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Datum:  6.10.2022    

 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 26.11.2021 podal 

Město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice, 
které zastupuje AOC ARCHITEKTI s.r.o., Ing. arch. Josef Choc, IČO 26376270, Janovského 
565/31, Holešovice-Praha, 170 00  Praha 7 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

„Spolkový dům Otava“ 
Horažďovice, Strakonická č.p. 16 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 244/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 244/3 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 1109 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 153/1 (ostatní plocha), parc. č. 153/5 (ostatní 
plocha), parc. č. 173/1 (ostatní plocha), parc. č. 173/2 (ostatní plocha), parc. č. 174/1 (ostatní plocha), parc. 
č. 186 (ostatní plocha), parc. č. 2694/3 (ostatní plocha), parc. č. 2694/23 (ostatní plocha), parc. č. 2694/24 
(ostatní plocha), parc. č. 2694/28 (ostatní plocha), parc. č. 2730/18 (ostatní plocha), parc. č. 2756/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 2756/3 (ostatní plocha), parc. č. 2756/10 (ostatní plocha), parc. č. 2756/15 (ostatní 
plocha), parc. č. 2756/16 (ostatní plocha), parc. č. 2757 (ostatní plocha), parc. č. 2807 (ostatní plocha), 
parc. č. 3155 (ostatní plocha) v katastrálním území Horažďovice, obec Horažďovice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Občanská vybavenost – Spolkový dům „Otava“ v Horažďovicích. 

Účel - Dostavbou a stavebními úpravami stávajícího kina vznikne Spolkový dům „Otava“, včetně terénních 
úprav v těsném okolí spolkového domu, jako multifunkční kulturní zařízení pro veřejnost. 

Dostavba rozšíří kino o knihovnu a kavárnu včetně šaten, sociálního zázemí a zázemí pro provoz 
jednotlivých úseků spolkového domu. Část pozemku p.č. 2807 k.ú. Horažďovice, ze strany od Plzeňské 
ulice, bude sloužit jako venkovní prostor kavárny. 

 



Č.j. MH/13774/2022 str. 2 

 
Popis a umístění stavby: 

Dokumentace objektů (D) - charakteristické půdorysy, řezy a základní pohledy objektu spolkového domu: 

Ze stávajícího objektu kina zůstane pouze hmota sálu se střešní konstrukcí. Dojde ke snížení podlahy 
v přízemí min. o 1,00 m oproti stávající hodnotě. Hmota sálu bude ze tří stran obestavěna jednopodlažní 
hmotou kluboven, kavárny a zázemí herců, zděnou konstrukcí doplněnou o dřevěné sloupy. Střešní 
konstrukce bude dřevěná s přiznanými trámy. 

Protiváhou hmoty sálu bude dvoupodlažní objekt knihovny s železobetonovými stropy a z části dřevěným 
trámovým stropem a zděné konstrukce. 

Zateplení objektu – kinosál - zateplovací systém; ostatní nosné zděné konstrukce – tepelněizolační 
tvárnice. 

Střechy objektu: 

- kinosál – střešní konstrukce bude zachována, krytina – měděný plech; 
- kavárna a klubovny – střešní konstrukce trámová, krytina – měděný plech; 
- knihovna – plochá žb střecha s extenzivní zelení. 

Vytápění – hl. zdroj tepelné čerpadlo s funkcí výroby studené vody, pomocné plynové kotle. 

Připojení na technickou infrastrukturu: 

- energetické připojení – nová elektrická a plynová přípojka; 
- pitná voda – nová vodovodní přípojka; 
- odpadní vody – nová kanalizační přípojka; 

navrhované parametry stavby: 

- zastavěná plocha   1 303,00 m2 
- obestavěný prostor   10 421,50 m3 
- užitná plocha    1 633,80 m2 
- počet funkčních jednotek   4 – knihovna, kino, kavárna, klubovny 

Parametry: 

Objekt spolkového domu tvoří dva obdélníky navzájem propojené ve tvaru „L“, kdy nová část (knihovna) je 
situována souběžně se Strakonickou ulicí a venkovní prostor kavárny přiléhá k Plzeňské ulici. 

- půdorysný rozměr obdélníku s kinosálem 34,15 x 27,06 m, výška hřebene 9,70 m od okolního terénu; 
- půdorysný rozměr obdélníku s knihovnou 33,50 x 13,70 m, výška atiky 9,39 m od okolního terénu; 
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109 a p.p.č. 2807 v k.ú. Horažďovice. 

Dopravní řešení: 

- nové dopravní připojení – z ul. Loretská přes stávající parkoviště u supermarketu;  
- doprava v klidu – nové parkoviště – východně od spolkového domu – kapacita 23 parkovacích stání + 

2 parkovací stání ZTP, pozemky p.č. 173/1, 173/2, 174/1, 3155 k.ú. Horažďovice; 

Úprava stávajících dopravních a pobytových ploch okolo objektu se týká: 

- oprava a rozšíření ploch pro pěší podél ulic Strakonická a Plzeňská; 
- vytvoření nových pochozích a pobytových ploch okolo spolkového domu, pozemky p.č. 173/2, 174/1, 

2756/3, 2756/10, 2756/23, 2807 v k.ú. Horažďovice; 
- parkovací plochy východně od spolkového domu (nové parkoviště); 
- úprava komunikace podél severní strany spolkového domu, která bude sloužit výhradně pro účely 

objektu (zásobování, obsluha objektu), pozemek p.č. 174/1, 2807 v k.ú. Horažďovice; 
- do úprav je zahrnuta plocha náměstíčka před kostelem sv. Jana Křtitele, pozemek p.č. 2756/1 k.ú. 

Horažďovice. 

Pochozí plochy – povrch žulová či betonová dlažba, mlat. 

Pojížděné plochy – povrch asfalt, vegetační betonová dlažba, žulové kostky. 

Odvodnění ploch – podélné a příčné spády do uličních vpustí či jiných prvků povrchového odvodnění. 

SO 400 – Kanalizace vč. kanalizačních přípojek 

Areálová kanalizace je navržena jako oddílná, přípojky do veřejné kanalizace jsou navrženy jednotné. 

Kanalizační přípojka – P1 

- délka 28,00 m, PVC DN250; 
- přípojka je napojena na stávající kanalizační stoku v ul. Strakonická, v prostoru před st.p.č. 16/2 k.ú. 

Horažďovice; 
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- umístění na pozemcích p.č. 2694/3, 2694/24, 2756/3, 2756/10, 2807 k.ú. Horažďovice. 

Kanalizační přípojka – P2 

- délka 10,00 m, PVC DN250; 
- přípojka je napojena na stávající kanalizační stoku v ul. Plzeňská, v prostoru za zpomalovacím 

ostrůvkem p.p.č. 3158 k.ú. Horažďovice; 
- umístění na pozemcích p.č. 2730/18, 2807 k.ú. Horažďovice. 

Areálová kanalizace – S1 (splašková kanalizace) 

- délka 44,00 m, PVC DN250; 
- stoka je vedena podél východní fasády spolkového domu a je zaústěna do kanalizační přípojky P1; 
- stoka odvádí pomocí 2 ks splaškové vody z objektu; 
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, 2807 k.ú. Horažďovice. 

Areálová kanalizace – D1 (dešťová kanalizace) 

- délka 70,00 m, PVC DN250; 
- stoka je vedena podél severní a východní fasády spolkového domu a je zakončena 

v retenční/akumulační nádrži; 
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, 2807 k.ú. Horažďovice. 

Areálová kanalizace – D2 (dešťová kanalizace) 

- délka 57,00 m, PVC DN 
- stoka je vedena podél jižní fasády spolkového domu a je v šachtě Š2 napojena do stoky D1 a dále do 

retenční/akumulační nádrže; 
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, 2807 k.ú. Horažďovice. 

Areálové splaškové přípojky 

- 3 ks – PVC DN150 
- 2 ks jsou zaústěny do stoky S1 – 1 ks do revizní šachty ŠS3, 1 ks do revizní šachty ŠS2; 
- 1 ks  osazena odlučovačem tuků (lapol – DN1300) je zaústěna do koncové šachty ŠS4; 
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, 2807 k.ú. Horažďovice. 

Areálové dešťové přípojky 

- PVC DN100, DN150 a DN200 
- zpevněné plochy –  odvodněny pomocí uličních vpustí a liniových žlabů; 
- střecha spolkového domu – z hlediska členitosti stavby jsou dešťové vody odváděny pomocí 

areálových přípojek do veřejné kanalizace pomocí kanalizačních přípojek P1 a P2; 
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, 2807 k.ú. Horažďovice. 

Retenční/akumulační nádrž 

- užitný objem 30 m3, vč. zavlažovací šachta, žb prefabrikáty; 
- nádrž k  zadržení dešťové vody s regulovaným odtokem do veřejné kanalizace; 
- akumulace vody pro závlahu okolní zeleně, pro systém závlahy je vedle nádrže umístěna závlahová 

šachta; 
- umístění na pozemku p.č. 2807 k.ú. Horažďovice. 

SO 920 – vyvolané investice – přeložka kanalizace 

- délka 5,00 m, BETON DN600; 
- stávající kanalizace + přípojka v ul. Plzeňská, v prostoru za zpomalovacím ostrůvkem p.p.č. 3158 k.ú. 

Horažďovice; 
- umístění na pozemcích p.p.č. 2730/18, 2757 k.ú. Horažďovice. 

SO 500 – Vodovod vč. vodovodních přípojek 

Zásobování pitnou vodou je navrženo z veřejného vodovodu umístěného v chodníkové části ul. Plzeňská. 

Vodovodní přípojka 

- délka 4,00m, PE100RC; 
- vodoměrná šachta (VŠ) 1,50 x 1,40 m, v. 1,80m, vodotěsný beton; 
- umístění na pozemku p.č. 2807 k.ú. Horažďovice. 

Vnější rozvod vody 

- délka 29,00 m, PE 100RC; 
- od VŠ v nové trase ke spolkovému domu; 
- umístění na pozemku p.č. 2807 k.ú. Horažďovice. 
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SO 930 – vyvolané investice přeložka již povoleného projektu vodovodu 

Úprava částí plánované přeložky vodovodu, které jsou v kolizi s výstavbou spolkového domu. 

- délka 37,00 m, PE d160 – umístění na pozemcích p.č. 153/1, 153/5, 2756/15, 2807 k.ú. Horažďovice; 
- délka 21,70 m, PE d110 – umístění na pozemcích p.č. 2756/3, 2756/10, 2756/15, 2730/18 k.ú. 

Horažďovice; 
- délka 1,90 m, PE d90– umístění na pozemku p.č. 2807 k.ú. Horažďovice. 

SO 600 – Veřejné osvětlení; SO 950 – vyvolané investice – přeložka veřejné osvětlení obce 

Systém venkovního osvětlení areálu spolkového domu bude napájen z nově osazeného rozváděče 
objektu. 

- délka min. 221,00 m, zemní kabel CYKY 5x6(J); 
- nové osvětlovací body – 17 ks; 
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, p.č. 174/1, 2756/10, 2807 k.ú. Horažďovice.  

Systém městského osvětlení bude napájen ze stávajícího osvětlovacího bodu (p.p.č. 2694/24 k.ú. 
Horažďovice). 

- délka min. 217,00 m, zemní kabel CYKY 4x16; 
- nové osvětlovací body – 3 ks; 
- umístění na pozemcích p.č. 186, 2694/24, 2756/1, 2756/3, 2756/10, 2807 k.ú. Horažďovice. 

Technické údaje: 

- Napěťová soustava napájecí: 3+PEN 400/230V, 50Hz (TN-C). 

- Napěťová soustava rozvodu (osvětlovací body) : 1+PE+N 230V, 50Hz (TN-S). 

- Ochrana proti nebezpečnému dotyku: samočinným odpojením od zdroje, pospojením. 

- Ochrana proti zkratu a přetížení: jističi/pojistkami osazenými v příslušné skříni, stožárových 

svorkovnicích. 

Silnoproudá elektroinstalace 

- V  souběhu s napájecím kabelem bude na dno zemní rýhy uzemňovací pásek FeZn, na který bude 
připojen drát FeZn a vyveden u každého stožáru. Zemnič bude uložen 10 cm vedle kabelu, popř. 10 
cm pod kabelem. Ke stožáru bude uzemňovací drát přivařen, nebo připojen přes vhodnou připojovací 
svorku. Spoje v zemi nutno ochránit před korozí /zalitím vhodnou hmotou, případně ošetřit 
antikorozním nátěrem/. Na povrchu budou uzemňovací přívody opatřeny kombinaci příčných zeleno-
žlutých pruhů. 

Osvětlení: 

- Ocelové třístupňové bezpaticové stožáry s ochrannou manžetou, výška nad zemí 4,00 až 8,00 m, 
oboustranně žárově zinkované s rovným výložníkem. Pro jednotlivé stožáry bude realizován 
standardní betonový základ s prostupy pro kabely a odvodněním. U jednotlivých stožárů bude 
provedeno uzemnění FeZn. 

- Svítidla LED o příkonu 15 – 100 Ws krytím IP65, mechanickou odolností IK09. 

Uložení kabelů: 

- v celé délce v kabelové chráničce; 

- volný terén + chodník – výkop hloubky 0,80 m; pískové lože, celkové min. krytí kabelu tl. 0,70 m; v 
zásypové vrstvě bude osazena výstražná folie; 

- pojezdové plochy + komunikace – výkop hloubky 1,30 m, pískové lože, celkové min. krytí kabelu tl. 
1,00 m; v zásypové vrstvě bude osazena výstražná folie. 

SO 610 – Silnoproud vč. silnoproudé přípojky 

Trasa nového vedení nízkého napětí (NN) je navržena přechodem z místa stávající pojistkové skříně NN u 
č.p. 236, přes ul. Plzeňská do nově osazované pojistkové skříně spolkového domu (při východní zdi 
knihovny) a dále je vedena do stávající skříně na fasádě objektu č.p. 170 (ČS a.s.). 

- délka min. 155,00 m, zemní kabel AYKY, nový elektroměrový rozvádeč pro 2 měření a dvě HDO; 
- umístění na pozemcích st.p.č. 244/1, 1109, p.č. 2756/16,2756/18, 2807 k.ú. Horažďovice; 
- délka min. 69,00 m, vnější rozvody NN objektu; 
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, p.č. 2756/3, 2756/10 v k.ú. Horažďovice. 
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Uložení kabelů: 

- zatravněné plochy + volný terén  – hloubka  min. 60,0 m; pískové lože, PVC fólie, zásyp výkopovým 
materiálem; 

- komunikace – hloubka  min. 1,10 m a kabelová chránička; pískové lože, PVC fólie, zásyp 
výkopovým materiálem; 

SO 650 – Veřejný rozhlas 

Přeložení kabelových nadzemních tras veřejného rozhlasu do země, mezi jednotlivými osvětlovacími bod 
VO. Přeložení je navrženo od osvětlovacího bodu umístěného před č.p. 170 (ČS a.s.) při ul. Strakonická až 
k novému osvětlovacímu bodu umístěného při ul. Plzeňská v místě před č.p. 267. 

- délka min. 168,00 m; 

- umístění na pozemcích p.č. 2694/24, 2756/1, 2756/3, 2756/10, 2807 k.ú. Horažďovice. 

Uložení kabelů: 

- veškeré kabelové rozvody budou uloženy v ochranných trubkách; 

- k vyznačení kabelů bude použita červená PVC fólie. 

SO 660 – Slaboproud Šumavanet 

Ve východním okraji pozemku p.č. 2756/3, v prostoru stávajícího osvětlovacího bodu, je připravena HDPE 
trubka pro optický kabel k napojení spolkového domu k metropolitní síti. Z tohoto místa bude napojena 
trubka směrem k objektu a zavedena do datového rozváděče RS.  

- délka min. 58,00 m; 

- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, p.č. 2756/3, 2756/10, 2807 k.ú. Horažďovice. 

Uložení HDPE trubek: 

-  k vyznačení HDPE trubek bude použita červená PVC fólie. 

SO 940 – vyvolané investice – nové uložení optika CETIN 

- nově uložené/optika – délka min. 112,00m; 

- umístění na pozemcích st.p.č. 244/1, 244/3, 1109, p.č. 2756/10, 2807 k.ú. Horažďovice; 

- nově uložené/přeložené sdělovací kabely – délka min. 158,00 m. 

SO 850 – plynovodní přípojka, SO 910 – vyvolané investice – přeložka plynu 

Trasa nové STL plynovodní přípojky je navržena připojením z přeložky plynovodu přes těsnící objímku 
s ventilem D145. STL přípojka je vedena kolmo a zakončena v  plynoměrné skříni HUP KU DN32, v nice 
na zdi objektu knihovny (východní stěna). 

- délka min. 25,00 + 2,00 m, PE 100 RC d40x3mm, SDR11; 

- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, p.č. 2756/3, 2756/10, 2807 k.ú. Horažďovice. 

Uložení potrubí: 

- kolmá část přípojky –  ochranná trubka z PE; 

- krytí min. 0,80 1,50 m (vozovka min. 1,00 m); menší krytí  (min. 0,60 m) a větší krytí pouze 
v technicky zdůvodněných případech; 

- souběžně s přípojkou bude tažen signalizační vodič, v zásypové vrstvě bude osazena výstražná 

folie. 

Trasa přeložky plynovodu včetně nově navržené části je navržena při ul. Plzeňská a ul. Strakonická 
s připojením na stávající hlavní rozvod STL ocelového plynovodu DN 100 (severní uzel) a DN 80 (západní 
uzel). 

- délka min. 23,00 + 56,00 m, PE 100 RC d110x6,3mm, SDR17,6; 

- umístění na pozemcích p.č. 2756/3, 2807 k.ú. Horažďovice. 

Uložení potrubí: 

- krytí min. 0,80 1,50 m (vozovka min. 1,00 m); menší krytí  (min. 0,60 m) a větší krytí pouze 
v technicky zdůvodněných případech; 

- souběžně s plynovodem bude tažen signalizační vodič, v zásypové vrstvě bude osazena výstražná 

folie. 
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Určení prostorového řešení stavby: 

Objekt spolkového domu tvoří dva obdélníky navzájem propojené ve tvaru „L“, kdy nová část (knihovna) je 
situována souběžně se Strakonickou ulicí a venkovní prostor kavárny přiléhá k Plzeňské ulici. 

- půdorysný rozměr obdélníku s kinosálem 34,15 x 27,06 m, výška hřebene 9,70 m od okolního terénu; 
- půdorysný rozměr obdélníku s knihovnou 33,50 x 13,70 m, výška atiky 9,39 m od okolního terénu; 
- hmota knihovny je objeta loubím v úrovni podlahy prvního patra. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Záměr se nachází dle Územního plánu města Horažďovice na plochách s funkčním využitím: V-S-05 – 
Plocha výroby_ 05 U kina: 

- Základní charakteristika – areálová zástavba; Hlavní využití – nerušící i rušící výroba; Přípustné využití 

mimo jiné – stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, včetně dopravní a technické infrastruktury. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace (04/2021) ověřené stavebním 
úřadem v územním řízení, kterou ověřila autorizovaná osoba Ing. arch. Josef Choc – ČKA 04898, 
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Při projektování a přípravě dalšího stupně projektové dokumentace pro stavební řízení je nutné 
respektovat stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky.  

3. V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad ukládá zpracování 
dokumentace pro provádění stavby. 

4. Stavební objekty SO 920, SO 930 – přeložka kanalizace a přeložka vodovodu jsou vodními díly a 
příslušný k jejich povolení je vodoprávní úřad, jako speciální stavební úřad pro stavby vodních děl. 

5. Dokončené stavby SO 500 – Vodovod vč. vodovodních přípojek, včetně kanalizačních, elektrických a 
plynovodních přípojek, lze užívat bez oznámení obecnému stavebnímu úřadu nebo kolaudačního 
souhlasu. 

6. Komunikace, chodníky a parkovací plochy jsou dopravními stavbami a příslušný k jejich povolení je 
příslušný odbor dopravy, jako speciální stavební úřad pro stavby dálnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací.  

Umístění a zabezpečení městského mobiliáře (SO 151) a uměleckých děl (SO 152) musí respektovat 
požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, a to zejména ve vztahu k přirozenému pohybu chodců a nesmí zasahovat do 
průchozích  prostorů. 

Do dalšího stupně projektové dokumentace bude zpracován návrh trvalého svislého dopravního 
značení. Na místní komunikaci ul. Plzeňská (propojka mezi silnicí II/188 a nově navrženým 
parkovištěm) bude vhodným svislým dopravním značením omezen vjezd motorových vozidel, s 
výjimkou pro zásobování a vozidla HZS.  

Projektová dokumentace pro stavební povolení, v části SO 200 - komunikace bude vypracována v 
rozsahu a obsahu přílohy č. 5  vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu o obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Speciálním stavebním úřadem pro vydání 
stavebního povolení pro předmětnou část stavby je zdejší odbor dopravy. 

7. Před podáním žádosti o stavební povolení žadatel požádá příslušný obecný stavební úřad o vydání 
souhlasu dle § 15 stavebního zákona, který je jednou z příloh k žádosti o stavební povolení 
speciálních stavebních úřadů. 

8. Stavební objekty SO 400, SO 600, SO 610, SO 650, SO 660, SO 910, SO 940, SO 950 – areálová 
kanalizace, úpravy na kabelových vedeních obecně, veřejné osvětlení a rozhlas nevyžadují stavební 
povolení ani ohlášení. 

9. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude předložena Krajské hygienické stanici Plzeňského 
kraje se sídlem v Plzni k posouzení. 

10. Aktuálně před kácením dřevin je nutné provedení vizuální kontroly z hlediska případného výskytu 
zahnízdění ptáků zejména v období měsíce března. 
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V případě zjištění zahnízdění ptáků je nutné ke kácení dřevin přistoupit až po ukončení hnízdění, 
případně záležitost projednat předem se zdejším odborem životního prostředí. 

Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do dvou let od kolaudace výše  uvedeného stavebního 
záměru. 

11. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., dne 17.6.2021 č.j. 1116494772, slouží pouze pro vydání územního 
řízení. Pro stavební povolení bude možno vydat souhlas, až po přeložení kabelového vedení do nové 
trasy mimo úsek plánovaného objektu. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční 
soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění. 

12. Před nově osazeným NN rozvaděčem (jihovýchodní vnitřní roh nové knihovny) bude vybočena 
mikrotrubička a spolu s chráničkou kopoflex 50, která bude přivedena k lampě na západním okraji 
středových parkovacích stání.  

13. V rámci úprav komunikace bude snížená výška chodníku před vjezdem do dvora č.p. 264 v 
Horažďovicích, na úroveň podlahy v průjezdu dotčené nemovitosti. 

14. Podmínky k realizaci stavebních objektů, SO 920, SO 930 přeložky kanalizace a vodovodu, plynoucí 
z vyjádření vlastníků či správců veřejné technické infrastruktury budou respektovány v dalším stupni 
projektové dokumentace. 

15. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby – stavebních objektů – SO 400,SO 600, SO 610, 
SO 650, SO 660, SO 910, SO 940, SO 950, byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby: 1) před 
zahájením výkopových prací; 2) po vytýčení všech podzemních inženýrských sítí jejich správci a po 
vytýčení hranic pozemků;  a závěrečná kontrolní prohlídka po podání žádosti o kolaudační souhlas. 

16. Po dokončení stavby – stavebních objektů – SO 400, SO 600, SO 610, SO 650, SO 660, SO 910, SO 
940, SO 950, požádá stavebník  o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona. Pro 
vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby 
vyžadovaná zvláštními předpisy. Zároveň zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a 
vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

17. Doklady o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury budou součástí žádosti o užívání dokončené 
stavby – stavebních objektů – SO 400, SO 600, SO 610, SO 650, SO 660, SO 910, SO 940, SO 950. 

18. Odstranění stávajících staveb popř. jejich konstrukcí vlastník ohlásí stavebnímu úřadu postupem dle 
ust. § 128 odst. 1 stavebního zákona. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
A+R s.r.o., Počernická 257, Radonice, 250 73  Jenštejn 
Ing. Petr Mrázek, nar. 28.7.1971, Chrastě 385, 687 08  Buchlovice 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 
František Heidler, nar. 24.2.1961, Koldinova 245, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1 
Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 341 01  Horažďovice 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 26.11.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná 
a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
žadatel dne 28.1.2022 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 
24.3.2022. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 31.5.2022, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad použil institut veřejného ústního jednání z důvodu rozsáhlosti 
a účelu stavby. 
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Při veřejném ústním jednání byly vzneseny připomínky/návrhy účastníků řízení – Petr Bláha, jednatel 
společnosti, ŠumavNet s.r.o., navrhl doplňující uložení chráničky, jako přípravu pro zapojení městského 
kamerového systému. Ing. Jaroslav Tlapa, vlastník sousední nemovitosti č.p. 264 v Horažďovicích, navrhl 
úpravu chodníku před nemovitostí v jeho vlastnictví. Stavební úřad posoudil výše uvedené návrhy a 
vypořádal se s nimi níže v odůvodnění tohoto rozhodnutí. 

Neboť při veřejném ústním jednání stavební úřad zjistil, že doložené podklady a závazná stanoviska 
neumožňují řádné posouzení žádosti, byl žadatel dne 31.5.2022 vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo 
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 29.6.2022. Stavební úřad následně oznámil účastníkům řízení 
doplnění podkladů a stanovilo lhůtu k nahlédnutí do podkladů pro vydání meritorního územního rozhodnutí 
o umístění předmětné stavby. 

Pro vydání územního rozhodnutí byla předložena níže uvedená projektová dokumentace (04/2021), která 
byla průběžně doplňována a aktualizována: 

Dokumentace objektů (D): 

- charakteristické půdorysy, řezy a základní pohledy objektu spolkového domu 

Stavební objekty (SO): 

- SO 400 – Kanalizace vč. kanalizačních přípojek 
- SO 500 – Vodovod vč. vodovodních přípojek 
- SO 600 – Veřejné osvětlení 
- SO 610 – Silnoproud vč. silnoproudé přípojky 
- SO 650 – Veřejný rozhlas 
- SO 660 – Slaboproud Šumavanet 
- SO 850 – plynovodní přípojka 
- SO 910 – vyvolané investice – přeložka plynu 
- SO 920 – vyvolané investice – přeložka kanalizace 
- SO 930 – vyvolané investice – přeložka již povoleného projektu vodovodu 
- SO 940 – vyvolané investice – nové uložení optika CETIN 
- SO 950 – vyvolané investice – přeložka veřejné osvětlení obce 

Stavby přeložky kanalizace a přeložky vodovodu jsou vodními díly v souladu s ustanovením § 55 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní 
zákon"), stavební úřad na základě výše uvedeného stanovil podmínku č. 4 ve výroku rozhodnutí část II. 
Tato skutečnost taktéž vyplynula ze souhrnného sdělení odboru životního prostředí MěÚ Horažďovice, 
konkrétně sdělení příslušného vodoprávního úřadu. 

Podmínkou č. 5 ve výrokové části II. rozhodnutí stavební úřad upozorňuje žadatele, že stavby SO 500 – 
Vodovod vč. vodovodních přípojek, včetně kanalizačních, elektrických a plynovodních přípojek, nepodléhají 
stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s ust. § 103 stavebního zákona z čehož 
plyne skutečnost, že lze uvedenou stavbu užívat bez oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního 
souhlasu v souladu s ust. 119 stavebního zákona. 

Komunikace, chodníky a parkovací plochy jsou dopravními stavbami dle zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 
pozemních komunikacích"), stavební úřad na základě výše uvedeného stanovil podmínku č. 6 ve výroku 
rozhodnutí část II. Tato skutečnost taktéž vyplynula ze závazného stanoviska příslušného silničního 
správního úřadu, odbor dopravy MěÚ Horažďovice. 

Stavby technické infrastruktury, dle ustanovení § 103 stavebního zákona, nevyžadují stavební povolení ani 
ohlášení podmínka č. 8 v části II. výroku rozhodnutí. Následně v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 
stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou 
v § 103 odst. 1 písm. e.) bodech 4 až 8 stavebního zákona, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. 
Tímto ustanovením stavebního zákona vzniká stavebníkovi povinnost stanovená bodem č. 16 v části II. 
výroku rozhodnutí. 

Stavební úřad dále upozorňuje na skutečnost plynoucí z  rozsahu stavby jako celku a to tím, že doporučuje 
koordinaci samostatných stavebních záměrů v daném území, a to  hlediska možnosti jejich společného 
umístění. Z čehož následně vyplývá i zajištění koordinace při vlastní realizaci těchto staveb tak, aby 
výstavba probíhala plynule  a s minimálním vlivem na omezení dopravní obslužnosti dotčeného území 

Podmínku č. 18 v části II. rozhodnutí stavební úřad stanovuje povinnost ohlásit stavebnímu úřadu 
odstranění stávající stavby popř. jejích konstrukcí, neboť územní rozhodnutí zakládá právo nikoli povinnost 
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záměr provést, a protože stavba stávajícího objektu kina, má být dle údajů projektové dokumentace 
částečně odstraněna, jedná se o stavby uvedené v § 128 odst. 1 stavebního zákona, které vyžadující 
ohlášení odstranění, a o které nebylo dosud požádáno, proto byla stanovena tato podmínka. 

Stavební úřad upozorňuje na skutečnost, že povinnost podání žádosti o odstranění stavby studny je 
stanovena v souhrnném sdělení č.j. MH/04999/2021 ze dne 10.5.2021, příslušného odboru životního 
prostředí. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Žádost byla doložena těmito doklady: 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 28.4.2021 č.j. MH/05001/2021 
1.) Umístění nových inženýrských sítí do silničního pozemku silnice II/88, místní komunikace ul. 
Plzeňská (inv.č. 14c-01, 14c-04)chodníku při ul Plzeňská (inv.č. 14d-03) a chodníků při ul. Strakonická 
(inv.č.3d-15, 3d-03) v Horažďovicích, podléhá správnímu řízení dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o 
pozemních komunikacích, ukončené rozhodnutím o povolení zvláštního užívání, které je přílohou k 
žádosti o územní rozhodnutí.  

Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne 12.5.2021, č.j. MH/05002//2021. 

2.) K žádosti o vydání územního rozhodnutí bude doloženo stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR, 
KŘPP, ÚO Klatovy, DI. 

Podmínka splněna - stanovisko ze dne 4.5.2021, č.j. KRPP-40244-1/ČJ-2021-030406. 

Podmínky č. 3.), 4.) a 5.) – výroková část II. rozhodnutí  bod č. 6. 

Doporučení příslušného silničního správního úřadu uvedené v závazném stanovisku pod bodem 6): 

Součástí stavby jsou  stavební úpravy plochy místní komunikace ul. Plzeňská (náměstíčko před 
kostelem sv. Jana Křtitele). V dalším stupni projektové dokumentace doporučujeme vymezení 
podélných parkovacích stání pro zásobování a obsluhu stávajících prodejen. Současně doporučujeme 
oddělení pojízdné plochy a klidové středové plochy náměstíčka se sochou a zelení, a to např. stavební 
úpravou - vyvýšením středové plochy. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy rozhodnutí dne 12.5.2021 č.j. MH/05002/2021 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí dne 7.5.2021 č.j. 
PK-DSH/4187/21 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury rozhodnutí dne 5.5.2021 č.j. 
MH/05041/2021 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 10.5.2021 č.j. 
MH/04999/2021: 

- orgán státní správy ochrany přírody 

- k záměru je nezbytné vydání závazného stanoviska, jako podklad pro územní rozhodnutí (závazné 
stanovisko vydáno dne 22.6.2022) 

- orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)  

- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko 

- orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství  

- do dalšího stupně projektové dokumentace požadujeme zapracovat návrh nakládání s odpady v 
rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

- orgán státní správy ochrany ovzduší 

- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko 

- vodoprávní úřad  

- stavební objekty SO 930 - přeložka vodovodu a SO 920 - přeložka kanalizace jsou vodní díla. Tyto 
stavby podléhají vydání povolení vodoprávního úřadu; 

- dle koordinačního situačního výkresu C3 v projektové dokumentaci má dojít ke zrušení stávající 
pumpy na pozemku p.č. 2807 v k.ú. Horažďovice. Studna je vodní dílo a k jejímu zrušení je potřeba 
povolení vodoprávního úřadu. 
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- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, ochrana ovzduší) závazné stanovisko dne 

10.5.2021 č.j. MH/05148/2021 – souhlasné bez podmínek 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, závazné stanovisko 
dne 22.6.2022 č.j. MH/09093/2022 podmínky – výroková část II. rozhodnutí  bod č. 10. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, závazné 
stanovisko dne 31.3.2008 č.j. MH/06032/2008 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 23.4.2021 č.j. HSPM-1280-2/2021 
KT – souhlasné bez podmínek 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 25.6.2021 č.j. 
KHSPL/9116/21/2021 – podmínka – výroková část II. rozhodnutí  bod č. 9. 

- Krajské ředitelství police Plzeňského kraje Policie České republiky stanovisko dne 4.5.2021 č.j. KRPP-
40244-1/ČJ-2021-030406 – souhlasné bez podmínek 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 1.6.2021 č.j. 679807/21 

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen "SEK") společnosti CETIN a.s. 
Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany 
SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o 
užívání dokončené stavby. 

- ČEVAK a.s. vyjádření dne 4.5.2021 č.j. 021070146833 

Budou splněny podmínky souhlasu provozovatele vodohospodářských sítí společnosti ČEVAK a.s. 
týkající se realizace stavby, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené projektové 
dokumentace stavebním úřadem. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání 
dokončené stavby. 

- Václav BURDA ELEKTROSLUŽBY stanovisko dne 11.2.2022 – připomínky jsou zapracovány v DÚR 
část B.3.3 Elektroinstalace. 

- Šumava Net s.r.o. vyjádření dne 24.2.2022 

V zájmovém území předmětné stavby existuje vedení veřejné sítě elektronických komunikací a jeho 
ochranné pásmo. Budou respektovány podmínky vyjádření a doklad o splnění těchto  podmínek bude 
součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

- GasNet  s.r.o. stanovisko dne 26.4.2022 č.j. 5002601632 

Souhlasné stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., týkající se plynárenského zařízení přeložky 
plynovodu a plynové přípojky (dále jen "PZ"). 

Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynovodu a 
úhradě nákladů s ní spojených č. 4000238827, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a 
investorem městem Horažďovice. 

Budou splněny podmínky stanoviska společnosti GasNet, s.r.o., týkající se zejména provádění prací v 
ochranných pásmech  plynárenských zařízení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o kolaudační souhlas. Doklad 
o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

- GasNet  s.r.o. stanovisko dne 6.6.2022 č.j. 5002617013 

V zájmovém území stavby se nacházejí tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: 

- STL  plynovody DN 10/OC,DN80/OC a STL plynovodní přípojka OC 

- STL plynárenské zařízení a plynovodní přípojka ve výstavbě  (přeložka, cizí stavba) 

- ostatní plynárenská zařízení (ochranné trubky, chráničky...) 

Budou splněny podmínky stanoviska společnosti GasNet, s.r.o., týkající se zejména provádění prací v 
ochranných pásmech  plynárenských zařízení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

- GasNet  s.r.o. stanovisko dne 1.3.2022 č.j. 2002341266 

Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090194446 podklady pro uzavření smlouvy: 

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související č. 4000238827 
ze dne 7.7.2021 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800104871/1/BVB/P ze dne 16.9.2021 
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- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 17.6.2021 č.j. 1116494772 podmínka souhlasu – výroková část II. 

rozhodnutí  bod č. 11. 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 20.3.2022 č.j. 0101707059 

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se v zájmovém území se nachází nebo zasahuje 
ochranným pásmem energetické zařízení typu - podzemní sítě NN, nadzemní sítě NN. Budou 
respektovány podmínky vyjádření  týkající se provádění prací v ochranných pásmech sítí v majetku 
společnosti ČEZ Distribuce a.s., které jsou nedílnou součástí dokladové části ověřené projektové 
dokumentace stavebním úřadem. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání 
dokončené stavby. 

Budou respektovány podmínky vyjádření týkající se provádění prací v ochranných pásmech sítí v 
majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., které jsou nedílnou součástí dokladové části ověřené 
projektové dokumentace stavebním úřadem. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o 
užívání dokončené stavby. 

- ČEZ ICT Services, a.s. vyjádření dne 20.3.2022 č.j. 0700524652 – v zájmovém území se nenachází 
komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.  

- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 20.3.2022 č.j. 0201386627 – v zájmovém území se nenachází 
komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.  

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Souhrnné sdělení č.j. MH/04999/2021 ze dne 10.5.2021 není závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, proto není závazné pro výrokovou část 
meritorního rozhodnutí. Stavební úřad v odůvodnění, v části soupisu dokladů k žádosti, pouze upozorňuje 
na podstatné z výše uvedeného souhrnného sdělení. 

Stavební úřad nezahrnul do podmínek rozhodnutí odkazy na stanoviska a vyjádření (dále jen „vyjádření“) 
vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou nedílnou součástí 
dokladové části projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Podmínky k umístění a provedení 
stavby dané vyjádřeními stavební úřad neuvádí ve výrokové části rozhodnutí, tj. část II., neboť vyplývají ze 
zákonných ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejně technické infrastruktury. Je uvedena pouze 
podmínka č. 17 k doložení dokladů o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých 
správců příp. vlastníků veřejně technických sítí, týkající se zejména provádění stavby. 

Bodem č. 11 v části II. rozhodnutí stavební úřad stanovuje povinnost plynoucí z vyjádření společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. ze dne 17.6.2021, neboť neplyne ze zákona, a je jí zapotřebí k řádnému posouzení stavby. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno: 

- Šumava Net s.r.o. námitka dne 31.5.2022 č.j. MH/08077/2022 zápis do protokolu z veřejného ústního 
jednání – návrh jednatele společnosti ŠumavaNet s.r.o. - Petr Bláha 

- cit.: ..."Před NN rozvaděčem se vybočí mikrotrubička a spolu s chráničkou kopoflex 50 bude přivedena 
k lampě na západním okraji středových parkovacích stání. Příprava pro městský kamerový dohledový 
systém." ... konec citace. 

Stavební úřad návrhu vyhověl - podmínka výrokové části II. rozhodnutí  bod č. 12. 

 

- Ing. Jaroslav Tlapa námitka dne 31.5.2022 č.j. MH/08077/2022 zápis do protokolu z veřejného ústního 
jednání – návrh vlastníka sousední nemovitosti č.p. 264 (st.p.č. 259 k.ú. Horažďovice) obec 
Horažďovice 

- cit.: ...."V rámci úprav komunikace, snížit výšku chodníku před vjezdem do dvora č.p. 264 v 
Horažďovicích, na úroveň podlahy v průjezdu."... konec citace. 

Stavební úřad návrhu vyhověl - podmínka výrokové části II. rozhodnutí  bod č. 13. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- nebyly podány. 
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- bez vyjádření. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Ludmila Kopová, Mgr. Marie Štěpáníková, Milan Loberšíner, Hana Loberšínerová, Martin Korch, Ing. 
Jaroslav Tlapa, Jitka Moserová, Ladislav Srb, Růžena Srbová, CETIN a.s., ČEVAK, a.s. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok 
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 
Mgr. Robert Flachs 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je 
osvobozen. 
 
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. 
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. 
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Dálkový přístup: 
 
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
AOC ARCHITEKTI s.r.o., IDDS: fpvigvt 
 sídlo: Janovského č.p. 565/31, Holešovice-Praha, 170 00  praha 7 
 zastoupení pro: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 
 zastoupení pro: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
A+R s.r.o., IDDS: yxzmzr7 
 sídlo: Počernická č.p. 257, Radonice, 250 73  Jenštejn 
Ing. Petr Mrázek, Chrastě č.p. 385, 687 08  Buchlovice 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
 sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 
František Heidler, Koldinova č.p. 245, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1 
Šumava Net s.r.o., IDDS: q3a52dk 
 sídlo: Jiřího z Poděbrad č.p. 234, 341 01  Horažďovice 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 
Ludmila Kopová, Vimperská č.p. 234, 341 92  Kašperské Hory 
Mgr. Marie Štěpáníková, Komenského č.p. 953, 341 01  Horažďovice 
Milan Loberšíner, Plzeňská č.p. 266, 341 01  Horažďovice 
Hana Loberšínerová, Plzeňská č.p. 266, 341 01  Horažďovice 
Martin Korch, Plzeňská č.p. 265, 341 01  Horažďovice 
Ing. Jaroslav Tlapa, Částkova č.p. 1824/15, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 
Jitka Moserová, Plzeňská č.p. 236, 341 01  Horažďovice 
Ladislav Srb, Jiráskova č.p. 707, 341 01  Horažďovice 
Růžena Srbová, Jiráskova č.p. 707, 341 01  Horažďovice 
 
úřední deska 
 vyvěšeno pro: veřejnost 
 
dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury, 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 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, 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 
  
vlastníci/správci veřejné technické infrastruktury 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
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 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 
Václav BURDA ELEKTROSLUŽBY, Otavská č.p. 1031, 341 01  Horažďovic 
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