
 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
 Odbor výstavby a územního plánování 
 
     

Váš dopis ze dne: 23.12.2019    

Naše č.j.: MH/01800/2020    
Spisová značka: MH/17734/2019/OVÚP/Su  Dle rozdělovníku  
    

Vyřizuje: Jitka Stulíková   

Telefon: 371 430 542    

E-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz    

     

Datum:  7.2.2020    

 
VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 
A T R I U M ,  s. r. o., IČO 49454960, Strakonická 1056, 341 01  Horažďovice, 
kterouo zastupuje Ing. Ivan Šillar, nar. 8.9.1970, K Zaječímu vrchu 904, Klatovy I, 339 01  
Klatovy 4 

(dále jen "žadatel") podal dne 23.12.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby s názvem: 

"Novostavba areálu fy ATRIUM, p.č. 3135, 3141, k.ú. Horažďovice" 

na pozemku parc. č. 1502/3, 2654/2, 2654/4, 3135, 3141 v katastrálním území Horažďovice. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Stavba obsahuje: 

Stavební objekty: 

- OBJEKT SO01 Hala 

- OBJEKT SO02 Hala 

- OBJEKT SO03 Hala 

- OBJEKT SO04 Administrativní budova 

- OBJEKT SO05 Vzorový RD 

- OBJEKT SO06 Zpevněné plochy (ZPP) 

- OBJEKT SO07 Vodovod (vč. vodovodní přípojka) 

- OBJEKT SO08 Kanalizace (včt. retenční obj., vsakovací obj.) 

- OBJEKT SO09 Plynovod NTL 

- OBJEKT SO10 Elektro - silnoproudé rozvody (NN, VN, KTS) 

- OBJEKT SO11 Slaboproudé rozvody 

- OBJEKT SO12 Venkovní osvětlení 

- OBJEKT SO13 Oplocení 

- OBJEKT SO14 Opěrná stěna 
 
Celkový popis stavby: 
 
OBJEKT SO01 Průmyslový objekt, výrobní hala, zastavěná plocha 2124 m2, slouží pro 

hrubší i jemnější opracování a zpracování řeziva 
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OBJEKT SO02 Průmyslový objekt,  výrobní hala, zastavěná plocha 2114 m2, slouží pro 

vytváření konstrukčních dílců dřevostaveb 
 
OBJEKT SO03 Průmyslový objekt, skladová hala, zastavěná plocha 2077 m2, hala je 

rozdělena do 4 místností, celý prostor je určen ke skladování materiálu, 
primárně dřevěných profilů (stavební řezivo) 

Objekt SO01, SO02, SO03 - halové objekty 
Základní rozměry (všechny 3 haly dohromady): 
- na soklu: 103,10 x 61,30 m, 
- na obvodovém plášti: 102,80 x 61,00 m, 
- výška do atiky: +10,50 m od Č.P. = ±0,000 = 419,50 m n.m., 
hlavním svislým nosným prvkem haly jsou železobetonové prefa-sloupy,  obvodové stěny 
fasády bude tvořit sendvičový panel s minerální izolací, střešní krytina (folie) na podložce 
 
OBJEKT SO04  Administrativní budova 

 1NP: sociální zázemí pro výrobu, tedy šatny, umývárny, WC, dále jídelnu 
(denní místnost s kuchyňkou), kanceláře 6x, archiv, recepce a zasedací 
místnost, úklid, 
2NP: 7 kanceláří, archivy, zasedací místnost, kuchyňku, WC pro 
zaměstnance, úklid, 
3NP: toto podlaží je totožné jako 2NP 
Základní rozměry: 
- soklu/plášti: 31,20 x 19,00 m, 
- výška do atiky: +12,00 m od Č.P. = ±0,000 = 419,50 m n.m., 
hlavním svislým nosným prvkem haly jsou železobetonové prefa-sloupy, 
Obvodový plášť – fasáda - systém zavěšené předsazené fasády na PF 
nosné konstrukci – typ sendvičový panel s minerální izolací, střešní 
krytina (folie) na podložce 
zastavěná plocha 593 m2 
 

OBJEKT SO05  Vzorový rodinného domu 
 1NP, přízemí – běžné vybavení rodinného domu, zde bude vzorkovna – 

showroom – budou zde výstavní/prezentační stojany s ukázkou 
jednotlivých konstrukčních detailů a dílců, 

 2NP, patro – běžné vybavení rodinného domu 
Základní rozměry: 
- max. 12,00 x 19,00 m, 
- výška do hřebenu: max. +9,00 m od Č.P. = ±0,000 = 419,20 m n.m., 
Stěny – dřevokonstrukce sestávající z dřevěných hranolů s výplní 
tepelnou izolací, zevnitř desky fermacell zakončené tapetou a nátěrem, 
zvenku dřevovláknité desky zakončené strukturální omítkou, 
Stropy – dřevokonstrukce z dřevěných trámů, zdola rošt z latí a SDK 
deska, svrchu dřev. bednění s betonovým potěrem a konečnou úpravou 
podlahovou krytinou, 
Střecha – dřevěný krov s plechovou střešní krytinou, 
Vytápění objektu tepelným čerpadlem vzduch – voda, (alt. i fotovoltaické 
zařízení na střeše). 
Objekt bude napojen na vodovod, kanalizaci a elektro z areálových 
rozvodů. 
zastavěná plocha 230 m2

 
 

- půdorysný tvar objektů, zastavěnost pozemku, vychází z tvaru stavebního pozemku, 
- objekty hal jsou navrženy pravoúhlých tvarů, stejně tak administrativní budova a 

vzorový RD, 
- pohledově jsou haly ukončeny v jednotné výšce atiky +10,50 m od Č.P. = ±0,000 = 

419,50 m n.m., administrativní budova převyšuje haly a je výšky +12,00 m od Č.P., 
- objekt vzorového RD je navržen max. výšky 9,00 m od Č.P. = ±0,000 = 419,20 m 

n.m., 
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- orientace hřebenů střechy haly a RD je východ – západ, 
- objekty jsou odsazeny od jižní hranice pozemku ve vzdálenosti 10 a 12 m, 
- sklony střech objektů jsou mírné v rozmezí 1,5° – 9°, 
- barevnost fasády – na objektech SO01-SO04 jsou navrženy barvy šedá, dále barvy 

firemního loga, tedy červená, žlutá a modrá, barva fasády SO05 je bílá v kombinaci 
s dřevěným obkladem přírodní barvy, 

- barevnost interiérů – podlahy hal průmyslové sv. šedé, stěny bílé, příp. sv. šedé, 
- v SO04 a SO05 barvy světlé jak na podlahách (marmoleum, dlažby), tak na stěnách 

(omítky, SDK - b. bílá), 
- materiály - železobeton, beton, zdivo, plech, plastové/ocel. výplně otvorů, 

sendvičové panely s výplní tepelnou izolací, střešní krytina folie, vzorový RD 
v provedení dřevostavby se zateplovacím systémem a omítkou na fasádě a s 
plechovou střešní krytinou, 

 

OBJEKT SO06  Zpevněné plochy (ZPP) 
Živičné plochy: kolem nových objektů se vybudují zpevněné plochy pro obsluhu objektů, 
objízdná komunikace min. š. 6,00m ze živičného krytu, ukončená betonovým silničním 
obrubníkem do betonového lože, převýšení obrubníku 0-120mm, odvodnění bude volně do 
terénu do přirozeného vsaku, resp. do vsakovacích průlehů podél komunikace 
Parkovací plochy: pro parkování zaměstnanců a hostů firmy se vybuduje celkem 64 
parkovacích stání, stání budou pro OA o rozm. 2,50x 5,00m, místa pro ZTP o rozm. 
3,50x5,00m, odvodnění parkovacích ploch bude volně do přilehlého terénu, povrch - betonová 
zámková dlažba  

 

OBJEKT SO13  Oplocení 
 areál bude oplocen pletivem do v. 1,80m, provedení pletivo drátěné-
poplastované, sloupky ve vzdálenostech 2,50-2,80m (alt. průmyslové 
systémové oplocení – díly osazené do sloupků na jižní straně), 
 vjezdová brána – osazena na hlavním vjezdu na východě stavebního 
pozemku, automatická posuvná brána o dl.10m, 
 vstupní branka - vrátka pro pěší š. 1m na východní a jižní straně 
stavebního pozemku,  délka oplocení 595 m, 

OBJEKT SO14  Opěrná stěna 

stěna žb. monolitická, tl. stěny 200-500mm, 
základ – základová deska tl. 300mm v nezámrzné hloubce, 
max. výška 1,20m, délka 225 m, 

 
Připojení na technickou infrastrukturu : 
 

OBJEKT SO07  Vodovod (vč. vodovodní přípojky) 
    místo napojení: ulice Ke sportu, východní část stavebního pozemku, 
    vodovodní přípojka: nová, ozn. VP15 - PE 100 d90x5,4 - délka 8m, 
   na stavebním pozemku bude osazena vodoměrná šachta (VŠ), 
   délka vodovodního potrubí: venkovní rozvod 80 m, 

 
OBJEKT SO08  Kanalizace (včt. retenční objekt, včt. vsakovací obj.) 

   místo napojení: ulice Strakonická, jižní část stavebního pozemku, 
   kanalizační přípojka: stávající, ozn. KP14 - PVC DN 300 - délka 13m, 
   kanalizace před stavebním pozemkem je jednotná, 
   délka kanalizačního potrubí: venkovní rozvod 165 m, 

retenční objekt pro haly a admin. budovu: umístění pod halou č. 01, 02, 
03 o objemu 181 m3, 

   vsakovací objekt pro vzorový RD: objem 7,1 m3, 
 
Pro splnění podmínek stanovených vcyhl. 501/2006 Sb. § 20 odst. 5 – vsakování a odvádění 
srážkových vod  bylo navrženo toto technické řešení: 
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- pro objekt 3x hala a administrativní budova – retenční objekt o objemu 181 m3, 

regulovaný odtok 5 l/s, s dobou vyprázdnění 9 hodin, 
- pro objekt vzorového RD – navržen vsakovací objekt o objemu 7,1 m3, vsakovací plocha 

12,96 m2, 
- pro objekt zpevněných ploch – při okrajích navrženy vsakovací průlehy pro pohlcení a 

vsak dešťových vod. 
 

OBJEKT SO09  Plynovod NTL 
místo napojení: ulice Strakonická, jižní část stavebního pozemku, 
plynovodní přípojka: stávající, STL d32 - délka 5m, 
přípojka d32 je zakončena hlavním uzávěrem plynu (HUP) v pilíři na 
hranici stavebního pozemku, pilíř bude vybaven regulátorem tlaku plynu 
na NTL, délka plynovodního potrubí NTL: venkovní rozvod 31 m 

 

OBJEKT SO10  Elektro - silnoproudé rozvody (NN, VN, KTS) 
místo napojení: ulice Ke sportu, severovýchodní část stavebního 
pozemku, elektro přípojka: nová, kabel zemní VN - délka připojení 20 m,  
kiosková trafostanice (KTS): bude vybavena transformátorem 0,4 MW a 
VN a NN částí, v NN části bude osazen hl. rozvaděč areálu a na str. VN 
bude hl. měření odebrané energie areálu, 
délka NN kabelového vedení v areálu: venkovní rozvod 415 m, 
Přivedení elektrorozvodů z veřejného pozemku  na pozemek investora na 
p.p.č. 3135 bude projekční a investiční akcí ČEZ – až do objektu KTS 

 

OBJEKT SO11 Slaboproudé rozvody 
 místo napojení: ulice Strakonická, jižní část stavebního pozemku, přípojka 
stávající, kabel zemní metalický - délka připojení 2 m, ve správě CETIN,  
zrušení stávajícího zemního vedení na stavebním pozemku v délce 43 m, 
v oplocení na hranici stav. pozemku se osadí SLP skříň, dále se provede 
zatrubkování do obj. SO04 v délce 17 m – venkovní vedení 

 

OBJEKT SO12         Venkovní osvětlení 
rozvody VO nebudou napojeny na veřejné rozvody města, tyto budou 
napájeny z areálových, firemních zdrojů, 
VO bude napojené z hlavního rozvaděče areálu v KTS a ovládané 
v automatickém režimu (soumrakový spínač + časový program), 
délka kabelového vedení VO v areálu: venkovní rozvod 580 m, 

 
Dopravní řešení: 

- areálová komunikace: účelová, šířka min. 6 m, 
- obousměrný provoz, 
- na pozemku areálu se zřídí 3 parkovací plochy s kapacitou 64 míst pro osobní 

automobily, z toho 4 místa budou vyhrazena pro ZTP, 
napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

- stavební pozemek je napojen na stávající dopravní infrastrukturu města 
Horažďovice, 

- hlavní vjezd do areálu je z ulice Ke sportu, z východní strany stavebního pozemku, 
- ul. Ke sportu dále ústí po 77 m na silnici I. třídy č. 22, směr z Klatov do Strakonic, ul. 

Strakonická, 
doprava v klidu 

- Na stavebním pozemku, v novém areálu firmy Atrium, je požadavek na základě 
výpočtu na minimální počet parkovacích stání pro osobní automobily v počtu 45 
stání. V rámci výstavby se vybuduje celkem 64 parkovacích stání, z toho 4 stání 
budou vyhrazena pro ZTP. 
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Technické a technologické zařízení: 
Mostový jeřáb 
umístění: haly SO01 a SO02 
rozpon / nosnost: 19m / max. 5t 
instalovaný příkon: á 6,3 kW 
Kotelna 
umístění: objekt SO01 
vybavení: 2x plynový kotel se jmenovitým výkonem každého kotle 200 kW při TV/TR 
50/30 °C, kotle budou osazeny plynovými hořáky se vstupním přetlakem plynu 2 kPa 
hodnocení kotelny: z hlediska ČSN 07 0703 a Vyhl. 91/93 Sb. ČÚBP se jedná o plynovou 
kotelnu III. kategorie 
Vzduchotechnika 
Klimatizace 
Tlakový vzduch 
 
 
Počet zaměstnanců: 
Objekty SO01 – SO04: 
THP zaměstnanci, administrativa – až 45 pracovníků 
dělníci ve výrobě - 40 pracovníků 
Objekt SO05  vzorový RD: bez obsazení pracovníky 
 
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
- zahájení navrhované stavby je podmíněno realizací stavby pod názvem „I/22 
Horažďovice – průtah (úsek trať ČD – konec obce)“, kdy se zrealizuje dopravní a 
technická infrastruktura pro připojení stavebního pozemku p.č. 3135 pro výstavbu areálu 
firmy Atrium, a kdy se pozemek p.č. 3135 využije jako prostor pro dočasnou komunikaci 
v průběhu realizace stavby průtahu, ozn. objektu „SO 107 Provizorní komunikace“, který 
vede napříč stavebním pozemkem p.č. 3135 
 

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 územního řízení a současně nařizuje 
k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

17. března 2020 (úterý) v 10,00 hodin 

se schůzkou pozvaných ve velké zasedací místnosti Městského úpřadu HD. Konání veřejného 
ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 
30 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). 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1431/3, 1464/8, 1473/2, 1907/23, 2654/6 v katastrálním území Horažďovice 

  

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. 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 



Č.j. MH/01800/2020 str. 6 

 
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 
  
 

 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Ing. Ivan Šillar, K Zaječímu vrchu č.p. 904, Klatovy I, 339 01  Klatovy 4 
Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Otavské strojírny a.s., IDDS: ikffiwe 
 sídlo: Strakonická č.p. 365, 341 01  Horažďovice 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
 sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 
LYCKEBY AMYLEX, a.s., IDDS: b2pe2hv 
 sídlo: Strakonická č.p. 946, 341 01  Horažďovice 
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 
Šumava Net s.r.o., IDDS: q3a52dk 
 sídlo: Jiřího z Poděbrad č.p. 234, 341 01  Horažďovice 
Václav Burda Elektroslužby, Otavská č.p. 1031, 341 01  Horažďovice 
  
dotčené správní úřady 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Škroupova č.p. 11, 301 36  Plzeň 
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 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
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