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V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

ROZHODNUTÍ 

 

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“), 
ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o 
stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 08.10.2018 podala právnická 
osoba 

 
Obec Svéradice 
Svéradice 146 

341 01 Horažďovice 
IČO: 00573337 

 (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 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu s názvem: 

„Svéradice – chodníky“  

(dále také "stavba") na p.p.č. 2790/1 (ostatní plocha), 2792/2 (ostatní plocha), 2792/3 (ostatní 
plocha), 2792/9 (ostatní plocha), 2799/1 (ostatní plocha), 2799/3 (ostatní plocha), 2811/1 (ostatní 
plocha), 2846/1 (ostatní plocha) v k.ú. Svéradice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 
- stavba veřejné dopravní infrastruktury – místní komunikace IV. třídy - chodník 

 
Umístění stavby na pozemku a popis stavby: 
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- stavba řeší provedení chodníků podél silnic II/174 a III/02015 na p.p.č. 2790/1, 2792/2, 2792/3, 
2792/9, 2799/1, 2799/3, 2811/1, 2846/1 v k.ú. Svéradice v obci Svéradice, a to za účelem zvýšení 
bezpečnosti pohybu chodců.  
 
- podél silnice II/174 (ve směru od obce Lnáře)  bude proveden levostranný chodník, a to v celkové 
délce 235 m. Začátek úpravy je u nemovitosti p.p.č. 2790/3 v k.ú. Svéradice, konec úpravy je u 
st.p.č. 49/3 v k.ú. Svéradice. Chodník je navržen v šířce 1,50 m, v úseku podél p.p.č. 3/1 v k.ú. 
Svéradice bude zúžen na šířku 1,04 m. Součástí této části stavby je provedení úpravy křižovatky 
místní komunikace na p.p.č. 2792/3 v k.ú. Svéradice se silnicí II/174, pro pěší je navrženo místo 
pro přecházení. 
- podél silnice III/02015 (ve směru k obci Slatina) bude proveden levostranný chodník (v úseku od 
st.p.č. 24/1  po p.p.č. 520/3 v k.ú. Svéradice) a dále bude proveden pravostranný chodník (v úseku 
od p.p.č. 95/2 v k.ú. Svéradice po p.p.č. 96/5 v k.ú. Svéradice), celková délka chodníků 184 m. 
Chodníky jsou navrženy v šířce 1,50 m, podél nemovitosti čp. 87 bude chodník zúžen na šířku 
1,25 m. Součástí této části stavby je provedení úpravy křižovatky místní komunikace na p.p.č. 
2792/9 v k.ú. Svéradice se silnicí III/02015. Pro pěší jsou navržena 2 místa pro přecházení. 
- v rámci stavby budou zachovány všechny stávající hospodářské sjezdy, které budou řešeny 
chodníkovými přejezdy. 
 
Určení prostorového řešení stavby: 
- stavba pozemní komunikace  
   • chodník podél silnice II/174 v délce 235 m, základní šířka 1,50 m, min. šířka 1,04m, konstrukce 
chodníku bude provedena v tl. 250 mm a ukončena betonovou zámkovou dlažbou 
   • chodník podél silnice III/02015 v délce 184 m, základní šířka 1,50 m, min. šířka 1,25, výška 
konstrukce 250 mm, ukončena betonovou zámkovou dlažbou 
   • úprava křižovatky místní komunikace na p.p.č. 2792/3 v k.ú. Svéradice se silnicí II/174 
v původní linii, konstrukce vozovky bude provedena v tl. 400 mm, ukončena asfaltobetonovým 
krytem  
   • úprava křižovatky místní komunikace na p.p.č. 2792/9 v k.ú. Svéradice se silnicí III/02015 
v původní linii, konstrukce vozovky bude provedena v tl. 400 mm, ukončena asfaltobetonovým 
krytem  
 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
- stavba se nachází dle Územního plánu obce Svéradice v zastavěném území - na plochách s 
funkčním využitím „Plochy dopravní infrastruktury“ 
 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem v 
územním řízení, kterou ověřila autorizovaná osoba  Ing. Oldřich Slováček, ČKAIT – 0101010, 
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala autorizovaná 
osoba Ing. Oldřich Slováček, ČKAIT – 0101010, případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých 
technických zařízení na stavbě, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do 31.01.2021. 
5. Stavba bude viditelně označena 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. 
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6. Zhotovitel stavby je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde 
jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, 
kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího  a doba provádění stavby. 

7. Před zahájením prací je stavebník – investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i 
nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.  

 
 
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky - stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí 

odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu 
úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu 
provádět.  

9. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Horažďovice, odboru dopravy a 
silničního hospodářství, č.j.: MH/14790/2018 ze dne 30.11.2018: 
• úprava připojení místní komunikace na p.p.č. 2792/3 v k.ú. Svéradice k silnici II/174 bude 
provedena v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Oldřich Slováček, 
ČKAIT – 0101010. 
• úprava připojení místní komunikace na p.p.č. 2792/9 v k.ú. Svéradice k silnici III/02015 bude 
provedeno v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Oldřich Slováček, 
ČKAIT – 0101010. 

10. Činnosti související s prováděním výše uvedené stavby, které mohou ovlivnit provoz na silnici 
II/174 a III/02015, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednány 
a povoleny  příslušným silničním správním úřadem, kterým je MěÚ Horažďovice, odbor 
dopravy a silničního hospodářství. 

11. Veškerá dopravně inženýrská opatření – stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 
1 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nutná z důvodu realizace 
předmětné stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby 
projednána s MěÚ Horažďovice, odborem dopravy a silničního hospodářství, který je 
příslušný k vydání stanovení přechodné úpravy provozu, a to formou opatření obecné povahy. 

12. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky 
stavby: 
- kontrolní prohlídka č.1 – při dokončení zemní pláně 
- kontrolní prohlídka č. 2 – po založení obrub 
- závěrečná kontrolní prohlídka po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

13. V dostatečném předstihu před ukončením stavby bude speciální stavební úřad požádán, ve 
smyslu ustanovení § 119 a následujících §§ stavebního zákona, o vydání kolaudačního 
souhlasu a žádost bude doložena náležitostmi podle § 122 stavebního zákona a v souladu 
s ustanovením § 18i odst. 1 vyhlášky č.  503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zejména 
bude doložena – dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace geodetické části 
skutečného provedení stavby, zápis o odevzdání a převzetí stavby, stavební deník 
k nahlédnutí, geometrický plán zaměření stavby a dále doklady o projednání uvedení stavby do 
užívání s dotčenými orgány, protokoly o provedení statických zatěžovacích zkoušek, doklady 
prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky na stavby, stanovení 
místní úpravy provozu.   

14. Doklady o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. 
vlastníků veřejné technické infrastruktury budou součástí žádosti o vydání kolaudačního 
souhlas. 
 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Obec Svéradice, Svéradice 146, 341 01 Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

 
Odůvodnění: 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy obdržel dne 08.10.2018 žádost, kterou podala 
právnická osoba obec Svéradice, se sídlem Svéradice 146, 341 01 Horažďovice, IČO:00573337, o 
vydání společného povolení pro umístění a provedení stavby s názvem „Svéradice – chodníky“ na 
p.p.č. 2790/1, 2792/2, 2792/3, 2792/9, 2799/1, 2799/3, 2811/1, 2846/1 v k.ú. Svéradice. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno správní řízení.  
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Speciální stavební úřad zjistil, že předložená žádost spolu s přílohami neposkytuje dostatečný 
podklad pro posouzení navrhované stavby. Na základě uvedených skutečností byl žadatel  vyzván  
k doplnění údajů a podkladů k žádosti, což ke dni 17.12.2018 učinil. 
 
Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti 
a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad určil okruh účastníků řízení a opatřením č.j.: 
MH/17132/2018 ze dne 17.12.2018 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům.  
 
K projednání žádosti nařídil ústní jednání na den 11.01.2019, o jehož průběhu byl sepsán protokol.  
 
Speciální 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 obce Svéradice a vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 
výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení 
záměru. 
 

Žádost byla doložena těmito doklady: 
- MěÚ Horažďovice, Odbor výstavby a územního plánování, závazné stanovisko, č.j.: 
MH/14252/2018 ze dne 08.11.2018 – záměr je přípustný 
- MěÚ Horažďovice, Odbor dopravy a SH, závazné stanovisko, č.j.: MH/14790/2018 ze dne 
30.11.2018 – podmínky ohledně provedení úpravy připojení pozemních komunikací 
- MěÚ Horažďovice, Odbor dopravy a SH, rozhodnutí o výjimce z ustanovení vyhl.č. 398/2009 Sb., 
o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, č.j.: MH/13906/2018 ze 
dne 26.11.2018 
- MěÚ Horažďovice, Odbor životního prostředí, souhrnné sdělení, č.j.: MH/10243/2018 ze dne 
13.08.2018: 

• orgán státní správy ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb. 
- souhlas s realizací záměru. S ohledem k charakteru záměru (bude prováděna stavební 
činnost, zemní práce) požadujeme v průběhu výstavby zajistit minimalizaci znečišťování 
ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při 
kterých emise těchto znečišťujících látek vznikají. 

- MěÚ Horažďovice, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko vodoprávního úřadu – souhlas 
dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., č.j.: MH/13859/2018 ze dne 08.10.2018 
- MěÚ Horažďovice, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko orgánu státní správy v oblast 
odpadového hospodářství, č.j.: MH/10619/2018 ze dne 30.07.2018 – souhlasné bez podmínek 
- Policie ČR, KRPP, ÚO Klatovy, stanovisko č.j.: KRPP-107866-1/ČJ-2018-030406 ze dne 
15.08.2018 – podmínky v plném rozsahu zapracovány do projektové dokumentace   
- HZS Plzeňského kraje - závazné stanovisko č.j.: HSPM-4095-2/2018 KT ze dne 25.10.2018 – 
souhlasné bez podmínek 
- Povodí Vltavy, státní podnik - stanovisko správce povodí č.j.: 49854/2018-142 ze dne 
19.09.2018: 

• z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí 
Horní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, neboť lze 
předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za 
následek nedosažení jeho dobrého stavu. 

- ČEZ Distribuce, a.s. - souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu 
el. zařízení, zn.: 1099548030 ze dne 31.07.2018  
       • při realizaci stavby budou dodrženy podmínky, kterým je vázána platnost uvedeného 
souhlasu   
- ČEZ Distribuce, a.s. -  vyjádření zn.:1099548028 ze dne 31.07.2018  
       • v zájmovém území se nachází el. distribuční trafostanice 22/0,4kV, nadzemní vedení VN 
22kV, nadzemní vedení NN 0,4kV, a podzemní vedení NN 0,4kV chráněné ochrannými pásmy. Při 
provádění stavby budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ DISTRIBUCE, a.s. a doklad 
o splnění těchto podmínek bude součástí žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.   
- GridServices, s.r.o. – stanovisko zn.: 5001760591 ze dne 15.08.2019  
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       • v zájmovém území stavby se nachází STL plynovody a STL plynovodní přípojky a ostatní 
plyn. zařízení (trasový uzávěr, ochranné trubky, chráničky). Při provádění stavby budou splněny 
podmínky uvedené ve stanovisku GRIDSERVICES, s.r.o. a doklad o splnění těchto podmínek 
bude součástí žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.   
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření o existenci SEK a všeobecné podmínky 
ochrany sítě SEK č.j.: 673043/18 ze dne 23.07.2018 
        • v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací. Při realizaci stavby budou 
dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření CETIN a.s. a doklad o splnění těchto podmínek bude 
součástí žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.   
- ČEVAK, a.s. – vyjádření č.j.: 018070074315 ze dne 02.08.2018 
        • při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření ČEVAK, a.s. a doklad o splnění 
těchto podmínek bude součástí žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.   
 
 
Speciální stavební úřad ve vedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost a 
projektovou dokumentaci, stanovil podmínky pro provedení stavby vyplývající z požadavků 
vznesených dotčenými orgány a z podkladů doložených k žádosti o vydání společného povolení, 
schválil plán kontrolních prohlídek a zakotvil jej do výroku rozhodnutí.  
 
Speciální stavební úřad v rámci tohoto rozhodnutí nezahrnul do podmínek pro provedení stavby  
odkazy na stanoviska a vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné technické infrastruktury, neboť 
jsou nedílnou součástí  dokladové části projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. 
Podmínky k provedení stavby dané vyjádřeními speciální stavební úřad neuvádí ve výrokové části 
rozhodnutí, neboť vyplývají ze zákonných ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejně technické 
infrastruktury. Je uvedena pouze podmínka č. 14 k doložení dokladů o splnění podmínek 
vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. vlastníků veřejně technických sítí, 
týkající se zejména provádění stavby. 
 
Speciální stavební úřad v rámci tohoto rozhodnutí nezahrnul do podmínek pro provedení stavby   
podmínky souhrnného sdělení MěÚ Horažďovice, odboru životního prostředí  MH/10243/2018 ze 
dne 13.08.2018. Souhrnné sdělení není závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 zák. č. 
500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), proto není závazné pro výrokovou část meritorního rozhodnutí. Stavební úřad v odůvodnění, 
v části soupisu dokladů k žádosti, pouze upozorňuje na podstatné z výše uvedeného souhrnného 
sdělení. 
 
Speciální 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.č.14, 15, 19, 22, 23, 24/1, 49/2, 49/3, 51, 52, 53, 57, 58/2, 58/3, 97, 107, 132, 239 a p.p.č. 
3/1, 3/2, 4, 9, 13/1, 48, 49, 95/2, 96/5, 520/1, 520/3, 2790/3, 2790/19, 2790/20 v k.ú. Svéradice  
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
- čp. 4, 5, 7, 11, 12, 41, 42, 45, 46, 84, 87, 93, 95, 96, 99, 106, 154  
Vlastníci/správci veřejné technické infrastruktury: 
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Jelikož se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad dle 
ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, oznamuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou. 
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Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se 
podává u zdejšího Městského úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje v Plzni. 
 
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. 
 
 
 
 
 
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. 
 

Obecní úřad Svéradice tuto vyhlášku bezodkladně vyvěsí na své úřední desce na dobu nejméně 
15 dnů.  
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Úřední deska: 
............................................................................................................................................................. 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
 
 
 
Razítko, podpis:                                                                             Razítko, podpis: 
............................................................................................................................................................. 
 
   
 
 
Rozhodnutí obdrží 
Účastníci řízení (dle § 27, odst. 1 správního řádu) 
Obec Svéradice, Svéradice 146, 341 01 Horažďovice 
   (doručováno zmocněnci: MgA. Eva Yvetta Amatya, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná) 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
 
Účastníci řízení (dle § 27, odst. 2 správního řádu) 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
- st.p.č.14, 15, 19, 22, 23, 24/1, 49/2, 49/3, 51, 52, 53, 57, 58/2, 58/3, 97, 107, 132, 239 a p.p.č. 
3/1, 3/2, 4, 9, 13/1, 48, 49, 95/2, 96/5, 520/1, 520/3, 2790/3, 2790/19, 2790/20 v k.ú. Svéradice  
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
- čp. 4, 5, 7, 11, 12, 41, 42, 45, 46, 84, 87, 93, 95, 96, 99, 106, 154  
 
 
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 
 
Vlastníci/správci veřejné technické infrastruktury: 
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 
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