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6.5.2019

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"), kterou dne 15.1.2019 podala
Obec Svéradice, IČO 00573337, Svéradice 146, 341 01 Horažďovice,
kterou zastupuje OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 49196812, Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00
Plzeň 23
(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
„VO Svéradice“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 25 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 34 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 55 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 57
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 141 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/1 (zahrada), parc. č. 9
(zahrada), parc. č. 33 (trvalý travní porost), parc. č. 128/1 (ostatní plocha), parc. č. 497/7 (ostatní plocha),
parc. č. 2457/2 (ostatní plocha), parc. č. 2788/2 (ostatní plocha), parc. č. 2790/1 (ostatní plocha), parc. č.
2791 (ostatní plocha), parc. č. 2792/1 (ostatní plocha), parc. č. 2792/2 (ostatní plocha), parc. č. 2792/3
(ostatní plocha), parc. č. 2792/4 (ostatní plocha), parc. č. 2792/9 (ostatní plocha), parc. č. 2792/10 (ostatní
plocha), parc. č. 2793/1 (ostatní plocha), parc. č. 2793/7 (ostatní plocha), parc. č. 2799/1 (ostatní plocha),
parc. č. 2805 (ostatní plocha), parc. č. 2811/1 (ostatní plocha), parc. č. 2829/3 (ostatní plocha), parc. č.
2844 (zahrada), parc. č. 2846/1 (ostatní plocha), parc. č. 2868 (ostatní plocha), parc. č. 2880 (ostatní
plocha), parc. č. 2890 (orná půda) v katastrálním území Svéradice, obec Svéradice.
Druh a účel umisťované stavby:
Veřejná technická infrastruktura; nové zemní kabelové vedení veřejného osvětlení (VO) spolu s
novými stožáry VO v části obce Svéradice.
Umístění stavby na pozemcích:
Rozvod veřejného osvětlení (VO) bude napájen z vývodu V06 nové rozpojovací skříně SJZ:R25
typ:SD822 umístěné v těsné blízkosti rozvadeče RVO (p.p.č. 2792/2). Odtud bude provedena
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pokládka kabelového vedení CYKY-J 4x16 mm2 v kabelové chráničce do nového rozvaděče VO typ:
RVO S1/NKP7P-C/SHC9M+1x3.f nespínaný jistič, do kterého bude přemístěn elektroměr pro VO.
Rozvaděč VO bude vybaven soumrakovým spínačem společně s čidlem, přepínačem pro ruční
ovládání, šesti jednofázovými jističi 20A, třemi jednofázovými jističi 25A, třemi třípólovými stykači 63A
pro tři 3f. spínané okruhy včetně časového zpoždění a svodičů předpětí. Rozvaděč VO bude taktéž
vybaven 1x3f. jističem 16A pro nespínaný obvod, který bude sloužit pro připojení kaple (st.p.č. 1), vše
k.ú. Svéradice.
Z prvního spínaného okruhu bude vyvedeno nové kabelové vedení CYKY-J 4x16 mm2, které povede
do rozbočovací stožárové svorkovnice stožáru VO č. 3.1. (p.p.č. 2792/2 před č.p. 55). Ve stožáru VO
č. 3.1. dojde k rozbočení ke stožáru VO č. 4.1. (p.p.č. 2792/2 před č.p. 49). Kabelové vedení bude dále
pokračovat v souběhu s kabelem nízkého napětí (NN) do rozbočovací stožárové svorkovnice stožáru
VO č. 1.1. (p.p.č. 2792/2 před č.p. 57). Dále kabelové vedení bude pokračovat pod komunikací (p.p.č.
2811/1) řízením protlakem do rozbočovací stožárové svorkovnice stožáru VO č. 1.5. (p.p.č. 2792/10
před č.p. 3) a odtud bude kabelové vedení pokračovat v souběhu s kabelovým vedením NN v zelených
pásech smyčkující stožárové svorkovnice stožárů VO č. 1.6. (p.p.č. 2846/1 před č.p. 4), č 1.8. (p.p.č.
2792/1 před č.p. 16), č. 1.9. (p.p.č. 2792/1 před č.p. 64), č. 1.10. (p.p.č. 2792/1 před č.p. 23), č. 1.11.
(p.p.č. 2792/1 před č.p. 24 - obchod). Mezi stožáry VO č. 1.7. a č. 1.8. bude proveden řízený protlak
pod komunikací p.č. 2846/1. Z rozbočovací svorkovnice stožáru VO č. 1.1. (2792/2 před č.p. 57) dojde
k připojení stožáru VO č. 1.2, č. 4.2. oba (p.p.č. 2792/4 u č.p. 57). Z rozbočovací svorkovnice stožáru
VO č. 1.5. (p.p.č. 2792/10 před č.p. 3) dojde k připojení stožáru VO č. 4.3. (p.p.č. 2792/10 před č.p.
61). Dále bude kabelové vedení pokračovat pozemky p.č. 2868, 2880, st.p.č 27/1, p.p.č. 2791 (areál
VOD Svéradice) ke komunikaci p.p.č 2811/1, kde řízeným protlakem přejde na pozemek p.č. 2890 ke
stožáru č. 1.3. (před č.p. 68) a následně se připojí stožár VO č. 1.4. (p.p.č. 33 u č.p. 60). Konečné
připojení prvního spínaného okruhu bude provedeno z rozbočovací svorkovnice stožáru VO č. 1.7.
(p.p.č. 2792/7 nedaleko č.p. 7) připojením stožáru VO č. 4.4. (p.p.č. 2792/7 před č.p. 8), vše k.ú.
Svéradice.
Z druhého spínaného okruhu bude vyvedeno nové kabelové vedení CYKY-J 4x16 mm2, které bude v
souběhu s kabelovým vedením I. spínaného okruhu smyčkující stožárovou svorkovnici stožárů VO č.
5.1. (p.p.č. 2846/1 u SV-rohu č.p. 87) a VO č. 5.2. (p.p.č. 2846/1 u č.p. 154). Následně bude kabelové
vedení ukončeno v nové pojistkové skříni SS200 v pilíři stávajícího příhradového stožáru (p.p.č.
2799/1). V souladu s příslušnými technickými normami bude provedeno napojení na stávající vzdušné
vedení VO. Dále bude ze stávajícího vzdušného vedení VO bet. sloup č. 36 (p.p.č. 497/7 u č.p. 135)
proveden svod kabelového vedení CYKY-J 4x16 mm2 do pojistkové skříně SP100 na sloupu. Z
pojistkové skříně bude vyvedeno nové kabelové vedení v souběhu s kabelovým vedením NN v
zeleném pásu smyčkující stožárové svorkovnice stožárů VO č. 6.1. (p.p.č. 497/7 před č.p. 134), č. 6.2.
(p.p.č. 2805 před č.p. 127), č. 6.3. (p.p.č. 2805 před č.p. 2), č. 6.4. a 6.5. (p.p.č. 2805 před p.p.č.
467/3), vše k.ú. Svéradice.
Ze třetího spínaného okruhu bude vyvedeno nové kabelové vedení CYKY-J 4x16 mm2, které bude
smyčkovat stožárové svorkovnice stožárů VO č. 2.1. (p.p.č. 2792/2 před č.p. 93), č. 2.2. (p.p.č. 2792/3
před č.p. 46), č. 2.3. (p.p.č. 2792/3 před č.p. 42), č. 2.4. (p.p.č. 2792/3 před č.p. 41), č. 2.5. (p.p.č.
2790/1 u SV-rohu č.p. 99), č. 2.6. (p.p.č. 2790/1 před č.p. 95) a č. 2.7. (p.p.č. 2790/1 před p.p.č.
2790/11). Ve stožáru VO č. 2.3. (p.p.č. 2792/3 před č.p. 46) dojde k rozbočení a připojení stožáru VO
č. 4.5. (st.p.č. 54, č.p. 43) a č. 4.6. (p.p.č. 2829/3 před areálem Zemědělského družstva Velký Bor). Z
rozbočovací svorkovnice stožáru VO č. 2.6. (p.p.č. 2790/1 před č.p. 95) bude vyvedeno kabelové
vedení CYKY-J 4x16 mm2, které bude pokračovat v souběhu s kabelem VO a pod komunikací p.p.č.
2811/1 řízeným protlakem přejde na pozemek p.p.č. 2793/1, kterým bude kabelové vedení smyčkovat
stožárové svorkovnice stožárů VO č. 4.7. (u J-rohu č.e. 7), č. 4.8. (před č.p. 31), č. 4.9. (mezi č.p. 32 a
35), č. 4.10. (před č.p. 36), č. 4.11. (před č.p. 38) a VO č. 4.12. (p.p.č. 128/1 před č.p. 75). Do
rozbočovací svorkovnice stožáru VO č. 4.7. (u J-rohu č.e. 7) bude provedeno v souladu s příslušnými
normami napojení na stávající vzdušné vedení VO, vše k.ú. Svéradice.
Z osazeného nespínaného 3.f jističe (RVO p.p.č. 2792/2) bude vyveden nový kabel CYKY-J 4x10
mm2, který bude pokračovat v souběhu s novým kabelovým vedením VO ke stožáru VO č. 1.6. (p.p.č.
2846/1 před č.p. 4), kde dojde k napojení na stávající vzdušné vedení AES vedoucí do kaple (st.p.č.
1), vše k.ú. Svéradice.
Technické parametry:
Silniční stožáry třístupňové - celkem 38 ks typu:
UZMA-133/108/89 s výložníkem UZB 1-1500, UZB 2-1500/90,
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K5,5-133/89/60 bez výložníku.
Svítidla - LED Schréder VOLTANA.
Zemní kabely:
CYKY-J 4x16 mm2, celková délka min. 1955 m, provozní napětí 0,4 kV;
CYKY-J 4x10 mm2, celková délka min. 376m, provozní napětí 0,4 kV.
Uložení zemních kabelů:
chodník 0,35 m
volný terén 0,70 m
komunikace 1,00 m
Zemnící soustava – v souladu s příslušnými předpisy.
Při realizaci stavby veřejného osvětlení bude, v rámci koordinace staveb, využit souběh kabelových vedení
VO a NN tím, že se kabelové vedení VO uloží v ochranné trubce Koruflex Ø 63 do společného výkopu s
kabely NN.
Určení prostorového řešení stavby:
Podzemní liniová stavba veřejné technické infrastruktury s opěrnými body.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Stavba je umístěna, dle územního plánu Obec Svéradice na plochách s funkčním využitím:
„Plochy dopravní infrastruktury“, „Plochy smíšené venkovské“, „Plochy občanské vybavenosti“
II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.

Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje zejména výkres – C.3
Koordinační situační výkres se zakreslením umístění nového zemního kabelového vedení VO, spolu s
umístěním silničních stožárů včetně souvisejících technických zařízení.
Projektová dokumentace pro umístění stavby, zpracovaná autorizovanou osobou tj. – Pavel Němeček,
ČKAIT – 0202042, případně její změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního
úřadu.
V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad ukládá zpracování
dokumentace pro provádění stavby.
Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby z důvodu rozsahu stavby byla stanovena
závěrečná kontrolní prohlídka po podání žádosti o kolaudační souhlas.
Po dokončení stavby požádá stavebník o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. Zároveň zajistí, aby byly před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
Podmínka závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku odpadového hospodářství:
Ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které vzniknou
při realizaci výše zmíněného záměru (o způsobech jejich využívání, odstraňování atd.), včetně jejich
množství. Množství předaného odpadu bude doloženo vážními lístky příslušného zařízení pro
nakládání s odpady.
Podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku vodního hospodářství:
Křížení vodních toků bude provedeno dle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami,
pozemními komunikacemi a vedeními. Termín zahájení a ukončení prací bude oznámen na Povodí
Vltavy, státní podnik - provozní středisko Otava ve Strakonicích. Souhlas vodoprávního úřadu platí dva
roky ode dne jeho vydání.
Podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku dopravy:
Povolení výkopových prací a uzavírka provozu na dotčených místních komunikacích, které souvisejí s
prováděním výše uvedené stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením
projednány a povoleny příslušným silničním správním úřadem, který je Obec Svéradice.
Povolení výkopových prací a uzavírka provozu na silnici II/174 a na silnici III/02015, které, souvisejí s
prováděním výše uvedené stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením
projednány a povoleny příslušným silničním správním úřadem, který je zdejší stavební úřad.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
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Veškerá dopravně inženýrská opatření - stanovení přechodné úpravy provozu, z důvodu realizace
předmětné stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednána se
zdejším odborem dopravy, který je příslušný k vydání stanovení přechodové úpravy provozu, a to
formou opatření obecné povahy.
10. Budou respektovány podmínky pro realizaci stavby plynoucí z vyjádření vlastníků či správců veřejné
technické infrastruktury.
11. Doklady o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp.
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury budou součástí žádosti o užívání dokončené
stavby.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Svéradice, Svéradice 146, 341 01 Horažďovice
MUDr. Naděžda Halašková, nar. 4.10.1955, Škábova 3058/3, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Věra Šimková, nar. 24.7.1974, Na Horách 273, 267 62 Komárov u Hořovic
Hana Valachová, nar. 22.12.1971, Svéradice 60, 341 01 Horažďovice
Ivana Böhmová, nar. 27.7.1972, Nádražní 334, 345 06 Kdyně
Pavla Jarošová, nar. 3.6.1967, Mírová 1014, 383 01 Prachatice II
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Jindřiška Doláková, nar. 21.7.1975, Svéradice 44, 341 01 Horažďovice
Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, Svéradice 158, 341 01 Horažďovice
Libor Kozlík, nar. 30.3.1979, Svéradice 17, 341 01 Horažďovice
Jakub Eliáš, nar. 4.2.1974, Svéradice 46, 341 01 Horažďovice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Petr Němec, nar. 2.5.1978, Svéradice 41, 341 01 Horažďovice
Marie Šrámková, nar. 25.8.1982, Chanovice 122, 341 01 Horažďovice
Libor Faust, nar. 15.4.1977, Svéradice 42, 341 01 Horažďovice
Daniela Faustová, nar. 27.4.1979, Svéradice 42, 341 01 Horažďovice
Zbyněk Šimánek, nar. 14.2.1978, Blatenská 769, 341 01 Horažďovice
Miluše Šimánková, nar. 29.1.1980, Blatenská 769, 341 01 Horažďovice
Odůvodnění:
Dne 15.1.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil
zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle
ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy
poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do
15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
závazná stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly na stavební úřad doručeny žádné námitky ani připomínky.
Z urbanistického hlediska se jedná o stavbu bez nároků na architektonické řešení. Tvarová kompozice
odpovídá standardnímu řešení u těchto typů staveb.
Stavby technické infrastruktury, dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4. až 8. stavebního zákona,
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Následně v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního
zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103
odst. 1 písm. e.) bodech 4 až 8 stavebního zákona, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Tímto
ustanovením stavebního zákona vzniká stavebníkovi povinnost stanovená bodem č. 5 v části II. výroku
rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, poskytl lhůtu k podání
námitek, návrhů či připomínek účastníků řízení popř. dotčených orgányů a zjistil, že jejím uskutečněním
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 výstavbu.
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Žádost byla doložena těmito doklady:
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 5.12.2018 č.j.
MH/16469/2018
orgán státní správy ochrany přírody dle ust. § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.
- bez podmínek pro umístění stavby; při realizaci záměru bude postupováno v souladu s technickou
normou ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních pracích. S realizací záměru souhlasíme.
orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle § 15 písm. n) zákona č.
334/1992 Sb. - pozemky p.č. 87, 3/1, 2844, 9, 33, 2890, 520/1 a 520/3 v k.ú. Svéradice jsou součástí
ZPF, dle ust. § 9 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona není třeba souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF
v zastavěném území pro stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch do 25 m2.
orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 a 6 zákona č. 185/2001 Sb.
- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko.
orgán státní správy ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.
sdělení - S ohledem k charakteru záměru (bude prováděna stavební činnost, zemní práce)
požadujeme zejména při provádění stavby zajistit minimalizaci znečišťování ovzduší tuhými
znečišťujícími látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto
znečišťujících látek vznikají.
vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
sdělení - do doby vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 vodního zákona s výše
uvedeným záměrem nesouhlasíme. Souhlas vydán 10.12.2018.
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, orgán státní správy v oblasti odpadového
hospodářství, závazné stanovisko dne 3.12.2018 č.j. MH/16607/2018 – podmínka - výroková část
rozhodnutí část II. bod č. 7.
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, závazné stanovisko
dne10.12.2018 č.j. MH/16754/2018 – podmínky - - výroková část rozhodnutí část II. bod č. 8.
Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a územního plánování závazné stanovisko dne
11.12.2018 č.j. MH/16983/2018 - záměr je přípustný - dle platné územně plánovací dokumentace obce
Svéradice je záměr umisťován na ploše s funkčním využitím "Plochy dopravní infrastruktury", "Plochy
smíšené venkovské", "Plochy občanské vybavenosti".
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství závazné stanovisko dne
20.11.2018 č.j. MH/16047/2018
Umístění nové inženýrské sítě do silničních pozemků místních komunikací v obci Svéradice, podléhá
správnímu řízení dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Příslušným silničním správním úřadem pro vedení předmětného správního řízení je Obec Svéradice.
Toto správní řízení musí být ukončeno před vydáním územního rozhodnutí, popř. jiného opatření.
Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne 26.3.2019 č.j. Sv/0262/2019.
Umístění nové inženýrské sítě do silničního pozemku silnice II/174 a silnice III/02015 v obci Svéradice,
podléhá správnímu řízení dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Příslušným silničním správním úřadem pro vedení předmětného správního řízení je zdejší odbor
dopravy. Toto správní řízení musí být ukončeno před vydáním územního rozhodnutí, popř. jiného
opatření. Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne 14.1.2019, č.j. MH/17441/2018.
Nově umisťované stožáry veřejného osvětlení nesmí tvořit překážku v bezpečnostního a plynulosti
silničního provozu, ani jiným způsobem bránit v bezpečném výjezdu a vjezdu u stávajících
hospodářských sjezdů z jednotlivých nemovitostí. Podmínka splněna zpracovanou dokumentací pro
vydání rozhodnutí o umístění stavby (09/2018).
Podmínky týkající se povolení výkopových prací a uzavírky provozu spolu s dopravně inženýrskými
opatřeními - výroková část rozhodnutí část II. bod č. 9.
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí dne 14.1.2019 č.j.
MH/17441/2018.
Obecní úřad Svéradice, silniční správní úřad rozhodnutí dne 26.3.2019 č.j. Sv/0262/2019.
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava stanovisko dne 19.4.2017 č.j. 21228/2017-14
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stanovisko správce povodí - 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.
vyjádření účastníka vodoprávního řízení - Při realizaci požadujeme dodržet ČSN 75 2130 Křížení a
souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Požadujeme oznámit termín
zahájení a ukončení prací na Povodí Vltavy, státní podnik - provozní středisko Otava ve Strakonicích,
tel. 383 321 817, email: karel.soukup@pvl.cz.
podmínky - převzaty a zapracovány v závazném stanovisku vodoprávního úřadu ze dne 10.12.2018,
č.j. MH/16754/2018.
Vyjádření správce povodí a správce vodního toku ze dne 5.11.2019 č.j. 58552/2018/142 - potvrzuje
původní vydané vyjádření a stanovisko ze dne 19/4/2017, č.j. 21228/2017-142.
GridServices, s.r.o. stanovisko dne 28.11.2018 č.j. 5001831448 - v zájmovém území stavby se
nacházejí tyto plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL plynovody PE a STL plynovodní
přípojky, ostatní plynárenská zařízení (trasové uzávěry, ochranné trubky, chráničky...). Budou splněny
podmínky stanoviska společnosti GridServices, s.r.o., týkající se provádění prací v ochranných
pásmech plynárenských zařízení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o kolaudační souhlas.
ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 9.1.2019 č.j. 0101039713 - v zájmovém území se nachází nebo
ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu - podzemní sítě NN, nadzemní sítě NN/VN,
stanice NN. Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., týkající se
provádění prací v ochranných pásmech sítí v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Doklad o splnění
podmínek bude součástí žádosti o kolaudační souhlas.
ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 17.10.2018 č.j. 1100915661 - vyjádření k projektové dokumentaci:
podmínky týkající se umístění stožárů veřejného osvětlení, prostorového uspořádání a realizace
veřejného osvětlení a optické sítě v návaznosti na nově budované zemní kabelové vedení NN 0,4kV
spolu s podmínkami plynoucích z příslušných ČSN jsou zapracovány v dokumentaci pro vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby (09/2018).
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 25.10.2018 č.j. 757286/18 - dojde ke střetu se
sítí elektronických komunikací (dále jen "SEK") společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které je nedílnou součástí
Vyjádření (dokladová část DÚR). Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o kolaudační
souhlas.
Telco Pro Services, a.s. vyjádření dne 9.1.2019 č.j. 0200851508 - v zájmovém území se nenachází
komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Souhrnné sdělení č.j. MH/16469/2018 ze dne 5.12.2018 není závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149
zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, proto není závazné pro
výrokovou část meritorního rozhodnutí, tzn. územní rozhodnutí. Stavební úřad v odůvodnění, v části
soupisu dokladů k žádosti, pouze upozorňuje na podstatné z výše uvedeného souhrnného sdělení.
Stavební úřad nezahrnul do podmínek rozhodnutí odkazy na stanoviska a vyjádření (dále jen „vyjádření“)
vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou nedílnou součástí
dokladové části projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Podmínky k umístění a provedení
stavby dané vyjádřeními stavební úřad neuvádí ve výrokové části rozhodnutí, tj. část II., neboť vyplývají ze
zákonných ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejně technické infrastruktury. Je uvedena pouze
podmínka č. 10 o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp.
vlastníků veřejně technických sítí spolu s podmínkou č. 11 k doložení dokladů o splnění podmínek
vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. vlastníků veřejně technických sítí, týkající
se zejména provádění stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Povodí Vltavy, státní podnik, GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., MUDr. Ivo Buřič, Václav Klas, Miloslava Klasová, Bc. Jitka Slabá, DiS., Hana Valachová,
Ivana Böhmová, Lucie Bednariková, Vít Henžel, Josef Jiřinec, Jaroslava Jiřincová, Jaroslav Korbel, Hana
Korbelová, Martina Zeilmanová, Hana Městecká, Jaroslava Vodičková, Marcela Šmrhová, Milan Šmrha,
Pavel Boček, Václav Šilhan, Helena Šilhanová, Jakub Eliáš, Jiřina Tylová, Výrobně-obchodní družstvo
SVÉRADICE, Státní pozemkový úřad, Libor Kozlík, Jindřiška Doláková, Pavla Jarošová, Obec Svéradice,
MUDr. Naděžda Halašková, Zdeněk Dolák, Jana Šrámková, Zemědělské družstvo Velký Bor okres Klatovy,
Marie Šrámková, Pavel Klas, Ing. Jaroslav Štěch, Západočeské konzumní družstvo Sušice, Jana Hájková,
Pavel Váňa, Marie Kozlíková, Mgr. Ilona Sulánová, DiS., MUDr. Stanislava Bittenglová, Božena Tichá,
Vladimír Smitka, Ing. Marcela Andělová, MilínPetr Klečka, Jan Vohánka, Hana Vohánková, Marie
Stejskalová, Jiří Panuška, Anna Kopáčková, Milan Duhan, Jaroslava Duhanová, Hana Divišová, Ing.
Václav Dolhof, CSc., Zdeněk Baštýř, Radka Poskočilová, Václav Štěch, Vladimír Šebek, Mária Šebková,
Alena Zíková, Egon Geiger, Margarethe Geiger, Josef Polák, Zdeněk Haas, Růžena Haasová, Eliška
Antonyová, Ing. Rudolf Nejedlík, Eliška Nejedlíková, MUDr. Olga Hokrová, Zbyněk Šimánek, Miluše
Šimánková, Roman Lindauer, N Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D., Karel Bukovan, Sussan Höfker, Maryam
Khorassani-Michels, Květoslava Hotovcová, Josef Pavlovec, Josef Doubek, Jan Hendrik Willem de Groot,
Pauline Wilhelmina De Graaf, Ladislav Hlína, Jiřina Hlínová, Václav Šulc, Anna Staňková, Dana Bůžková,
Jaroslava Divišová, Josef Smitka, Josef Kačer, Jana Kačerová, Božena Štěchová, Jiří Pfauser, Karel
Větrovec, NIKA s.r.o., Eva Martinová, Petr Šimeček, Lucie Šimečková, Jiřina Vlčková, František Kalabza,
Bohuslav Brož, Marie Brožová, Libuše Langrová, František Smíšek, Eva Smíšková, Zdeňka Pleyerová,
Jana Nadberežná, Hana Švihlíková.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nebyly vzneseny.
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 územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši
1000 Kč byl zaplacen dne 5.4.2019.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
OMEXOM GA Energo s.r.o., IDDS: ryt33bf
sídlo: Na Střílně č.p. 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
zastoupení pro: Obec Svéradice, Svéradice 146, 341 01 Horažďovice
Obec Svéradice, IDDS: ptbbibd
sídlo: Svéradice č.p. 146, 341 01 Horažďovice
MUDr. Naděžda Halašková, Škábova č.p. 3058/3, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Věra Šimková, Na Horách č.p. 273, 267 62 Komárov u Hořovic
Hana Valachová, Svéradice č.p. 60, 341 01 Horažďovice
Ivana Böhmová, Nádražní č.p. 334, 345 06 Kdyně
Pavla Jarošová, Mírová č.p. 1014, 383 01 Prachatice II
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26
zastoupení pro: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Jindřiška Doláková, IDDS: picpi4k
trvalý pobyt: Svéradice č.p. 44, 341 01 Horažďovice
Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, IDDS: htebguf
sídlo: Svéradice č.p. 158, 341 01 Horažďovice
Libor Kozlík, Svéradice č.p. 17, 341 01 Horažďovice
Jakub Eliáš, Svéradice č.p. 46, 341 01 Horažďovice
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Č.j. MH/06529/2019

str. 9

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Petr Němec, Svéradice č.p. 41, 341 01 Horažďovice
Marie Šrámková, Chanovice č.p. 122, 341 01 Horažďovice
Libor Faust, Svéradice č.p. 42, 341 01 Horažďovice
Daniela Faustová, Svéradice č.p. 42, 341 01 Horažďovice
Zbyněk Šimánek, Blatenská č.p. 769, 341 01 Horažďovice
Miluše Šimánková, Blatenská č.p. 769, 341 01 Horažďovice
dotčené správní úřady (dodejky)
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01
Horažďovice
úřední deska – vyvěšeno pro:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1, 2/3, 2/4, 3/2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/2, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24/1, 24/2, 29, 33/1, 33/2,
35/1, 37/1, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 58/2, 58/3, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73,
76, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 89/1, 91, 92/1, 92/2, 92/3, 93, 94, 97, 98, 99, 103, 105, 107, 110, 111, 120/3,
120/4, 132, 136, 139, 152, 154, 185, 190, 191, 202, 205, 218, 237, 238, 239, 244, parc. č. 2, 4, 11/1,
11/2, 13/1, 23, 34, 35/2, 42, 48, 49, 57, 63, 67/3, 73, 74/5, 75/15, 75/22, 79, 81/2, 84/1, 84/2, 86, 87,
135/2, 135/4, 142/7, 493/2, 493/3, 495/2, 495/3, 497/3, 497/15, 497/16, 497/19, 497/24, 497/25,
497/26, 497/27, 520/1, 520/3, 535, 537, 2456/2, 2458, 2462/6, 2462/14, 2786/1, 2790/3, 2790/11,
2790/12, 2790/19, 2790/20, 2792/6, 2792/8, 2793/2, 2793/3, 2793/4, 2793/5, 2793/6, 2841, 2842,
2850, 2867, 2874, 2875/1, 2875/2, 2879, 2881, 2882 v katastrálním území Svéradice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Svéradice č.p. 26, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 22, č.p. 18, č.p. 64, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 10, č.p.
9, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 84, č.p. 4, č.e. 8, č.p. 61, č.p. 62, č.p. 92, č.p. 60, č.p. 63, č.p. 57, č.p.
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