
 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
 Odbor výstavby a územního plánování 
 
     

Váš dopis ze dne: 11.7.2018    

Naše č.j.: MH/11494/2018    
Spisová značka: MH/09747/2018/OVÚP/Su  Dle rozdělovníku  
    

Vyřizuje: Jitka Stulíková   

Telefon: 371 430 542    

E-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz    

     

Datum:  15.8.2018    

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 
PRO-DOMA, SE, IČO 24235920, Budčická 1479, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16  Praha 
916, 
kterého zastupuje CONTROL INVEST PROJECT s.r.o., IČO 28347765, Partyzánská 628, 
696 81  Bzenec 

(dále jen "žadatel") podal dne 11.7.2018 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

Novostavba prodejny stavebnin PRO-DOMA s.r.o.  Horažďovice 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2475/2, 2514/3, 2537/2, 2538, 2539/1, 2539/2 v 
katastrálním území Zářečí u Horažďovic. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a 
stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

 

Jedná se o řízení o změně územního rozhodnutí č.j. MH/07654/2016  ze dne 18.5.2016 
společně se stavebním řízením  (dále jen "společné řízení"). 
 

Územním rozhodnutím č.j. MH/07654/2016 bylo povoleno umístění souboru staveb pro  novou 
prodejnu stavebnin včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a obsahovalo tyto 
stavební objekty:   

- SO-101 Prodejna a skladová hala 

- SO-102 Oplocení 

- SO-201 Nová křižovatka a úprava stávající komunikace č. 22 

- SO-202 Nová místní obslužná komunikace 

- SO-203 Zpevněné plochy a doprava v klidu 

- SO-204 Odvodnění komunikace 

- SO-301 Vodovodní řad 

- SO-302 Vodovodní přípojka 

- SO-303 Areálová kanalizace 

- SO-304 Areálové rozvody NN 

- SO-305 Areálové osvětlení 

- SO-306 Přeložení a ochrana stávající kabelové trasy SEK  

- SO-307 Úprava stávajícího VO 

- SO-401 Sadové úpravy 

 

 



Č.j. MH/11494/2018 str. 2 

 
Na základě územního rozhodnutí  MH/07654/2016 byla vydána stavební povolení na  

- SO-201 Nová křižovatka a úprava stávající komunikace č. 22 (povoleno Krajským úřadem 
Plzeňského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 14.6.2017, č.j. 
DSH/14684/16, včetně části SO-204 odvodnění komunikace – pův. označení) 

- SO-202 Nová místní obslužná komunikace (povoleno Městským úřadem Horažďovice, 
odborem dopravy  dne 2.5.2017 č.j. MH/04236/2017, včetně části SO-204 odvodnění 
komunikace – pův. označení) 

- SO-204 Odvodnění komunikace (jako součást objektu SO-201, 202) 

- SO-301 Vodovodní řad (povoleno Městským úřadem Horažďovice, odborem životního 
prostředí dne 5.6.2018 č.j. MH/08147/2018) 

 

Pozn.: V dalším projednávání byly v projektové dokumentaci přečíslovány stavební objekty 
oproti jejich označení v  původní projektové dokumentaci k územnímu řízení)   

 

Nová žádost o společné povolení, tedy o změnu územního rozhodnutí a stavební povolení  
zahrnuje změnu umístění a povolení stavebních objektů: 

- SO 201 - Prodejna a skladová hala  

- SO 202 - Zpevněné plochy a doprava v klidu  

- SO 204 - Areálové oplocení  

- SO 302 - Vodovodní přípojka  

- SO 303 - Splašková kanalizace  

- SO 304 - Dešťová kanalizace 

- SO 306 - Přeložení kabelové trasy SEK  

- SO 307 - Úprava stávajícího VO 

- SO 308 - Areálové osvětlení 

- SO 401 - Sadové úpravy  

 

Předmětem žádosti není: 

- SO 101 - Nová křižovatka a úprava stávající komunikace č. 22 

- SO 102 - Nová místní obslužná komunikace 

- SO 301 - Vodovodní řád 

- SO 305 - Přípojka elektrické energie - již realizována společností ČEZ Distribuce, a.s. 

  

 

Navrhované kapacity stavby: 

- celková zastavěná plocha: 1274,55 m2  (původně 1521,64 m2) 

- výměra zpevněných ploch  v rámci vlastního pozemku: 6197,9 m2 (původně 6261,39 m2) 

- předpokládaný počet pracovníků: 9 (původně 10) 

- počet parkovacích míst (včetně 1 místa pro imobilní občany): 12 (6 pro zaměstance, 6 pro 
návštěvníky včetně 1 pro osoby se sníženou schopností pohybu) 

 

Změna územní rozhodnutí  se týká stavebních objektů uvnitř areálu, mimo areál se týká  
rozsahu rozvodu veřejné osvětlení (dle koordinační situace není osvětlena nová místní 
komunikace), posunutí vodovodní přípojky (rozsah pozemků není měněn) 
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Popis stavby: 

 

SO-201 Prodejna a skladová hala – p.č. 2539/1 

Provozně je objekt rozdělen na dvě části, a to prodejnu a skladovou halu. Prodejna je 
přízemní, jednolodní objekt nepravidelného tvaru o maximálních půdorysných rozměrech 
24,2 x 21,2 m s max. výškou atiky 5,00 m. Skladová hala je obdélníkového tvaru o 
půdorysných rozměrech 42,2 x 18,2 m s max. výškou atiky 8,00 m. Stavba je navržena jako 
jednopodlažní objekt s nosným systémem z ocelové rámové konstrukce udávající sklon 
ploché střechy. 

Vytápění: teplovodní podlahový sálavý systém, zdrojem tepla  tepelné čerpadlo vzduch-
voda, menší místnosti elekrickými konvektory 

 

SO-202 Zpevněné plochy a doprava v klidu  p.č. 2539/1, p.č. 2514/3, p.č. 2537/2 

Navazují na nový vjezd do areálu. Zpevněné plochyjsou určeny pro dopravu nad 3,5 t, 
jejichž povrch bude z vyztuženého betonu.  Zpevněné plochy pro pěší budou ze zámkové  
dlažby.  Součástí zpevněných ploch je liniový systém zachycení srážkových vod.   

 

SO-204 Areálové oplocení p.č. 2537/2, p.č. 2514/3, p.č. 2539/1 

Celý areál bude oplocen plně transparentním oplocením s nosnou konstrukcí sestávající se 
z ocelových sloupků, které budou vetknuty do základových patek. Součástí bude i vstupní 
branka do areálu stavebnin a bude zde vytvořeno zděné oplocení. Celková délka nového 
oplocení 368,3 m, drátěné oplocení 356,3 m, zděné oplocení 12,0 m. Součástí oplcení bude 
dvoukřídlá posuvná brána, dvoukřídlá brána, jednokřídlá branka 

 

SO-302 Vodovodní přípojka  p.č. 2538, p.č. 2539/1 

Přípojka bude napojena na vysazenou odbočku  na nově navržený vodovodní řad (SO 301). 
Materiál PE-HD 63x5,8 mm. Vodoměrná sestava v šachtě.  

 

SO-303 Splašková kanalizace p.č. 2539/1 

Splaškové vody  budou jímány  do jímky na vyvážení a následně likvidovány v místní ČOV. 
Kapacita jímky 16 m3 

 

SO-304 Dešťová  kanalizace p.č. 2539/1 

Dešťové vody ze střech budou svodným kanalizačním potrubím odvedeny do vsakovacího 
tělesa nebo průlehu. Srážkové vody ze zpevněných ploch v areálu budou svedeny do 
liniových žlabů a z menší části přímo do zatravněných průlehů. 

 
SO-306 Přeložení a ochrana stávající kabelové trasy SEK – p.č. 2538, p.č. 2539/1, p.č. 
2539/2, p.č. 2514/3, p.č. 2537/1, p.č. 2514/1 

Je navrženo přeložení části kabelové trasy. Budou uloženy v plánované zelené ploše u 
hranic pozemků. Realizační projektovou dokumentaci  zajistí správce sítě.  

 
SO-307 Úprava stávajícího veřejné osvětlení p.č. 2475/2, p.č. 2475/28, p.č. 2475/25, p.č. 
2475/26 

Jedná se o přemístění a doplnění stávajícího veřejného osvětlení podél Komenského ulice. 
Přemístění se týká stožáru, který je v kolizi s navrhovaným odbočením, doplnění stožárů je 
pro osvětlení křižovatky a místní obslužné komunikace 

 

SO-305 Areálové osvětlení  p.č. 2537/2, p.č. 2539/1, p.č. 2539/2 

Součástí zpevněných ploch  bude i osvětlení  - nová svítidla v technologii LED budou 
umístěny po obvidě areálu 
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SO-401 Sadové úpravy p.č. 2539/1, p.č. 2537/2, p.č. 2514/3, p.č. 2539/2, p.č. 2475/2 

Úprava nezastavěných  ploch areálu. Úprava bude spočívat v zatravnění nezpevněných 
ploch  a výsadbě okrasných keřů. 

 
Realizace stavby bude rozdělena do dvou etap: 

1. etapa: přeložení stávající trasySEK, veřejné osvětlení a realizace připojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu 

2. Etapa: realizace samotné stavby  
Účel užívání stavby: občanská vybavenost, bude sloužit pro prodej a skladování stavebního 
materiálu 
 

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"), 
oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona a současně nařizuje 
k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

25. září 2018 (úterý) v 13,00 hodin 

se schůzkou pozvaných na Městském úřadě HD, v kanceláři OVÚP. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad  Horažďovice, odbor výstavby a územního 
plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 a pátek od 8,00 - 11,00 
hodin). 

 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí 
být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům 
a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se 
nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního 
zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku 
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo 
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo 
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému 
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle 
zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud 
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které 
překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn 
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při 
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání 
správního rozhodnutí nebo opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle 
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§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí 
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno 
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území 
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci 
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
  
 
 
Jitka Stulíková 
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby a ÚP 
  
 
 
 
 

 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského 
úřadu Horažďovice a příslušného obecního úřadu 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. 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
CONTROL INVEST PROJECT s.r.o., IDDS: zpxwa8w 
 sídlo: Partyzánská č.p. 628, 696 81  Bzenec 
 zastoupení pro: PRO-DOMA, SE, Budčická 1479, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16  
Praha 916 
 
Martin Šetka, Miranova č.p. 831/2, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
 sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
 sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Josef Štěpáník, Komenského č.p. 683, 341 01  Horažďovice 
BENZINA , s.r.o., oddělení majetku a správy, Na Pankráci č.p. 1683/127, Nusle, 140 00  Praha 
4 
 
Veřejnou vyhláškou se doručuje těmto účastníkům: 

- Vlastnííkům pozemků: parc. č. 2475/25, 2475/26,  2538, 2475/25, 2475/26, 2475/28 č. 
st.parc. 214, 213, 180, 255, 212, 187, 185, 182, 186, 183, 184,  171, 202/1, 213, 214, parc. 
č. 1195/3, 1191/7, 1195/2, 1195/1, 1192/1, 1191/10, 2493/8, 2493/2, 1191/5, 1197/59, 2540, 
2537/1 v katastrálním území Zářečí u Horažďovic 

 
 
dotčené správní úřady 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, 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 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova č.p. 18, 
306 13  Plzeň 

Ministerstvo dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody  1222/12, 11000 Praha, Nové Město 
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, 160 00  Praha 6 
 
 


		2018-08-17T11:40:08+0200
	ref.




