MĚSTSKÝ

ÚŘAD

Odbor výstavby a územního plánování

HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz

Váš dopis č.j. :
Ze dne:
Spisová značka
Číslo jednací: :
Vyřizuje :

27.2.2013
MH/02631/2013/OVÚP/Pa
MH/09728/2013
Panušková

Dle rozdělovníku

V Horažďovicích, dne: 4.7.2013

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 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 27.2.2013 podal
Obec Hradešice, IČO 00255548, Hradešice 1, 341 01 Horažďovice,
kterého zastupuje Ing. Ivan Šillar, nar. 8.9.1970, K Zaječímu vrchu 904, Klatovy I, 339 01
Klatovy 4
(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 řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
Hradešice - technická infrastruktura

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 791/2 (orná půda), parc. č. 1312/1 (ostatní plocha) v
katastrálním území Černíč u Hradešic, parc. č. 1918/1 (ostatní plocha), parc. č. 1920/3 (ostatní
plocha), parc. č. 1920/46 (ostatní plocha), parc. č. 1920/47 (ostatní plocha), parc. č. 1920/48 (ostatní
plocha), parc. č. 1920/49 (ostatní plocha), parc. č. 2267/1 (ostatní plocha), parc. č. 2268 (ostatní
plocha) v katastrálním území Hradešice.
Druh a účel umisťované stavby:
Technická a dopravní infrastruktura; výstavba nových rodinných domů v obci Hradešice.
Technická infrastruktura – zabezpečení, zásobování projektované bytové rodinné výstavby pitnou
vodou, elektrickou energií, veřejným osvětlením a telekomunikačními rozvody; odvod dešťových a
splaškových vod ze staveb a komunikací.
Technická infrastruktura zabezpečí nové stavební pozemky (vzniknou na p.č. 1920/3 – stav. poz.
č.1, 2 a 3) a 4 stávající stavební parcely (p.č. 1920/46, 1920/47, 1920/48 a 1920/49) – celkem 7
stav. pozemků.
Dopravní infrastruktura – dopravní obslužnost projektované bytové rodinné výstavby, včt.
veřejného uličního osvětlení.
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Dopravní infrastruktura zabezpečí nové stavební pozemky (vzniknou na p.č. 1920/3 – stav. poz.
č1, 2 a 3) a 3 stávající stavební parcely (p.č. 1920/46, 1920/47 a 1920/48) – celkem 6 stav.
pozemků.
Bytová výstavba, resp. příprava pro výstavbu – rodinné domy (RD) v počtu 12 bytových jednotek
ve formě sólových rodinných domů (10RD na nově navržených stav. pozemcích z p.č. 1920/3 +
2RD na stávajících stavebních pozemcích - p.č. 1920/47, 1920/48).
Pozn. : na p.č. 1920/46 stojí rozestavěný rodinný dům (13.RD).
Umístění stavby na pozemku:
- SO 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE - p.p.č. 1920/3, 1920/46, 1920/47, 1920/48, 2268, 1918/1;
- SO 300 VODOVOD, KANALIZACE - p.p.č. 1920/3, 1920/46, 1920/47, 1920/48, 1920/49, 2268,
1918/1;
- SO 401 ELEKTROROZVODY; TELEKOMUNIKACE
p.p.č. 1312/2, 2267/1, 1920/3 –
elektropřípojka VN; - p.č. 1920/3, 2268, 1920/46, 1920/47, 1920/48, 1920/49 – rozvody NN,
telekomunikace;
- SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - p.č. 1920/3;
Určení prostorového řešení stavby:
Vodovod
- nový vodovodní řad ŘAD 1 - PEHD DN 80, SDR 17, PE 100, RC v délce 295,4m
- nový vodovodní řad ŘAD 2 - PEHD DN 80, SDR 17, PE 100, RC v délce 40,4m
- 13x domovní vodovodní přípojka pro rodinné domy - PEHD DN 25, SDR 17, PE 100 v celkové
délce 86,7m
- 2x podzemní hydrant HP DN 80 a 1x nadzemní hydrant HN DN 80, 2xB
Kanalizace
Jednotná kanalizace
- stoka D1 - PP UR2, DIN, DN 250 v délce 74,5m
- stoka D2 - PP UR2, DIN, DN 250 v délce 198,0m
- stoka D3 - PP UR2, DIN, DN 250 v délce 39,3m
- 14x přípojka pro rodinné domy - PVC KG DN 150, SN 8 v celkové délce 84,9m
- kanalizační přípojky pro UV PVC KG DN 150, SN 8
Splašková kanalizace
- stoka S1
PP UR2, DIN, DN 250 v délce 128,5m
- stoka S2
PP UR2, DIN, DN 250 v délce 207,3m
- stoka S3
PP UR2, DIN, DN 250 v délce 37,1m
- 14x přípojka pro rodinné domy - PVC KG DN 150, SN 8 v celkové délce 92,3m
Elektrorozvody
- rozvody NN zemním kabelem AYKY-J 3x120+70mm2 v délce cca 450m
- odběry : odběr 4x 3Fx20A a odběr 6x 3Fx25A
- předpoklad soudobého odběru Ps,max = 160 kVA
- přípojka VN 22kV zemním kabelem AXEKVCE 3x120
Veřejné osvětlení
- 8x osvětlovací stožár SV 6-3, svítidlo SAFIR1 / 50W / B2, rozvod navržen zemním kabelem
AYKY 4x16mm2, v souběhu bude položen zemnící drát FeZn pr.10mm
- nově instalovaný příkon 0,45 kW
Telekomunikace
- pro následné uložení optického nebo metalického kabelu bude souběžné se silovými kabely
položena chránička HDPE průměru 40 mm v délce cca 650m pro datové rozvody
Komunikace
- stavba slouží pro budoucí zajištění dopravní obslužnosti 13 rodinných domů
- nová páteřní komunikace lokality stávající zklidněnou komunikaci D1 typu obytná zóna
prodlouží, parametry prodloužení komunikace zůstanou zachovány
- zklidněná komunikace lokality je navržena jako jednopruhová, obousměrná s výhybnami
- komunikace bude začínat chodníkovým přejezdem v oblouku (mezi parcelami p.č. 1920/38 a
1920/40), bude zakončena slepě, obratištěm
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- délka zklidněné komunikace D1 bude 48,20m (stávající) + 177,66m (nová) = celková délka
225,86m (takto se bude povolovat i kolaudovat jako jeden celek, jedna komunikace)
Bytová výstavba
- bude se realizovat na stavebních pozemcích, které vzniknou z pozemku č. 1920/3 – 10x RD a
dále na pozemcích p.č. 1920/47 a 1920/48, tedy nových 12x RD, na p.č. 1920/46 stojí
rozestavěný RD (13. objekt).
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Rozdělení stavebních pozemků pro výstavbu :
Stavební pozemek č. 1 - 7300 m2 z p.č. 1920/3 - pozemek pro výstavbu 7x RD, přípojky
inženýrských sítí (IS)
Stavební pozemek č. 2 - 1927 m2 = 1831m2 z p.č. 1920/3 + 96m2 z p.č 2268 - pozemek pro
výstavbu komunikace a inženýrských sítí (IS)
Stavební pozemek č. 3 - 3789 m2 z p.č. 1920/3 - pozemek pro výstavbu 3x RD, výstavba
komunikace a inženýrských sítí a přípojek IS
Stavební pozemek č. 4 - 689 m2 z p.č. 1920/46 - pozemek pro výstavbu 1x RD, přípojky IS
Stavební pozemek č. 5 - 837 m2 z p.č. 1920/47 - pozemek pro výstavbu 1x RD, přípojky IS
Stavební pozemek č. 6 - 839 m2 z p.č. 1920/48 - pozemek pro výstavbu 1x RD, přípojky IS
Stavební pozemek č. 7 - 829 m2 z p.č. 1920/49 - pozemek pro výstavbu přípojek IS
II.
1.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Obec Hradešice nemá územní plán. Část pozemku p.č. 1920/3, na kterém je záměr navržen se
nachází mimo intravilán (zastavěné území) obce, resp. leží na okraji stávajícího zastavěného
území. Obecní zastupitelstvo v Hradešicích schválilo Usnesením č. 19 ze dne 29.8.2008
zpracování PD k výstavbě infrastruktury k budoucím stavebním parcelám v k.ú. Hradešice, Březí.
Dále : Usnesením č. 22 ze dne 6.3.2009 schválilo obecní zastupitelstvo obce vytvoření zóny pro
bydlení v lokalitě Březí na p.č.1920/3 v k.ú. Hradešice. Dále : Usnesením č. 33 ze dne 22.7.2010
bylo na veřejném zasedání zastupitelstva schváleno zadání zpracování PD k vybudování
infrastruktury k budoucím stav. parcelám v lokalitě Březí v Hradešicích.
2. Přístup na stavební pozemek bude z jihovýchodní a východní strany po místních komunikacích
vedených na pozemcích č. 2268 a 1920/3 v k.ú. Hradešice.
3. V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad ukládá zpracování
prováděcí dokumentace stavby.
4. Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem v
územním řízení, kterou ověřila autorizovaná osoba Ing. Ing. Ivo Šillar – ČKAIT 0201103, případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
5. Při projektování a přípravě dalšího stupně projektové dokumentace pro stavební řízení je nutné
respektovat stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky.
6. Před podáním žádostí 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.
7. Okolí stavby a příjezdové komunikace nebudou znečišťovány provozem stavby. Při provádění
stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů.
8. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby z důvodu rozsahu stavby byla stanovena
závěrečná kontrolní prohlídka stavby, po podání žádosti o kolaudační souhlas.
9. Po dokončení staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) body 4 až 8 stavebního zákona 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.
10. Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí - Bude-li možnost splaškovou kanalizaci
napojit na v současné době budovanou centrální ČOV, bude navržená jednotná kanalizace (stoka
D1, D2 a D3) pouze dešťová. Nebude-li možnost splaškovou kanalizaci napojit na v současné
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době budovanou ČOV, bude tato kanalizace do doby možnosti napojení na centrální ČOV
jednotná, poté bude sloužit jako dešťová.
11. Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy - V dalším stupni
řízení bude projektová
dokumentace, část SO 100 pozemní komunikace vypracována v souladu s vyhl. č. 146/2008 Sb.,
o rozsahu o obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
12. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy - Podmínky požární
bezpečnosti stavby, zpracované v předložené projektové dokumentaci, akceptovat v dalším stupni
projektové dokumentace. Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního
řešení stavby předložit opět k vyjádření.
13. ČEVAK a.s.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK
a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede oprávněná osoba ČEVAK a.s.
- V projektové dokumentaci bude uvedena potřeba vody pro běžnou i požární potřebu v l/s a
tlakové poměry.
- Protože budou budovány přípojky v rámci výstavby vodovodního řadu, bude nutné tyto přípojky
ukončit ve vodoměrné šachtě na pozemku jednotlivých parcel (1,0 m za hranicí) a zabezpečené
proti úniku vody, krádeži vody a poškození. Vodoměrná šachta se stane majetkem odběratele
vody.
- Kanalizační stoka je vedena na místní ČOV. Vzhledem k tomu , že dešťové vody zatěžují tuto
ČOV je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s vyhláškou č 201/2006 Sb. Oddělení
odpadních vod je nutné striktně dodržet.
- V projektové dokumentaci bude uvedeno množství odváděných splaškových a dešťových vod v
l/s.
- Na kanalizačních přípojkách budou osazeny revizní šachty (min. DN 400mm).
- Vodohospodářské sítě budou navrženy v souladu s příslušnou technickou normou.
- Projektovou dokumentaci pro stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření.
14. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se v zájmovém území nachází nebo zasahuje
ochranným pásmem energetické zařízení typu - podzemní sítě, nadzemní sítě.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky;
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce;
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob;
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením;
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m;
Dále je nutno dodržovat v ochranném pásmu nadzemních vedení podmínky bodu 1. až 8.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky;
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce;
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob;
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením;
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy;
Dále je nutno dodržovat v ochranném pásmu podzemních vedení podmínky bod 1. až 13.
Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.
15. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2 dle
příslušného vyjádření.
1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod
vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil,
že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek
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ochrany SEK, případně přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica
pověřeného ochranou sítě
3. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku
SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
4. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.
5. Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti
Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.
16. V dalším stupni projektové dokumentace bude technicky řešeno odvodnění p.p.č. 1920/47 a
1920/48 v katastrálním území Hradešice.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Hradešice, Hradešice 1, 341 01 Horažďovice
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Václav Jíně, nar. 29.11.1942, Makotřasy 109, 273 54 Lidice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/44, Nové Město, 128
00 Praha 28
Odůvodnění:
Dne 27.2.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
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 14.5.2013,
o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Při veřejném ústním jednání byli všichni přítomní seznámeni s projektovou dokumentací předloženou
stavebnímu úřadu k posouzení v rámci územního řízení. Byla zaprotokolována námitka týkající se
zamokření p.p.č. 1920/48 a 1920/47 v k.ú. Hradešice, které jsou určeny taktéž k zástavbě novými
rodinnými domy. Při ústním jednání bylo stanoveno, že uvedené pozemky budou odvodněny a
technické řešení (odvodnění) bude součástí projektové dokumentace pro stavební povolení,
podmínka č. 17 rozhodnutí. Další námitky či připomínky nebyly podány.
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 vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 19.12.2012 č.j.
MH/16236/2012
- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 18.9.2012 č.j. MH/13420/2012
- Policie ČR, Dopravní inspektorát Územního odboru Klatovy vyjádření dne 2.11.2012 č.j. KRPP184979-2/ČJ-2012-030406
- ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 29.8.2012 č.j. HSPM3792-2/2012/KT
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 15.8.2012
č.j. 21/16521/2012
- Čevak a.s. souhlas dne 29.8.2012 č.j. 012020002005
- ČEZ ICT Services, a.s. vyjádření dne 8.8.2012 č.j. 0200047748
- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření dne 8.8.2012 č.j. 0100083009
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Telefónica Czech republic, a.s. vyjádření dne 9.8.2012 č.j. 136194/12
NIPI ČR o.s., Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České
republiky, o.s., Konzultační středisko Plzeňského kraje stanovisko dne 28.8.2012 č.j. N 42/028

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Jelikož se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků a pro území není schválen územní plán
ani regulační plán, stavební úřad dle ust. § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, použil výše uvedeného ustanovení k řízení s velkým počtem účastníků a
doručování veřejnou vyhláškou v zájmu efektivního výkonu státní správy.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
účastníci dle ust. § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona
Obec Hradešice
účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
Plzeňský kraj, Václav Jíně, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
Mgr. Jaroslava Šimková, AGROSPOL, Malý Bor a.s., Ilona Buchtová, Jaroslav Buchta, Bioplyn
Hradešice s.r.o., Anton Šimko, Obec Hradešice, Václav Hranáč, Dana Pelešková, František Peleška,
Mgr. Jitka Frančíková, František Frančík, Petr Hejlík, Ivana Hejlíková, Bc. Josef Soukup, Pavel
Kodýdek, Marie Kodýdková, Antonín Štěch, Marie Štěchová, Miroslav Lávička, Marie Lávičková,
Václav Vlk, František Mareš, Vlasta Marešová, Ing. František Melka, Ing. Eva Melková, Martina
Dufková, Antonín Panuška, Ing. Miroslav Šebesta, Čevak a.s., ČEZ Distribuce a.s., Telefónica Czech
republic a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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 také
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místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 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.

"otisk úředního razítka"

Ing. Josef Kotlaba
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

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.
Dálkový přístup:
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
………………………………………………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 23000 Kč byl zaplacen dne
21.5.2013.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
účastníci dle ust. § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona
Ing. Ivan Šillar Atelier U5, s.r.o., K Zaječímu vrchu č.p. 904, 339 01 Klatovy 4
místo podnikání: Rolní č.p. 826, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
zastupuje: Obec Hradešice, Hradešice 1, 341 01 Horažďovice
Obec Hradešice, IDDS: p4ra8ej
sídlo: Hradešice č.p. 1, 341 01 Horažďovice
účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Oblastní správa JIH, se sídlem Za
kasárny 324, Klatovy, IDDS: qbep485
sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 306 13 Plzeň
zastupuje: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Václav Jíně, Makotřasy č.p. 109, 273 54 Lidice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/44, Nové Město, 128 00 Praha 28
Úřední deska
vyvěšeno pro účastníky dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 98, 104, 105, 113, 153, 170, 175, 173, parc. č. 247/49, 248/11, 248/15, 249/2, 249/5,
1920/26, 1920/27, 1920/28, 1920/32, 1920/37, 1920/41, 1920/25, 1920/31, 1920/33, 1920/34,
1920/36, 1920/38, 1920/39, 1920/40, 1920/50, 1920/53, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940,
1941, 1942, 1943, 1944, 2000/8, 2000/7, 2000/11 v katastrálním území Hradešice, parc. č. 864/39
v katastrálním území Černíč u Hradešic
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Hradešice č.p. 82, č.p. 52, č.p. 102, č.p. 113 a č.p. 115
vyvěšeno pro vlastníky veřejné technické infrastruktury
Čevak a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice 10
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Telefónica Czech republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
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
ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

