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Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Ing. Eva Broučková, nar. 7.7.1983, Partyzánská 806/14, Lobzy, 312 00 Plzeň 12,
kterou zastupuje Ing. Martin Uher, nar. 28.9.1988, Sídliště 411, 384 22 Vlachovo Březí
(dále jen "žadatel") podal dne 9.8.2018 žádost o vydání společného povolení na stavbu
s názvem:
"RODINNÝ DŮM VELKÝ BOR"
na pozemku st. p. 69, parc. č. 1630/6, 1660/7 v katastrálním území Velký Bor u Horažďovic.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba obsahuje:
Soubor staveb:
Rodinný dům – stavba hlavní
Domovní čistírna odpadních vod (tříkomorový septik + zemní pískový filtr) – vodní dílo
Kanalizační přípojka a venkovní kanalizace
Podzemní nádrž na dešťovou vodu
-

-

Stavba rodinného domu – umístěn na odstraněné části původního rodinného domu č.p. 10
Velký Bor. Rodinný dům je obdélníkového tvaru se sedlovou střechou s průběžným
vikýřem směrem do dvora. Objekt rodinného domu navazuje na stávající stodolu, kde bude
umístěna nová technická místnost. Vstup a vjezd na dvůr zůstává stávající. Rodinný dům
je dvoupodlažní, obsahuje 1 byt 5+KK a příslušenství. Konstrukce - zděná
Vytápění: automatický kotel o jmenovitém výkonu 21 kW , hlavním palivem hnědé uhlí a
peletky, druhý topný zdroj je plynový kotel 12 kW
Půdorysné rozměry domu: 8,00 x 15,00 m
Zastavěná plocha rodinného domu: 135 m2
Zastavěná plocha terasy: 32,00 m2
Výška domu: +7,750 m od podlahy 1.N.P. +/-0,00=445,100 m n.m.
Napojení na technickou infrastrukturu:
NN: z nově vybudovaného pilíře (projednáno samostaně)
Vodovod: stávající obecní přípojka
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Splašková voda: do nového tříkomorového septiku, přečištěné odpadní vody budou
svedeny do přes pískový filtr do jednotné kanalizace
Dešťové vody: do retenční nádrže s přepadem do jednotné kanalizace
Doprava v klidu: 2 parkovací stání na zpevněné ploše u rodinného domu
Stavba domovní čistírny odpadních vod (tříkomorový septik + zemní pískový filtr) – typová
čistírna odpadních vod pro 2-6 EO
Kombinace tříkomorového boilogického septiku SK1-EK a zemního pískového filtru ZF4EK. Typový tříkomorový plastový septik s vestavěným anaerobním filtrem v poslední
komoře. Biologický septik je vyroben jako tříkomorová nádrž, kde dochází v jednotlivých
komorách k oddělení a sedimentaci nerozpustných látek, a anareobní stabilizaci kalu a
zachycení plovoucích nečistot. Středový vstupní otvor umožňuje kontrolu stavu v septiku a
přístup k odčerpání kalu z jednotlivých komor. K zakrytí nádrže slouží plastový pochůzkový
poklop. Na odtoku je proveden norný přepad, kde je možno odebírat vzorky odpadní vody.
Kanalizační přípojka a venkovní kanalizace – napojení do jednotné obecní kanalizace DN
300, nátokové potrubí NS PVC-KG 125 dl. 9 m z rodinného domu do ČOV, odtokové
potrubí NS PVC-KG 125 dl. 24 m do revizní šachty, kde dojde k napojení na jednotnou
obecní kanalizaci. Vnější rozvody dešťové kanalizace PVC-KG, SN8, DN 125 do
vsakovacího zařízení s předsazenou akumulační nádrží, přepad napojen na kanalizační
přípojku za ČOV
Podzemní nádrž na dešťovou vodu – samonosná nádrž o objemu 5 m3 + ponorné čerpadlo
s plovákovým spínáním

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 veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
20. listopadu 2018 (úterý) v 10,00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje
veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu
musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání 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). Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního
zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání
byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:
na vjezdových vratech k č.p. 10 Velký Bor
V případě, že nemáte připomínky nebo námitky k předmětnému řízení, Vaše účast není při
ústním jednání povinná (neplatí pro žadatele).

Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném 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

Č.j. MH/14248/2018

str. 3

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
§ 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
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 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.
Úřední deska:
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
………………………………………………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Po sejmutí a potvrzení tohoto oznámení zašle příslušný obecní úřad doklad o zveřejnění zpět
na Městský úřad Horažďovice.
Dálkový přístup:
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
………………………………………………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ing. Martin Uher, Sídliště č.p. 411, 384 22 Vlachovo Březí
zastoupení pro: Ing. Eva Broučková, Partyzánská 806/14, Lobzy, 312 00 Plzeň 12
Obec Velký Bor, IDDS: iyuauy4
sídlo: Velký Bor č.p. 71, 341 01 Horažďovice
Josef Mourek, Nad Týncem č.p. 613/5, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
Ing. Hana Mourková, Nad Týncem č.p. 613/5, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
Alena Bártová, Lomená č.p. 420/22, Černice, 326 00 Plzeň 26
Miluše Brejtrová, Pod Kyselkou č.p. 28, 542 34 Malé Svatoňovice
Marie Nováková, Polní č.p. 378, 354 91 Lázně Kynžvart
Zdenka Severová, Okružní č.p. 572, 341 01 Horažďovice
Václava Lőffelmannová, Svéradice č.p. 126, 341 01 Horažďovice
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Edvarda Beneše č.p. 2439/70, 304 77 Plzeň 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby
sídlo: Palackého č.p. 898, 340 02 Nýrsko
dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01
Horažďovice
Obecní úřad Velký Bor, silniční správní úřad, IDDS: iyuauy4
sídlo: Velký Bor č.p. 71, 341 01 Horažďovice

