
 
 

 

 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice  
  Odbor dopravy  
 

  

Naše č.j.: MH/17078/2019  

Spisová značka: MH/17049/2019-279.9  

   

Vyřizuje: Milada Kotišová  

Telefon: 371 430 566  

E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz  

   

Datum: 12.12.2019  

 

 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

O Z N Á M E N Í    O    Z A H Á J E N Í     Ř Í Z E N Í  
  O     P O V O L E N Í     Z M Ě N Y 

S T A V B Y    P Ř E D    J E J Í M    D O K O N Č E N Í M 
 

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 10.12.2019 
žádost, kterou podala právnická osoba město Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 341 01 
Horažďovice, IČO:00255513, o  povolení změny stavby s názvem „Horažďovice – revitalizace 
sídliště Šumavská, Pod Vodojemem – úprava chodníkových ploch, komunikací a zřízení 
parkovacích míst“ před jejím dokončením, a to  v části stavebního objektu SO 02 – Komunikace a 
zpevněné plochy a v rozsahu části stavby na p.p.č. 832/2, 832/5, 828/7, 832/19, 832/17, 2722/14, 
832/21, 832/4 a na st.p.č. 780 v k.ú. Horažďovice. 
 
Předmětem změny stavby v rámci II. etapy výstavby je: 
• úprava polohy a změna počtu kolmých parkovacích míst podél ul. Pod Vodojemem p.p.č. 832/2, 
832/5, 828/7 v k.ú. Horažďovice, kdy bude provedeno 9 parkovacích stání + 1 parkovací stání pro 
osoby ZTP. V úseku bude zřízena nástupní plocha pro vozidla HZS.  
• úprava plochy mezi čp. 782 a čp. 793, kdy z důvodu nutné sanace stropu nad bývalou uhelnou, 
bude provedena změna krytu, úprava příčného sklonu a bude zřízen odvodňovací žlab. Podél 
nemovitosti čp. 782 bude doplněno podélné parkovací stání. V rámci vnitrobloku sídliště bude 
provedeno 17 parkovacích stání. 
• doplnění 1 podélného parkovacího stání před veterinární ambulanci 
• zrušení přejezdového prahu - na místní komunikaci mezi ul. Pod Vodojemem a ul. Šumavská 
nebudou v místech nájezdu do vnitrobloku sídliště realizovány přejezdové prahy 
• úprava šířek chodníků - chodník podél ul. Šumavská bude proveden v šířce 2,50 m. 
• úprava polohy umístění manipulačních ploch (místa pro kontejnery na domovní a na tříděný 
odpad) 
 
 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad 
ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací 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“) oznamuje  podle § 118 odst. 3 a § 112 odst. 1 
stavebního zákona dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení zahájení  řízení  o 
povolení změny stavby před jejím dokončením, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního 
zákona upouští od ústního jednání spojeného s místním šetřením. 
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Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení 
tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným 
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  
 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři zdejšího speciálního 
stavebního úřadu (MěÚ Horažďovice, I. patro, kanc. č. 124) ve dnech pondělí a středa, 8-17 hodin, 
v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě. 
 
Jelikož se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad dle 
ustanovení § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), oznamuje toto opatření veřejnou vyhláškou. 
 
Poučení: 
Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání 
stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi dotčeno jeho vlastnické právo nebo 
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému 
břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 
zakládají jeho postavení účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují 
rozsah uvedený ve větě první tohoto poučení, se nepřihlíží. 
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo 
územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží. 
Nechá-li se některý z účastníků řízení  zastupovat, předloží jeho zástupce  plnou moc. 
 
 
 
 
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. 
 
 
Úřední deska: 
............................................................................................................................................................. 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis:                                                                             Razítko, podpis: 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



Č.j.:MH/17078/2019 

 

Strana 3 (celkem 3) 

 
 
 
Oznámení obdrží 
Účastníci řízení (dle § 27, odst. 1 správního řádu) 
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
MVDr. Vít Matějka, Prácheňská 77, 341 01 Horažďovice 
 
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 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ÚP Klatovy, Skrétova 15, 301 00 
Plzeň 
 
Úřední deska (vyvěšeno pro) 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
• na st.p.č.729, 776, 778, 775 a na p.p.č. 832/20, 832/22, 3177, 2722/15 v katastrálním území 
Horažďovice. 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
• Horažďovice č.p. 781, 782, 777, 778, 779, 780, 794 
Vlastníky/správce veřejné technické infrastruktury a ostatní: 
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň  
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
Václav Burda, Elektroslužby, Otavská 1031, 341 01 Horažďovice 
BYTSERVIS SUŠICE spol. s r.o., Příkopy 86, 342 01 Sušice 
Šumava-Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 341 01 Horažďovice 
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