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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM 
A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

MVDr. Vít Matějka, nar. 8.3.1964, Prácheňská 77, 341 01  Horažďovice, 

Anna Matějková, nar. 9.9.1965, Prácheňská 77, 341 01  Horažďovice, 
kterou zastupuje MVDr. Vít Matějka, nar. 8.3.1964, Prácheňská 77, 341 01  Horažďovice 

(dále jen "stavebník") dne  podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu s 
názvem: 

„Kolna, oplocení, k.ú. Kejnice parc. č. 1083/2“ 

doplňková stavba pro stávající rodinný dům č.p. 63 (st.p.č. 93) Karlovce, k.ú. Kejnice 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1083/2 v katastrálním území Kejnice. Uvedeným dnem bylo řízení 
o změně stavby před jejím dokončením zahájeno. Městský úřad  Horažďovice, odbor výstavby a územního 
plánování vydal na stavbu stavební povolení spis. zn. V-8900/06/330 dne 16.3.2007. 
 

Popis stavby: 

Kolna – doplňková stavba ke stávajícímu RD: 

- jednopodlažní, částečné podsklepený objekt s využitím půdního prostoru pro uskladnění sezonních 
věcí; 

- stavba kolny nahrazuje povolenou stavbu garážového stání osobních automobilů (OA); stání OA bude 
řešeno volně na zpevněné ploše u RD. 

změna umístění stavby: 

- při hranici sousedního pozemku p.č. 1083/12 a ve vzdálenosti 2,65 m od hranice sousedního pozemku 
p.č. 1107, vše v k.ú. Kejnice. 

provedení stavby: 

- kombinace zděného systému s dřevostavby na betonových základových pasech bez podsklepení; 

- střešní konstrukce sedlová se sklonem 37° a 40°, výška hřebene  max. 5,18 m, krytina - plech s imitací 
tašky; 

- komín (udírna) - zděný třísložkový; 

- výplně otvorů (okna, dveře) - materiál dřevo; 

- inženýrské sítě - nové připojení el. energie ze stávajícího sloupku RD na pozemku investora; 

- dešťové vody budou zasakovány do pozemku investora; 

- stavba nebude vytápěna, zásobována vodou ani odkanalizována. 
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kapacita stavby: 

- zastavěná plocha - 82,25 m2 

- užitná plocha - 1. PP - 30,40 m2; 2. NP - 69,10 m2; 2. NP - 71,30 m2 
 

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 § 118 odst. 3 a § 94m odst. 1 
stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání 
žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

3. prosince 2019 (úterý) v 13:10 hodin 

se schůzkou pozvaných na místě stavby. 

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena 
nejméně 15 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro 
vydání rozhodnutí (Městský úřad  Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí 
a středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 a pátek od 8,00 - 11,00 hodin). 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny v uvedeném termínu, 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 § 94n 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 společným povolením 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. 

Účastník řízení může podle § 94n stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, 
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno 
jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo 
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se 
nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
Dana Panušková 
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby a ÚP 
 
 

 
 
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. 
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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. 
 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
MVDr. Vít Matějka, Prácheňská č.p. 77, 341 01  Horažďovice 
 zastoupení pro: Anna Matějková, Prácheňská 77, 341 01  Horažďovice 
Obec Kejnice, IDDS: zjcayxw 
 sídlo: Kejnice č.p. 12, 341 01  Horažďovice 
 

Úřední deska (vyvěšeno pro) 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 93, parc. č. 1083/3, 1083/12, 1107 v katastrálním území Kejnice 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Kejnice, Karlovce č.p. 64 

Veřejnost 

Vlastníci/správci veřejné technické infrastruktury: 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
 

dotčené správní úřady (dodejky) 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 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 
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