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NÁVRH
VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Obec Hradešice, IČ 255548, Hradešice 1, 341 01 Horažďovice
(dále jen "žadatel") podal dne 16.2.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním řízení o změně využití území. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona
návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou
dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení
ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do
15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.
K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů 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).
Návrh výroku:
Stavební úřad v návrhu výroku:
I.

Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o změně využití území

pro účel
změna způsobu využití druhu pozemku ostatní plocha - z "neplodné půdy" na "ostatní
komunikaci"
(dále jen "účel") na pozemku parc. č. 467 v katastrálním území Černíč u Hradešic.
Plošné vymezení a určení nového využití území:
Stávající p.p.č. 467 v k.ú. Černíč u Hradešic o výměře 716 m2, se změnou způsobu využití
druhu pozemku ostatní plocha z neplodné půdy na ostatní komunikaci.
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II.

Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

1.

Navrhovaná změna využití území spočívá ve změně druhu a způsobu využití pozemků ve
stávajících výměrách beze změn parcelních čísel.

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě
u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

Ing. Josef Kotlaba
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
otisk úředního razítka

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.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Hradešice, IDDS: p4ra8ej
účastníci (veřejná vyhláška):
Václav Barborka, Bavorova č.p. 21, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1
Zdeňka Kohoutová, Chaloupky č.p. 176, 339 01 Klatovy 1
Ladislav Pátý, Černíč č.p. 3, Hradešice, 341 01 Horažďovice
Václav Jíně, Makotřasy č.p. 109, 273 54 Lidice
Václav Melka, Školní č.p. 401, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
Václav Hranáč, Mírové náměstí č.p. 4, 341 01 Horažďovice
Milada Mlynáříková, Černíč č.p. 4, Hradešice, 341 01 Horažďovice
Václav Mlynařík, Černíč č.p. 4, Hradešice, 341 01 Horažďovice
Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce, nebo časový údaj na obálce datové zprávy

