
 
 

 

 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice  
  Odbor dopravy a silničního hospodářství 
 

  

Naše č.j.: MH/09806/2018  

Spisová značka: MH/09391/2018-279.9  

   

Vyřizuje: Milada Kotišová  

Telefon: 371 430 566  

E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz  

   

Datum: 30.07.2018  

 

 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

O Z N Á M E N Í    O    Z A H Á J E N Í    S T A V E B N Í H O    Ř Í Z E N Í 
 

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy obdržel dne 29.06.2018 žádost, kterou podala 
právnická osoba město Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, 
IČO:00255513, o vydání stavebního povolení pro provedení stavby s názvem  

                                „Rekonstrukce Peškovy ulice – Horažďovice“ 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 219/23 (zahrada), parc. č. 219/29 (zahrada), parc. č. 
219/30 (zahrada), parc. č. 219/31 (zahrada), parc. č. 219/32 (zahrad), parc. č. 219/33 (zahrada), 
parc. č. 219/37 (zahrada), parc. č. 219/38 (zahrada) parc. č. 221/16 (ostatní plocha), parc. č. 223/1 
(zahrada), parc. č. 223/11 (ostatní plocha), parc. č. 223/12 (ostatní plocha), parc. č. 223/14 
(zahrada), parc. č. 2730/9 (ostatní plocha), parc. č. 2730/18 (ostatní plocha), parc. č. 2756/17 
(ostatní plocha) v katastrálním území Horažďovice. 

 
Stručný popis stavby: 
V rámci stavby v části dopravní infrastruktury je řešena rekonstrukce celého uličního prostoru 
Peškovy ulice v Horažďovicích = místní komunikace, parkovací stání, chodníky. 
Nová parkovací stání -  celkem 46, z toho 3 místa pro zdravotně postižené. 
Celá Peškova ulice bude označena jako "Zóna 30". 

 

V rámci stavby jsou definovány tyto větve: 

- větev 1 – jižní část ulice podél bytových domů čp. 710 – 713 + západní část ulice podél řadových 
garáží a zahrádkářské kolonie – délka větve 258 m 

- větev 2 – severní část ulice podél bytových domů čp. 939 – 944 – délka větve 180,53 m. 

 

Stavba v části dopravní infrastruktury je členěna na tyto stavební objekty: 

SO 101 Komunikace, chodníky a parkovací plochy - etapa 1  

- začátek etapy je v místě křižovatky s ul. Plzeňskou  a konec etapy u bytového domu čp. 939 

- délka úpravy 258 m (větev 1) + 21 m (větev 2)  

SO 102 Komunikace, chodníky a parkovací plochy - etapa 2 

- začátek etapy je u bytového domu čp. 939, pokračuje podél bytového domu čp. 944, ulice je 
slepá, na konci ulice je navrženo obratiště. 

- délka úpravy 159,53 m (větev 2) 
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Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. 
třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst.1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)  
oznamuje   ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a všem 
známým účastníkům řízení zahájení  stavebního řízení a současně nařizuje ústní jednání, které 
se uskuteční 

 
v úterý dne 28.08.2018 v 9:00 hodin 

se schůzkou účastníků řízení na Městském úřadě v Horažďovicích,  
velká zasedací síň - přízemí, č. dveří 7.   

 
Dotčené orgány a účastníci řízení  mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě 
důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.  
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři zdejšího speciálního 
stavebního úřadu (MěÚ Horažďovice, I. patro, kanc. č. 124) ve dnech pondělí a středa, 8-17 hodin, 
v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě. 
 
Jelikož se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad dle 
ustanovení § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), oznamuje toto opatření veřejnou vyhláškou. 
 
Poučení: 
Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání 
stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi dotčeno jeho vlastnické právo nebo 
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému 
břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 
zakládají jeho postavení účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují 
rozsah uvedený ve větě první tohoto poučení, se nepřihlíží. 
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo 
územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží. 
Nechá-li se některý z účastníků řízení  zastupovat, předloží jeho zástupce  plnou moc. 
 
 
 
Josef Rada 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
 
Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
po dobu 15 dnů a zároveň bude tato vyhláška zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový  přístup.                                                               
Dnem vyvěšení je 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:                                                                             Razítko, podpis: 
............................................................................................................................................................. 
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Oznámení obdrží 
Účastníci řízení (dle § 27, odst. 1 správního řádu) 
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
       (doručováno zmocněnci: PONTEX spol. s.r.o.,  Bezová č.p. 1658, 147 14  Praha 4) 
Jan Pajer, Jiráskova č.p. 707, 341 01  Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň  
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
Václav Burda, Elektroslužby, Otavská 1031, 341 01 Horažďovice 
Šumava-Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 341 01 Horažďovice 
 
Účastníci řízení (dle § 27, odst. 2 správního řádu) 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
st. p. 693, 694, 695, 696, 697, 698, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 807, 808, 809/1, 810, 
811, 812, 813, 814, 815, 816, 821, 822, 823, 824, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1605, 
parc. č. 219/1,  219/22, 219/35, 221/15, 221/18, 223/2, 223/3, 223/4, 223/5, 223/6, 223/7, 223/8, 
223/9, 223/10  v katastrálním území Horažďovice. 
 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Horažďovice č.p. 713, č.p. 712, č.p. 704, č.p. 705, č.p. 711, č.p. 710, č.p. 733, č.p. 732, č.p. 731, 
č.p. 730, č.p. 729, č.p. 728, č.p. 727, č.p. 726, č.p. 725, č.p. 939, č.p. 939, č.p. 941 a č.p. 944 v 
katastrálním území Horažďovice. 
 
Dotčené orgány 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a ÚP, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ÚO Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ÚP Klatovy, Skrétova 15, 301 00 
Plzeň 
 
Dále obdrží: 
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Nám. Republiky 202/28, 301 00 Plzeň 
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