň 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
Policie České republiky Krajské ředitelství Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní policie, Nádražní č.p. 
2, 306 28  Plzeň 1 
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Policie ČR, Dopravní inspektorát policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: 5ixai69 
 sídlo: Nábřeží kpt. Nálepky č.p. 412, 339 01  Klatovy 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, 306 13  Plzeň 
 

úřední deska 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 224/1, 225/1, 225/2, 227/4, 337/1, 369/1, 403, 404/1, 428/1, 460, 461, 489, 501, 513, 571, 573, 
731, 741/1, 741/2, 755, 756, 1053, 1120, 1244, 1263, 1298, 1299, 1330/3, 1341, 1561, 1651, 1660, 
1701, 1725, 1775, parc. č. 1457/2, 1462/2, 1464/3, 1464/6, 1468/1, 1471/1, 1473/1, 1473/2, 1473/3, 
1473/4, 1485/4, 1485/23, 1485/27, 1485/29, 1488/1, 1488/14, 1489/4, 1490/6, 1780/3, 1782/2, 
1782/31, 1782/32, 1907/4, 1907/32, 1907/51, 1907/67, 2759/15, 2759/34, 2775/3, 2775/5, 2776/1, 
2855, 3112/1 v katastrálním území Horažďovice 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Horažďovice č.p. 149, č.p. 151, č.p. 366, č.p. 372, č.p. 371, č.p. 150, č.p. 362, č.p. 370, č.p. 375, č.p. 
387, č.p. 399, č.p. 497, č.p. 500, č.p. 429, č.p. 1058, č.p. 1082, č.p. 945, č.p. 946, č.p. 1102, č.p. 1105 
a č.p. 948 

 

vyvěšeno pro vlastníky/správce veřejné technické a dopravní infrastruktury, ostatní: 

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o., Edvarda Beneše 2439/70, 304 77  Plzeň 1 
ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí  Plzeň, Pernerova 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Správa železniční dopravní cesty , s.o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00  Plzeň 
NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01  Jihlava 
Václav BURDA ELEKTROSLUŽBY, Otavská 1031, 341 01  Horažďovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 341 01  Horažďovice 
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