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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í
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 správním řízení posoudil žádost ze dne 28.08.2019, kterou podala právnická osoba
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Čapkova 127/V
339 01 Klatovy
IČ: 01312774
Na základě tohoto posouzení a podle § 115 odst. 4 stavebního zákona speciální stavební úřad
prodlužuje platnost stavebního povolení č.j. MH/18142/2014 ze dne 20.07.2015 na stavbu
s názvem „Výstavba polní cesty HPC v k.ú. Svéradice“ na p.p.č. 4039 v k.ú. Svéradice, a to do
09.10.2021.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Pro provedení stavby zůstávají v platnosti podmínky č. 1-11 a 16-17 stavebního povolení č.j.
MH/18142/2014 ze dne 20.07.2015.
2. Budou splněny požadavky vyjádření vlastníka veřejné technické infrastruktury Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 717273/19 ze dne 12.08.2019:
• V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte
rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj
zpevněné pojížděné plochy.
• Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
• Budou dodržovány Všeobecné podmínky ochrany SEK.
3. Budou splněny požadavky vyjádření vlastníka veřejné technické infrastruktury NET4GAS, s.r.o.,
zn.: 6702/19/OVP/Z ze dne 12.08.2019:
• Před zahájením prací nutno ve spolupráci s příslušným technologem NET4GAS, s.r.o., provést
vytýčení a ověření hloubek krytí stávajících VTL plynovodů a další dotčené technické infrastruktury
ve správě NET4GAS, s.r.o.
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• Místa případných přejezdů technické infrastruktury těžkou technickou v době výstavby musí být
zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem minimálně 3 m od půdorysu plynovoduna
obě strany a dále zřídit taková opatření, aby přejezdy VTL plynovodu, v podélném směru, nebyly
možné – dále viz.„Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních
pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.“
• Technologický postup zemních prací, vypracovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní, musí
být schválen provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.o.) a to min. 30 dní před zahájením
prací.
4. Doklady o splnění požadavků vlastníků veřejně technické infrastruktury budou součástí žádosti
o užívání dokončené stavby.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
- účastníci řízení neuplatnili návrhy ani námitky
Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům řízení:
- účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili
Odůvodnění:
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy obdržel dne 28.08.2019 žádost, kterou podala
právnická osoba Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka
Klatovy, Čapkova 127, 339 01 Klatovy, IČO: 01312774, o povolení prodloužení platnosti
stavebního povolení na stavbu s názvem „Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svéradice“ na p.p.č.
4039 v k.ú. Svéradice. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o prodloužení platnosti
stavebního povolení č.j.: MH/18142/2014 ze dne 20.07.2015.
Žádost byla (i v průběhu řízení) doložena těmito podklady, rozhodnutími, souhlasy, vyjádřeními:
- stavební povolení č.j.: MH/18142/2014 ze dne 20.07.2015
- rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j.: MH/11551/2017 ze dne 06.10.2017
- projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení
- výpisy z katastru nemovitostí
- vyjádření GridServices, s.r.o., zn.: 5001980887 ze dne 12.08.2019
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 717273/19 ze dne 12.08.2019
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 717317/19 ze dne 12.08.2019
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 715455/19 ze dne 08.08.2019
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn.:0101157946, 0101157933, 0101157956, 0101157969 ze dne
08.08.2019
- vyjádření ČEZ ICT Pro Services, a.s., zn.:0700088827, 070008838, 0700088847, 0700088857,
0200948133, 0200948142, 0200948163 ze dne 08.08.2019
- vyjádření NET4GAS, s.r.o., zn.: 6702/19/OVP/Z ze dne 12.08.2019
- sdělení MěÚ Horažďovice, OŽP, č.j.: MH/10127/2019 ze dne 14.08.2019
Speciální stavební úřad opatřením č.j.:MH/12222/2019 ze dne 05.09.2019 oznámil účastníkům
řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
čj.: MH/18142/2014 ze dne 20.07.2015 a současně upustil od místního šetření a ústního jednání.
Speciální stavební úřad stanovil, že ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení oznámení mohou dotčené
orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy.
Během stavebního řízení nebyly speciálnímu stavebnímu úřadu doručeny žádné negativní námitky
nebo důkazy účastníků řízení.
Protože speciální stavební úřad neshledal důvody bránící prodloužení platnosti stavebního
povolení č.j.: MH/18142/2014 ze dne 20.07.2015, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto
rozhodnutí. Speciální stavební úřad přezkoumal ve správním řízení aktualizovaná stanoviska
dotčených orgánů a vyjádření správců inženýrských sítí a požadavky z nich vyplývající zakotvil do
podmínky pro provedení stavby pod č. 2-4.
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Jelikož se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad dle
ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje
toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem
lhůty je den následující po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího Městského
úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje v Plzni.

Josef Rada
vedoucí odboru dopravy
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.
.............................................................................................................................................................
Úřední deska:
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Razítko, podpis:
Razítko, podpis:
.............................................................................................................................................................

Rozhodnutí obdrží
Účastníci řízení (dle § 27, odst. 1 správního řádu)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, Čapkova
127/V, 339 01 Klatovy
Obec Svéradice, Svéradice 146, 341 01 Horažďovice
Dotčené orgány
Městský úřad Horažďovice, OŽP, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Městský úřad Horažďovice, OVÚP, 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
Účastníci řízení (dle § 27, odst. 2 správního řádu)
- rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy
k sousedním pozemkům: p.p.č. 3980, 3298, 3309, 3223, 3213, 3193, 3192, 2914, 2434/9, 2439,
1438/5, 1438/7, 2931, 2932, 2944, 2933, 3842, 3901, 3994, 3981, 4043, 4042, 3242, 4040, 2916,
2792/4, 4027, 2943, 2945, 4047, 4028, 4046, 4045, 4044, 3995, 3982, 3954, 3983, 3972, 3973,
2942, 3974, 3955, 3956, 2930, 3837, 3948, 3947, 4041, 3287, 3265, 3204, 3199, 2435, 2438/1,
2898, 2976, 2949, 2950, 3835, 3899, 3900, 3902, 3898, 3996 a st.p.č. 96 v k.ú. Svéradice a p.p.č.
354/2, 355 v k.ú. Babín u Horažďovic.
- rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou vlastníkům veřejné technické infrastruktury
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