Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor výstavby a územního plánování
Váš dopis ze dne:
Naše č.j.:
Spisová značka:

11.7.2018
MH/16589/2018
MH/09747/2018/OVÚP/Su

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Jitka Stulíková
371 430 542
jstulikova@muhorazdovice.cz

Datum:

7.12.2018

Dle rozdělovníku

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"), ve společném územním a stavebním řízení
(dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného
povolení, kterou dne 11.7.2018 podal
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"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
Novostavba prodejny stavebnin PRO-DOMA s.r.o. Horažďovice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2475/2 (ostatní plocha), parc. č. 2514/3 (ostatní plocha), parc. č.
2537/2 (orná půda), parc. č. 2538 (orná půda), parc. č. 2539/1 (orná půda), parc. č. 2539/2 (orná půda) v
katastrálním území Zářečí u Horažďovic.
Stavba obsahuje:
Předmětem žádosti o společné povolení je změna územního rozhodnutí a stavební povolení. Týká se
těchto stavebních objektů:
(projektantem došlo k přečíslování stavebních objektů oproti původní projektové dokumentaci
k územnímu řízení spis. zn. MH/11698/2015/OVÚP/Su):
- 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
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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
(na tyto stavební objekty bylo již vydáno stavební povolení)
- 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 veřejného osvětlení, posunutí vodovodní přípojky (rozsah pozemků není měněn)
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 plochy jsou 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. Na východní hranici je oplocení od hranice s pozemkem p.č. 1197/59
posunuto dovnitř pozemku stavebníka o 3,0 m.
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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 vlastník sítě.
SO-307 Úprava stávajícího veřejného 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
obvodě areálu
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
výsadbě okrasných keřů.

a

Realizace stavby bude rozdělena do dvou etap:
1. etapa: přeložení stávající trasy SEK, veřejné osvětlení a realizace připojení na dopravní a
technickou infrastrukturu
2. etapa: realizace stavby prodejny a skladové haly
Účel užívání stavby: občanská vybavenost, bude sloužit pro prodej a skladování stavebního materiálu
Určení prostorového řešení stavby:
Hlavní stavba – prodejna a skladová hala jsou nadzemní budovy. 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 plochou střechou.
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Vymezení území dotčeného vlivy změnou územního rozhodnutí:
Pozemky s umístěním stavby: parc. č. 2475/2, 2514/3, 2537/2, 2538, 2539/1, 2539/2 v katastrálním
území Zářečí u Horažďovic.
-

Sousední pozemky 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

II.
1.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu se situačními koordinačními výkresy, které obsahují současný stav
území a nový návrh v měřítku 1:300 a 1:500, zakreslení stavebního pozemku, požadované
umístění stavby, s vyznačení vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků.
2. Podmínky stanovené v územním rozhodnutí č.j. MH/07654/2016 ze dne 18.5.2016, které se týkají
stavebních objektů, jejichž umístění se nemění, zůstávají v platnosti.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace Ing. Jiřího Ilčíka (ČKAIT
1000935) z března 2018. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se
stavebním úřadem
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky, stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím. Stavební podnikatel je dále povinen zabezpečit, aby práce na
stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou
držiteli takového oprávnění
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na
stavby – upravuje provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a obsahuje
závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách – týká se připojení na sítě
technického vybavení, vlivu na živ. prostředí, mechanické odolnosti a stability stavby, denní
osvětlení, větrání a vytápění, úspory energie a ochrany tepla, technického zařízení staveb, odstavné
a parkovací plochy, dále ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární
ochrany staveb, vyhlášky č. 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb
4. Stavebník je povinen:
oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, jméno a název stavebního
podnikatele, stavbyvedoucího,
viditelně označit stavbu štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba
ponechat na místě stavby až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu
zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená PD nebo její kopie, doklady
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky,
vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
5. Před započetím výkopových prací zajistí stavebník u správce všech dotčených podzemních
inženýrských sítí jejich přesné vytýčení na místě samém. Souběh a křížení je nutno provést dle ČSN
73 6005 a příslušných norem souvisejících. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních
vedení postupovat dle pokynů jednotlivých vlastníků podzemních sítí.
V předmětné lokalitě se nachází vedení technické infrastruktury:
- Vodovodní řad, majetkový správce ČEVAK, a.s. vyjádření č.j. O18070070199 k možnosti
napojení na veřejný vodovod
- Elektronické komunikace, vlastník Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření č.j.
605577/18
- Veřejné osvětlení, majetkový správce Burda Václav,
- Zařízení v majetku a správě ČEZ Distribuce a.s., vyjádření č.j. 0100919339
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Před zahájením zemních prací investor (stavebník) popřípadě dodavatel stavby požádá správce sítí
o jejich přesné vytýčení. Při provádění prací je stavebník nebo stavební podnikatel povinen učinit
nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení, zejména:
Veškeré křížení a souběhy musí být provedeny dle ČSN 73 60005 a norem souvisejících
V blízkosti vedení nepoužívat žádných mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí, dbát
nejvyšší opatrnosti.
Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí podzemního vedení, vyzvat ke kontrole zástupce
vlastníka podzemní sítě, teprve pak možno provést zához.
Na trase vedení sítě nesmí měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah
zpevněných ploch. Nutnou změnu předem projednat se zástupcem vlastníka podzemní sítě.
Po odkrytí je třeba chránit vedení proti prověšení nebo poškození nepovolenou osobou.
Každé zjištěné nebo způsobené poškození hlásit příslušnému oddělení společnosti – zástupci
vlastníka sítě.
6. Odpadní vody z bezodtokové jímky budou likvidovány předáním oprávněné osobě
7. Podmínky nezbytné k zajištění ochrany ZPF:
- Investor je povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy - bude provedena
skrývka ornice o mocnosti 0,3 m (tj. celkem asi 2893 m3), 580 m3 bude použito k sadovým
úpravám na stavbou dotčených pozemcích a zbytek (asi 2313 m3) bude využit k terénním
úpravám a doplnění kulturní vrstvy na pozemcích p.č. 1420/15 a 1420/16 v k.ú. Velký Bor.
- Při skrývání ornice nesmí dojít k promísení s neúrodnými vrstvami půdy.
- Hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze ZPF musí být v terénu zřetelně patrná a zábor
nesmí být dále rozšiřován.
- V průběhu výstavby musí investor učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména pevných
a kapalných), poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
- Na výše uvedeném pozemku nebude ukládán odpadový materiál.
8. Stavebník je povinen oznámit svůj záměr archeologickému ústavu a umožnit mu, nebo jiné
oprávněné organizaci provést archeologický dozor během realizace stavby a dodržet podmínky
vyplývajících ze zákona čís. 20/1987., o státní památkové péči.
9. Oznámení k provedení kontrolní prohlídky stavby bude v těchto fázích stavby:
Vytyčení stavby – před zahájením výkopových prací
Založení stavby – po dokončení základových konstrukcí
Po provedení ocelové konstrukce a opláštění stavby
Po provedení přípojek inženýrských sítí – před záhozem
Závěrečná kontrolní prohlídka.
10. Stavba bude dokončena do 30.12.2020.
11. Po dokončení stavby stavebník požádá stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Stavebník
zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané
zvláštními předpisy.
12. Ke kolaudaci budou doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadů, které vzniknou při
realizaci záměru. Množství předaného odpadu oprávněným osobám bude doloženo vážními lístky
příslušného zařízení pro nakládání s odpady.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
PRO-DOMA, SE, Budčická 1479, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
BENZINA , s.r.o., oddělení majetku a správy, Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4
Martin Šetka, nar. 7.10.1975, Miranova 831/2, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Josef Štěpáník, nar. 15.3.1964, Komenského 683, 341 01 Horažďovice
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Odůvodnění:
Dne 11.7.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení. Jedná se o řízení o změně územního rozhodnutí č.j. MH/07654/2016 ze dne 18.5.2016
společně se stavebním řízením.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně nařídil ústní jednání na 25.9.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Na ústním jednání
měl připomínku k projektové dokumentaci účastník řízení – město Horažďovice. Ve výkresech změny
územního rozhodnutí nebylo zakresleno veřejné osvětlení a sadové úpravy. Stavební úřad dále
požadoval doplnění kóty odstupu oplocení od východní hranice pozemku – s komunikací p.č. 1197/59.
Závěrem ústního jednání byl požadavek doplnění projektové dokumentace.
Doplnění projektové dokumentace stavebník podal dne 2.10.2018 – koordinační situační výkres, situaci
areálového osvětlení, situaci zpevněných ploch a dopravy v klidu, situaci oplocení s kótami, situaci
sadových úprav, situaci dopravního řešení – uvnitř areálu. Stavební úřad usnesením č.j. MH/14656/2018
ze dne 22.10.2018 prohlásil, že účastníci řízení mohou do 15 dní nahlížet do spisu a doplněné
projektové dokumentace a činit návrhy.
Územním rozhodnutím č.j. MH/07654/2016 ze dne18.5.2016 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
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)
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 těchto stavebních objektů:
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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.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území. Projektová
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.
Město Horažďovice má územní plán, podle kterého je uvedený záměr umisťován na pozemcích
s funkčním využitím“Plochy výrobní“, „Plochy bydlení“, Plochy a koridory dopravní infrastruktury“.
Záměr řeší navrženou novostavbu jako objekt občanské vybavenosti, která bude sloužit jako plocha pro
prodej a skladování stavebního materiálu. Stavba je navržena tak, aby celý areál tvořil jeden funkční
monoblok. 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 atiku 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.
Na samotnou stavbu navazuje zřízení nového připojení na elektřinu, vodu a dopravní infrastrukturu.
Pro dopravní napojení pro budoucí výstavbu na silnici č. 22 bude vybudována nová křižovatka
s odbočovacím pruhem pro odbočení a budou provedeny stavební úpravy. Pro obsluhu areálu stavebnin
bude nová místní obslužná komunikace. Nedílnou součástí tohoto objektu je sjezd do budoucího areálu,
odvodnění do uličních vpustí napojených na vsakovací galerie a trvalé dopravní značení.
V rámci záměru bude výstavba zpevněných ploch v plánovaném areálu stavebnin, které budou
navazovat na navržený vjezd, který bude napojen na novou místní obslužnou komunikaci. 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.
Prodloužení veřejného vodovodu je navrženo jako nová odbočka ze stávajícího veřejného vodovodu
v ulici Komenského. Vodovodní přípojka je budována jako odbočka z vodovodního řadu (SO 301).
Splašková kanalizace je navržena jako krátké prodloužení vnitřní kanalizace objektu SO 201 Prodejna a
skladová hala do jímky. Odpadní vody budou odtud podle potřeby vyváženy na ČOV. Dešťové vody ze
střech budou svodným kanalizačním potrubím odvedeny do vsakovacího tělesa a z cca 20% do
otevřeného průlehu. Srážkové vody ze zpevněných ploch v areálu budou svedeny do liniových žlabů a
z menší části přímo do zatravněných průlehů.
Přípojka elektrické energie je přivedena z podzemního vedení z protilehlé strany ulice Komenského.
Dojde k přeložení trasy kabelů SEK. Součástí navržených zpevněných ploch bude i areálové osvětlení.
Po dokončení stavby budou provedeny sadové úpravy.
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Podle hydrogeologického posudku vsakování srážkových vod na pozemku p.č. 2539/1 a 2537/2 ze dne
10/2015 vypracovaného RnDr. Zbyňkem Alinče kvalita podzemní vody nebude vsakováním srážkových
vod ovlivněna.
Záměr bude realizován ve dvou etapách: 1. etapa – přeložení stávající kabelové trasy SEK, VO a
realizace připojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 2. etapa – realizace samostatné stavby.
Stanoviska sdělili:
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, souhrnné sdělení č.j. MH/06685/2018 bez
podmínek
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, orgán státní správy v oblasti odpadového
hospodářstrví, závazné stanovisko č.j. MH/07300/2018 bez podmínek
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, orgán státní správy ochrany zemědělského
půdního fondu, závazné stanovisko č.j. MH/07420/2015, s podmínkami
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, závazné stanovisko vodoprávního úřadu č.j.
MH/08256/2017 s podmínkou
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, závazné stanovisko č.j.
KHSPL/12514/24/20118, bez podmínek
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, závazné stanovisko č.j. HSPM-1329-8/2017 KT, bez
podmínek
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, závazné stanovisko č.j. MH/07751/2018, s podmínkami,
které byly splněny před podáním žádosti
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, závazné stanovisko orgánu
územního plánování č.j. MH/08855/2018
Městský úřad Horažďovice, odbor investic, rozvoje a majetku města – souhlas se stavebním
záměrem za město Horažďovice
Povodí Vltavy, vyjádření správce povodí a správce vodního toku č.j. 28393/2018-142– záměr se
nedotýká vodních troků ani pozemků ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňkého kraje
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stanoviska vlastníků technické infrastruktury:
ČEVAK, a.s. vyjádření č.j. O18070070199 k možnosti napojení na veřejný vodovod
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření č.j. 605577/18 – dojde ke střetu
ČEZ Distribuce a.s., vyjádření č.j. 0100919339 – střet s podzemními sítěmi
Telco Pro Services, a.s. , vyjádření č.j. 0200748726 – v území se nenachází
GridServices, s.r.o., vyjádření č.j.5001717944 – v území se nenachází
T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E17165/18 – v území se nenachází
Vodafone Czech Republic a.s. č.j. 180504-155179424 – v území se nenachází
UPC Česká republika, Infotel č.j. E007817/18 - v území se nenachází
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona - další dotčené osoby:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Martin Šetka,
BENZINA, s.r.o.

Město Horažďovice,

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Josef Štěpáník,

Č.j. MH/16589/2018

str. 9

st. p. 171, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 202/1, 212, 213, 214, 255, parc. č. 1191/7,
1191/10, 1197/1, 2475/7, 2514/1, 2537/1, 2540 v katastrálním území Zářečí u Horažďovic
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Horažďovice č.p. 661, č.p. 668, č.p. 665, č.p. 663, č.p. 662, č.p. 666, č.p. 664, č.p. 667, č.p.
1134, č.p. 745, č.p. 734 a č.p. 747 v katastrálním území Zářečí u Horažďovic, ČEZ Distribuce,
a. s., ČEVAK a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Na ústním jednání uplatnil námitku zástupce města Horažďovice ke změně územního rozhodnutí.
V původním
územním rozhodnutí byla řešena nová místní komunikace včetně veřejného
osvětlení, sadové úpravy podél objektu prodejny. Ve změnových situacích toto řešeno nebylo. Po
dohodě na ústním jednání byly situační výkresy doplněny. Další námitky již uplatněny nebyly.
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 společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému
k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním
záměru.
Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
stavebnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Mgr. Robert Flachs
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
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Toto rozhodnutá 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.
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.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč,
celkem 31000 Kč byl zaplacen dne 21.8.2018.

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
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Martin Šetka, Miranova č.p. 831/2, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Josef Štěpáník, Komenského č.p. 683, 341 01 Horažďovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Čerčanská č.p. 12, 140 00 Praha 4
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
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Účastníkům řízení osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 171, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 202/1, 212, 213, 214, 255, parc. č. 1191/7, 1191/10,
1197/1, 2475/7, 2514/1, 2537/1, 2540 v katastrálním území Zářečí u Horažďovic
a osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Horažďovice č.p. 661, č.p. 668, č.p. 665, č.p. 663, č.p. 662, č.p. 666, č.p. 664, č.p. 667, č.p. 1134, č.p.
745, č.p. 734 a č.p. 747 v katastrálním území Zářečí u Horažďovic se doručuje veřejnou vyhláškou.

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 dopravy a silničního hospodářství, 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
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 životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

