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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 
Svazek obcí Horažďovicko, IČO 02270935, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice, 
který zastupuje Renata Plevačová, nar. 21.10.1972, Tymákov 416, 332 01  Tymákov 

(dále jen "žadatel") podal dne 7.4.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

"Terénní úpravy (technologická linka 4L) parc. č. 143/2, k.ú. Týnec u Hliněného Újezdu" 

 

na pozemku parc. č. 143/2, 294/2 v katastrálním území Týnec u Hliněného Újezdu, obec Malý Bor. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 
 

Stavba obsahuje: 

- "Terénní úpravy (technologická linka 4L) parc. č. 143/2, k.ú. Týnec u Hliněného Újezdu" řeší terénní 
úpravy pro realizaci technologické linky 4L. 

- Účel užívání:  Veřejně přístupná lesní cesta  pro plnění hospodářské funkce lesa  - soustřeďování 
dříví z lesního porostu.  Lesní cesta je určena i k  plnění mimoprodukční funkce - rekreační funkce - 
pěší turistická trasa a cyklotrasa.  

 

- Jedná se o realizaci technologické linky - lesní cesty v parametrech 4L, která bude využívána jako 
veřejně přístupná účelová komunikace pro provoz obsluhy lesních pozemků, pěších a cyklistů, z 
toho důvodu bude provedeno provozní zpevnění cesty. Výše uvedený záměr navazuje na nově 
navrhovanou lesní cestu 2L "Ke špičce" a pokračuje dále jako účelová komunikace (trasa pro pěší a 
cyklisty). Srážkové vody jsou odvedeny na povrch podélným a příčným sklonem stavby, kde dochází 
k jejich vsakování.  Jedná se o terénní úpravy stávající pěšiny. 

- Parametry:  

veřejná cesta kategorie 4L v šíři 2,00 m 

délka: 715,51 m 

- Terénní úpravy: Dojde rovněž k úpravě stávajících travnatých ploch. Tyto travnaté plochy  ihned po 
provedení zemních  prací budou  ohumusovány a zatravněny. Konstrukce stavby cesty bude 
tvořena  posypem krytu ostrohranným pískem, mechanicky zpevněným kamenivem a štěrkodrtí.  

 

 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 zahájení společného řízení podle § 94m 
stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním 
na místě na den 

31. května 2022 (úterý) v 10,00 hodin 

se schůzkou pozvaných na místě stavby, sraz u lávky "na špičce".  
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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). Žadatel podle § 87 
odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním 
jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě: 

u lávky "na špičce" 

 

Poučení: 

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 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 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 § 114 odst. 1 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. 

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 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Renata Plevačová, Tymákov č.p. 416, 332 01  Tymákov 
 zastoupení pro: Horažďovicko, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Obec Malý Bor, IDDS: zeaauxe 
 sídlo: Malý Bor č.p. 146, 341 01  Horažďovice 
Adam Holovský, Dukelská č.p. 493, Strakonice II, 386 01  Strakonice 1 
Jana Petříková, Týnec č.p. 5, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 
AGROSPOL, Malý Bor a.s., IDDS: aivtyzx 
 sídlo: Malý Bor č.p. 144, 341 01  Horažďovice 
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk 
 sídlo: Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00  Praha 4-Michle 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
František Štěpáník, Dlouhý Újezd č.p. 155, 347 01  Tachov 1 
Mgr. Marie Štěpáníková, Školní č.p. 1376, 347 01  Tachov 1 
Ing. Marie Kocumová, Týnec č.p. 6, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 
Václav Nováček, Týnec č.p. 3, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 
Marie Nováčková, Týnec č.p. 3, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 
Zdeňka Hejlová, Tchořovice č.p. 106, 388 01  Blatná 
Marie Němečková, Miřenice č.p. 37, Nalžovské Hory, 341 01  Horažďovice 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
 sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, 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 
Krajské ředitelství police Plzeňského kraje Policie České republiky, IDDS: 5ixai69 
 trvalý pobyt: Nábřeží kpt. Nálepky č.p. 412, 339 01  Klatovy 1 
  
ostatní 
Šumava Net s.r.o., IDDS: q3a52dk 
 sídlo: Jiřího z Poděbrad č.p. 234, 341 01  Horažďovice 
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