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OZNÁMENÍ 

POKRAČOVÁNÍ  ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 
Město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice, 
kterého zastupuje S-pro servis s.r.o., Ing. Matěj Slováček, IČO 06016910, Pivovarská 1272, 388 01  
Blatná 

(dále jen "žadatel") podal dne 6.8.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

„Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ulice“ 

na pozemku st. p. 204, parc. č. 84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 84/21, 84/32, 2681/3, 2681/5, 2681/23, 2695/1, 
2695/3, 2695/4, 2759/1, 2759/3, 2759/5, 2759/6, 2759/8, 2759/18, 2759/19, 2759/20, 2759/22, 2759/23, 
2759/24, 2759/25, 2759/26, 2759/27, 2759/28, 2760/5, 2763/1, 3205 v katastrálním území Horažďovice. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 
Stavební úřad  opatřením ze dne 5.2.2019 (MH/01955/2019) oznámil zahájení územního řízení a 
stanovil 20denní  lhůtu k uplatnění námitek a připomínek.  
 

Připomínku uplatnili účastníci řízení - vlastníci  rodinných domů č.p. 302 ,303, 304, 305 Horažďovice. 
Obsahem připomínky je  návrh vlastníků rodinných domů, aby žadatel – město Horažďovice  ve 
spolupráci se společností ČEZ Distribuce a.s. provedli přeložku elektrického vedení ze sloupů a  
domovních držáků (sřešníků) do země, jelikož je to jedinečná příležitost.  Vzdušné vedení komplikuje 
budování půdních vestaveb. 
 

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 podle § 87 odst. 2 stavebního 
zákona zahájení, resp. pokračování územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné 
ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

25. dubna 2019 (čtvrtek) v 10,00 hodin 

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti MěÚ Horažďovice,  v přízemí budovy.  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 180/2, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 191, 192, 193, 
195/1, 196, 197, 199/1, 200, 201, 203, 205, 206, 207/1, 207/2, 373, 374, 389, 415, 555, 1050, parc. 
č. 58/2, 70/1, 72/1, 72/2, 72/4, 72/5, 76/1, 78/2, 81/2, 82, 84/1, 84/3, 84/4, 84/29, 84/30, 84/35, 86, 
90, 2681/22, 2695/5, 2759/13, 2759/21, 2759/29, 2764/39, 2776/1, 3148, 3149 v katastrálním území 
Horažďovice 
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 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Horažďovice č.p. 301, č.p. 300, č.p. 302, č.p. 303, č.p. 304, č.p. 305, č.p. 123, č.p. 120, č.p. 119, 
č.p. 118, č.p. 129, č.p. 130, č.p. 131, č.p. 132, č.p. 128, č.p. 412, č.p. 413, č.p. 420, č.p. 419, č.p. 
421, č.p. 422, č.p. 416, č.p. 415, č.p. 414, č.p. 121, č.p. 122, č.p. 411 a č.p. 295 

 

Poučení: 

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí 
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

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 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 územním 
rozhodnutím 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. 

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 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Město Horažďovice, IDDS: ubnbxnt 
 sídlo: Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
S-pro servis s.r.o., IDDS: syxg99e 
 sídlo: Pivovarská č.p. 1272, 388 01  Blatná 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Ing. Pavlína Zychová, Nábřežní č.p. 417, 341 01  Horažďovice 
Marie Chaloupková, Lipová č.p. 898, 341 01  Horažďovice 
ČD-Telematika, IDDS: dgzdjrp 
 sídlo: Sušická č.p. 23, 326 00  Plzeň 
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 
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 
Václav Burda Elektroslužby, Otavská č.p. 1031, 341 01  Horažďovice 
Šumava Net s.r.o., IDDS: q3a52dk 
 sídlo: Jiřího z Poděbrad č.p. 234, 341 01  Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 106/8, Smíchov, 150 24  Praha 
Správa železniční dopravní cesty , s.o., Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Sušická č.p. 1168/23, 326 00  Plzeň 
 
dotčené správní úřady 
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 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Škroupova č.p. 11, 301 36  Plzeň 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Krajské ředitelství policie Západočeského kraje Policie České republiky, Nábřeží kapitána Nálepky č.p. 
412, 339 01  Klatovy 
Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
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