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V E  Ř  E  J  N  Á     V Y  H  L  Á  Š  K  A 

 
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, 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“), ve správním řízení přezkoumal žádost ze dne 27.01.2021, kterou 
podala právnická osoba 

 
Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy 
Čapkova 127/V 
339 01 Klatovy 
IČO: 01312774 

 
Speciální stavební úřad na základě tohoto přezkoumání 
 
I. Povoluje podle § 118 stavebního zákona změnu stavby před jejím dokončením pro stavbu 
s názvem „Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svéradice“ na p.p.č. 4039 v k.ú. Svéradice.  
 
Popis změny stavby před jejím dokončením: 
• lhůta k dokončení stavby se stanoví nejpozději do 31.12.2025. 
 
II. Pro provedení změny stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2025. 
2. Pro provedení stavby zůstávají v platnosti podmínky č. 1-3, 5-11 a 16-17 stavebního povolení 
č.j. MH/18142/2014 ze dne 20.07.2015. 
3. Pro provedení stavby zůstávají v platnosti podmínky č. 1-4 rozhodnutí č.j.: MH/11837/2019 ze 
dne 09.10.2019 o povolení prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. MH/18142/2014. 
 
Odůvodnění:  
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy obdržel dne 27.01.2021 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 změny stavby před jejím 
dokončením pro stavbu s názvem „Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svéradice“ na p.p.č. 4039 
v k.ú. Svéradice.  Uvedeným dnem bylo v předmětné věci zahájeno správní řízení.  



Č.j.:MH/01343/2021 
 

Strana 2 (celkem 3) 

 
Předmětem změny stavby před jejím dokončením je prodloužení termínu k dokončení stavby, a to 
do 31.12.2025. 
 
Speciální stavební úřad určil okruh účastníků řízení a opatřením č.j.: MH/2444/2021 ze dne 
17.02.2021 oznámil zahájení řízení o změně uvedené stavby před jejím dokončením známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 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.  
 
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek, stanovisek a 
vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. 
 
Speciální stavební úřad ve vedeném správním řízení přezkoumal předloženou žádost a 
projektovou dokumentaci a stanovil podmínky pro provedení stavby, které vyplývají z podkladů 
doložených k žádosti o vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením. 
 
Vypořádání s námitkami účastníků řízení: 
- účastníci řízení v rámci řízení neuplatnili žádné námitky  
 
Protože speciální stavební úřad neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem 
uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Jelikož se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad dle 
ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, oznamuje toto opatření veřejnou vyhláškou. 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se 
podává u zdejšího Městského úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje v Plzni. 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím 
dokončením zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek 
obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 
 

 
 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: 
............................................................................................................................................................. 
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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) 
 - oznámení  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. 
- oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou vlastníkům veřejné technické infrastruktury 
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