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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 30.8.2017 podal 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov, 

kterou zastupuje ARANEA NETWORK a.s., IČO 24126039, Modřanská 307/98, 147 00  Praha 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 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 

„TM_BTA_Klatovy_KTYCH_OK“ 
 

nová síť elektronické komunikace 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 170/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 228 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc. č. 39/3 (zahrada), parc. č. 236/8 (ostatní plocha), parc. č. 236/9 (ostatní plocha), parc. č. 
505/11 (zahrada), parc. č. 506/6 (ostatní plocha), parc. č. 506/18 (ostatní plocha), parc. č. 506/19 (ostatní 
plocha), parc. č. 510/88 (ostatní plocha), parc. č. 510/89 (ostatní plocha), parc. č. 514/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 711/1 (ostatní plocha), parc. č. 727 (ostatní plocha) v katastrálním území Chanovice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Veřejná technická infrastruktura; připojení na stávající vysílač BTS KTYCH, 86105, CHAN:BS:2 na 
st.p.č. 170/1 k.ú. Chanovice. 

Umístění stavby na pozemku: 

- Území výstavby se nachází mezi stávající kabelovou trasou České telekomunikační infrastruktury a.s. 
(dále jen „stávající kabelová trasa“) na p.p.č. 514/2 a napojovaným kontejnerem stávajícího vysílače T-
Mobil Czech Republic a.s., BTS KTYCH, 86105, CHAN:BS:4 (dále jen „vysílač“), který je umístěn na 
st.p.č.. 170/1 v areálu společnosti Pfeifer Holz s.r.o. v Chanovicích. Od stávající kabelové trasy v 
zeleném pásu na p.p.č.. 514/2 bude proveden nový výkop v chodníku, v zeleném pásu, pod vjezdy a 
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pod komunikacemi až do napojovaného vysílače. V trase bude provedena přeložka vedení SEK, vše v 
katastrálním území Chanovice. 

- Nové připojení pomocí nových trubek HDPE 40 od stávající kabelové trasy v zeleném pásu na č.k. 
514/2. Od stávající kabelové trasy v zeleném pásu na č.k. 514/2 bude proveden nový výkop v zeleném 
pásu a pod komunikací až ke stávajícím garážím. Tato trasa bude vedena ve stávající kabelové trase 
beze změny trasy a nedojde k překročení hranice stávajícího ochranného pásma. Od garáží bude 
proveden nový výkop v zeleném pásu, nový překop komunikace (vedle stávajících přechodů ) a opět v 
zeleném pásu až ke vchodu do č.p. 77. Před č.p. 77 bude proveden nový výkop v zeleném pásu opět 
ve stávající kabelové trase bez překročení hranice stávajícího ochranného pásma až na úroveň 
pozemku č.k. 505/11. Zde bude proveden nový podchod pod komunikací pomocí protlaku až na č.k. 
727 v areálu firmy Pfeifer Holz s.r.o. V areálu firmy Pfeifer Holz s.r.o. bude nový výkop veden v 
zeleném pásu za ubytovnou až ke stávající obslužné komunikaci Zde bude proveden přechod pomocí 
spojky Matrix TSRR na novou nehořlavou vrapovanou trubku 40 UV stabil, která bude uložena na 
stávající kabelový rošt v souběhu se stávajícím teplovodem až nad schodiště u budovy kotelny na st. 
170/1. Dále bude nová vrapovaná trubka 40 UV stabil vedena nad stávajícím schodištěm až do 
prostoru vyústění teplovodních trubek, kde bude proveden nový prostup do haly kotelny. Po prostupu 
do haly bude nová vrapovaná nehořlavá trubka 40 vedena po stávajícím kabelovém roštu v souběhu 
se stávajícími sdělovacími kabely až ke stávajícímu prostupu z haly kotelny k násypkám. Dále bude 
nová vrapovaná trubka 40 UV stabil vedena po stávajícím roštu až ke stávající konstrukci násypek. 
Zde bude proveden výškový přechod po konstrukci násypek až ke stávajícímu profilu I ve výšce cca 
3,5 m. Dále bude nová vrapovaná trubka 40 UV stabil vedena po stávajícím profilu I konstrukce 
násypek až do blízkosti stávajícího komínu. Zde bude osazen nový kabelový rošt mezi stávající 
konstrukcí násypek a stávajícím kabelovým roštem na stávajícím komínu. Dále bude nová vrapovaná 
trubka 40 UV stabil vedena po stávajícím kabelovém roštu po komínu až do napojovaného vysílače na 
č.k. 170/1 v areálu firmy Pfeifer Holzs.r.o. v Chanovicích. 

- Pro vstup do kontejneru bude využit stávající Roxtec. Chránička bude v celé délce opatřena 
kabelovými štítky. 

- Do nového výkopu od stávající kabelové trasy na č.k. 514/2 až k přechodu na stávající kabelový rošt 
budou položeny dvě nové trubky HDPE 40 pro optické kabely – O/BB a C/BB. V areálu firmy Pfeifer 
Holz s.r.o. bude na stávající rošty instalována nová nehořlavá vrapovaná trubka 40 UV stabil. V místě 
napojení na stávající kabelovou trasu na pozemku č.k. 514/2 bude stávající trubka HDPE 40 O/CC 
přerušena. Nová trubka HDPE 40 O/BB bude pomocí nové spojky Matrix TSRR napojena na stávající 
trubku HDPE 40 O/CC ( směr DLC Chanovice ). Nová trubka HDPE 40 C/BB bude pomocí nové 
spojky Plasson napojena na stávající trubku HDPE 40 O/CC (směr z obce Chanovice ). 

- V rámci stavby bude provedena (stranová) přeložka stávajícího sdělovacího vedení SEK v majetku 
CETIN na č.k. 39/3. Ve stávající trase se nachází dvě trubky HDPE 40 pro optické kabely ( O/CC a 
C/OO ) a sdělovací kabel TCEPKPFLE 75x4x0,4. Přeložka místního metalického kabelu TCEPKPFLE 
75x4x0,4 bude provedena pomocí nového kabelu TCEPKPFLE 100x4x0,4. Ve stávajícím chodníku na 
č.k. 39/3 bude provedeno propojení stávajícího TCEPKPFLE 75x4x0,4 a nového kabelu TCEPKPFLE 
10x4x0,4 v nové rovné spojce typu např. XAGA 550 75/15-500. Ve stávajícím zeleném pásu na č.k. 
39/3 bude provedeno propojení stávajícího TCEPKPFLE 75x4x0,4 a nového kabelu TCEPKPFLE 
10x4x0,4 v nové rovné spojce typu např. XAGA 550 75/15-500. Přeložka trubky HDPE 40 O/CC bude 
provedena za pomoci nové vložky trubky HDPE 40 O/CC. V chodníku na č.k. 39/3 bude na stávající 
trubku HDPE 40 O/CC pomocí nové spojky Plasson naspojkována nová trubka HDPE 40 O/CC. 
V zeleném pásu na č.k. 39/3 bude provedeno propojení konců nové trubky HDPE 40 O/CC a nové 
trubky HDPE 40 O/CC pomocí nové spojky Plasson. Přeložka trubky HDPE 40 C/OO bude provedena 
za pomoci nové vložky trubky HDPE 40 C/OO. V chodníku na č.k. 39/3 bude na stávající trubku HDPE 
40 C/OO pomocí nové spojky Plasson naspojkována nová trubka HDPE 40 C/OO. V zeleném pásu na 
č.k. 39/3 bude provedeno propojení konců nové trubky HDPE 40 C/OO a nové trubky HDPE 40 C/OO 
pomocí nové spojky Plasson. V DLC Chanovice, CHAN:BS:1 a v kontejneru TMCZ, BTS KTYCH, 
86105, CHAN:BS:4 budou na konce trubek osazena těsnění HDPE. V místě přechodu na č.k. 236/9 
bude na konec nové trubky HDPE 40 C/BB osazena nová koncovka. 

- Na roštech a v budovách budou instalovány nehořlavé chráničky. Dále bude použita vrapovaná 
nehořlavá chránička, UV stabilní. Instalace a montáž musí být provedena dle příslušných platných 
technických předpisů a norem. 
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- V rámci DÚR je navržena ochrana vedení a zařízení polohou, dále jsou navrženy rozpojovací 

rozvaděče v uzamykatelném provedení, je navržena ochrana koncového bodu sítě nebo klíčový režim 
u zákazníků. 

Navrhované kapacity stavby: 

- délka výkopů kabelových tras - 0,357 km 

- délka HDPE trubek - 0,694 kmtr 

Určení prostorového řešení stavby: 

-  nejsou kladeny žádné požadavky na nová území, neboť se jedná o realizaci liniové stavby 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- st. p. č. 170/1, 228  v katastrálním území Chanovice; 

- parc. č. 39/3, 236/8, 236/9, 505/11, 506/6, 506/18, 506/19, 510/88, 510/89, 514/2, 711/1, 727 v 
katastrálním území Chanovice. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje koordinační výkresy č. 
C.3.1., C.3.2., C.3.3. (měřítko 1:500), se zakreslením umístění nového zemního kabelového vedení 
optické sítě, spolu se zařízení. 

2. Projektová dokumentace pro umístění stavby, zpracovaná autorizovanou osobou tj. – Jaroslav 
Vajrauch, ČKAIT – 0011280, případně její změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
stavebního úřadu. 

3. Stavba bude prováděna dodavatelsky: stavebním podnikatelem,  který zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím (vybraná činnost ve výstavbě).  

4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

5. Okolí stavby a příjezdové komunikace nebudou znečišťovány provozem stavby. Při provádění 
stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů. 

6. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby z důvodu rozsahu stavby byly stanoveny 
kontrolní prohlídky stavby: 1) před zahájením výkopových prací; 2) po vytýčení všech podzemních 
inženýrských sítí jejich správci a po vytýčení hranic pozemků; 3) po podání žádosti o kolaudační 
souhlas. 

7. Po dokončení stavby 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. 

8. 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. 

9. Písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova 
9, Plzeň v předstihu termín případných uzavírek jednotlivých vozovek (jmenovitě) a dobu jejich trvání. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Obec Chanovice, Chanovice 36, 341 01  Horažďovice 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Josef Legát, nar. 23.12.1943, Chanovice 77, 341 01  Horažďovice 
Božena Legátová, nar. 29.8.1947, Chanovice 77, 341 01  Horažďovice 
Karel Rajtmajer, nar. 25.6.1966, Kaštanová 1180, 342 01  Sušice II 
Ing. Vlasta Kotrbová, nar. 12.9.1942, Chanovice 77, 341 01  Horažďovice 
Božena Vondrášková, nar. 20.12.1945, Chanovice 77, 341 01  Horažďovice 
Pfeifer Holz s.r.o., Závod Chanovice, Chanovice 102, 341 01  Horažďovice 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00  Praha 4-Michle 
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Odůvodnění: 

Dne 30.8.2017 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 18.9.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 13.10.2017. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou 
vyhláškou, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 
stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost 
poskytovala po doplnění, dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od 
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná 
stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly na stavební úřad doručeny žádné námitky ani připomínky. 

Z urbanistického hlediska se jedná o stavbu bez nároků na architektonické řešení. 

Stavba, dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4. stavebního zákona, nevyžaduje stavební povolení ani 
ohlášení. 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 oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Tímto 
ustanovením stavebního zákona vzniká stavebníkovi povinnost stanovená bodem č. 7 v části II. výroku 
rozhodnutí. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení 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: 

- Obecní úřad Chanovice, siliční správní úřad rozhodnutí dne 28.4.2016 č.j. 201/2016 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy rozhodnutí dne 14.3.2016 č.j. MH/04055/2016 - usnesení o 
postoupení – určení příslušnosti správního úřadu. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 19.5.2016 č.j. 
MH/07136/2016: 

orgán ochrany přírody dle ust. § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. 

- sdělení - investiční záměr bude realizován v blízkosti dřevin rostoucí mimo les, při realizaci je proto  
nutné postupovat v souladu s technickou normou ČSN  83 9061 - Technologie vegetačních úprav v 
krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích. S realizací záměru 
souhlasíme. 

orgán zemědělského půdního fondu (ZPF) dle § 15 písm. n) zákona č. 334/1992 Sb. 

- sdělení - upozorňujeme, že při realizaci záměru je investor povinen řídit se zásadami ochrany 
zemědělského půdního fondu dle § 8 odst. 1 a 2 zákona, zejména: 

1. Investor je povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní  kulturní vrstvy půdy, popřípadě  i  hlouběji 
uložené zúrodnění schopné zeminy na na celé dotčené ploše a její hospodárné využití. 

2. V průběhu výstavby musí investor učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných 
látek,  poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

3. Práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu  a jeho vegetačním krytu došlo k 
co nejmenším škodám. 

S realizací záměru souhlasíme.  

orgán odpadového hospodářství  dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. 

- bylo vydáno souhrnné sdělení dne 5.11.2014, č.j. MH/15743/2014 - navržená změna nevyžaduje 
změnu již vydaného vyjádření. S realizací záměru souhlasíme. 

orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb. 

- sdělení - S ohledem k charakteru záměru (bude prováděna stavební činnost, zemní práce) 
požadujeme v průběhu výstavby zajistit minimalizaci znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími 
látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto znečišťujících látek 
vznikají. S realizací záměru souhlasíme. 

vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. 
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- sdělení - Z důvodu nedotčení zájmů chráněných vodním zákonem nebude vydáno závazné 
stanovisko dle § 104 odst. 9 vodního zákona k postupu dle stavebního zákona při umisťování a 
povolování výše uvedeného záměru. S realizací záměru souhlasíme. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury závazné stanovisko dne 
4.1.2016 č.j. MH/17488/2015 - záměr je přípustný bez podmínek. 

- Policie ČR, Dopravní inspektorát policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy souhlas dne 
12.1.2016 č.j. KRPP-199148-2/ČJ-20145-030406 - souhlas bez podmínek. 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského vyjádření dne 9.10.2014 č.j. SBS 
28959/2014/OBÚ-06 - bez připomínek. 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 16.10.2014 č.j. HSPM-4480-
2/2014 KT – podmínky - výroková část rozhodnutí část II. bod č. 9. 

- ČEVAK a.s. souhlas dne 2.3.2017 č.j. 017070037590 - v zájmovém území se nachází vodovod a 
kanalizace pro veřejnou potřebu. Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti ČEVAK a.s., 
týkající se provádění prací v ochranných pásmech  vodohospodářských staveb, které provozuje 
společnost ČEVAK a.s. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené 
stavby. 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 23.2.2017 č.j. 0100102345 - 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 společnosti ČEZ 
Distribuce a.s., 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. 

- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 14.3.2017 č.j. 5001462850 - V zájmovém prostoru stavby dojde k 
dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovod d90/PE a STL plynovodní přípojky, ostatní 
plynárenská zařízení (ocharnné trubky,chráničky...). Budou splněny podmínky stanoviska společnosti 
GridServices, s.r.o., týkající se 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. 

- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 23.2.2017 č.j. 1631/17/OVP/N – bez připomínek. 

- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 23.2.2017 č.j. 758/17/BRA/N – bez připomínek. 

- Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů závazné stanovisko dne 10.4.2017 č.j. 
93509/2017-8201-OÚZ-PHA – bez připomínek. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 23.2.2017 č.j. 543958/17 - V zájmovém území 
se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále 
jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ochrany SEK 
společnosti Česká telekomunikační infastruktura a.s. dle příslušného vyjádření. Doklad o splnění 
podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.  

- UPC Česká republika, a.s. souhlas dne 23.2.2017 č.j. E004549/17 – bez připomínek. 

- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 23.2.2017 č.j. E069448/17 - V dané lokalitě se nachází 
technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., která je nezbytná pro provoz 
elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky 
řešení kolizí s - optickou sítí, MW spoji, elektropřípojkou, základnovou stanicí nebo bodem sítě dle 
příslušného vyjádření a jeho příloh.Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání 
dokončené stavby. 

- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 24.2.2017 č.j. 170223-214831153 - v zájmovém území se 
nachází infrastruktura základnové stanice naší společnosti . Během realizace stavby nesmí dojít k 
jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší základnové stanice či jinému zásahu do zařízení 
základnové stanice. 

Základnové stanice a její infrastruktura a její souřadnice ve WGS-84 dd.ddd°: 
- stanice č. KTCHA, zeměpisná šířka: 49.407381°, zeměpisná délka: 13.721356°, 
- stanice č. KTCHN, zeměpisná šířka: 49.407381°, zeměpisná délka: 13.721356°. 
Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

- ČEPS, a.s. vyjádření dne 23.2.2017 č.j. 0000015286 – bez připomínek. 

- ČEPRO, a.s. vyjádření dne 23.2.2017 č.j. 4671/17 – bez připomínek. 
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- Telco Pro Services, a.s. vyjádření dne 23.2.2017 č.j. 0200561893 – bez připomínek. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 5.11.2014 č.j. 
MH/15743/2014: 

- orgán odpadového hospodářství  dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb 

- sdělení - k oznámení o užívání stavby nebo ke kolaudačnímu souhlasu dle stavebního zákona budou 
doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu včetně zeminy, které vzniknou při realizaci 
výše zmíněného záměru, včetně jejich množství. Množství předaného odpadu oprávněné osobě bude 
doloženo vážními lístky příslušného zařízení pro nakládání s odpady. S realizací záměru souhlasíme. 

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

Souhrnná sdělení příslušného odboru životního prostředí č.j. MH/07136/2016 ze dne 19.5.2016, č.j. 
MH/15743/2014 ze dne 5.11.2014 nejsou závaznými stanovisky ve smyslu ust. § 149 zák. č. 500/2004 Sb., 
o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, proto nejsou závazná pro výrokovou část 
tohoto meritorního rozhodnutí, tzn. územní rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v odůvodnění, 
v části soupisu dokladů k žádosti, pouze upozorňuje na podstatné z výše uvedených souhrnných 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. 8 k doložení dokladů o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých 
správců příp. vlastníků veřejně technických sítí. 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 14, 85, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 117/1, 117/2, 154, 159, 171, 173, 174, 
175, 182, 192, 193, 200, 221, parc. č. 19, 39/4, 236/10, 236/24, 236/28, 236/53, 505/10, 505/12, 506/5, 
510/7, 510/17, 510/18, 510/19, 510/20, 510/21, 510/38, 510/51, 510/82, 510/84, 510/87, 510/90, 510/91, 
510/92, 722/19 v katastrálním území Chanovice 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Chanovice č.p. 13, č.p. 71, č.p. 74, č.p. 73, č.p. 76, č.p. 78, č.p. 78, č.p. 107, č.p. 112 a č.p. 114 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

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 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. 
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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. 
 
 
 
 
 
Dana Panušková 
pověřená vedením 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 
1000 Kč byl zaplacen dne 5.1.2017. 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
ARANEA NETWORK a.s., IDDS: 5gy3k2x 
 sídlo: Modřanská č.p. 307/98, 147 00  Praha 4 
 zastoupení pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-
Žižkov 
Obec Chanovice, IDDS: x3razic 
 sídlo: Chanovice č.p. 36, 341 01  Horažďovice 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Josef Legát, Chanovice č.p. 77, 341 01  Horažďovice 
Božena Legátová, Chanovice č.p. 77, 341 01  Horažďovice 
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Karel Rajtmajer, Kaštanová č.p. 1180, 342 01  Sušice II 
Ing. Vlasta Kotrbová, Chanovice č.p. 77, 341 01  Horažďovice 
Božena Vondrášková, Chanovice č.p. 77, 341 01  Horažďovice 
Pfeifer Holz s.r.o., Závod Chanovice, IDDS: 4nc4cq3 
 sídlo: Chanovice č.p. 102, 341 01  Horažďovice 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu 
 sídlo: Želetavská č.p. 1525/1, 140 00  Praha 4-Michle 
úřední deska 
 vyvěšeno pro: Ing. Jiří Faměra, Babákova 2157/16, Chodov, 148 00  Praha 414 
 vyvěšeno pro: Ing. Petr Fűrst, Chanovice 15, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Marie Fűrstová, Chanovice 15, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Stavební bytové družstvo Sušice, U Kapličky 316, 342 01  Sušice 
 vyvěšeno pro: Jiří Dlouhý, Chanovice 108, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Miluše Dlouhá, Chanovice 108, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Viktor Vasylenko, Chanovice 108, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Olha Vasylenko, Chanovice 108, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Miroslav Kašák, Chanovice 108, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Hana Kašáková, Chanovice 108, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Skuhravý Ondřej, Chanovice 108, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Marek Vít, Komenského 679, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Martin Šilhánek, Chanovice 108, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Václav Zach, Chanovice 107, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Alena Zachová, Chanovice 107, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Markéta Šípková, Holkovice 31, Chanovice, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Martin Míšek, Chanovice 73, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Stanislav Kalmancai, Chanovice 107, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Hana Bartošová, Kornatice 82, 338 43  Mirošov 1 
 vyvěšeno pro: Karel Šafanda, Chanovice 95, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Zdeňka Šafandová, Chanovice 95, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Alexandr Pančenko, Velký Bor 136, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Lesya Panchenko, Velký Bor 136, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Yuriy Vivatenko, Chanovice 107, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Ivan Hermanchak, Chanovice 107, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Mihaela Hermanchak, Chanovice 107, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Petr Soukup, Chanovice 103, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Václav Šilhavý, Chanovice 92, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Marta Šilhavá, 9. května 99, 542 34  Malé Svatoňovice 
 vyvěšeno pro: Mgr. Hana Švecová, Chanovice 71, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Pavel Glanz, Chanovice 74, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Marcela Glanzová, Chanovice 74, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Pavel Hůlka, Nad Lomnicí 1104, 388 01  Blatná 
 vyvěšeno pro: Dana Pavlovská, Chanovice 74, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Bohumil Pavlovský, Chanovice 74, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Věra Štěrbová, Chanovice 74, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Jitka Soukupová, Holkovice 7, Chanovice, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Věra Křenová, Chanovice 73, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Emanuel Míšek, Chanovice 73, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Jana Míšková, Chanovice 73, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Josef Soukup, Chanovice 73, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Ludmila Soukupová, Chanovice 73, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Ladislav Šimon, Chanovice 73, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Miloslav Slavík, Chanovice 131, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Marie Slavíková, Chanovice 131, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Zdeněk Dynka, Chanovice 88, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Václava Dynková, Chanovice 88, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Karel Kareš, Chanovice 76, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Zdeňka Karešová, Chanovice 76, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Miroslav Křen, Chanovice 76, 341 01  Horažďovice 
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 vyvěšeno pro: Václav Lavička, Chanovice 76, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Helena Lavičková, Chanovice 76, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Božena Pavelcová, Chanovice 78, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 
00  Nové Město-Praha 2 
 vyvěšeno pro: Miluše Kalinová, Chanovice 107, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Západočeské konzumní družstvo Sušice, náměstí Svobody 135, 342 01  Sušice I 
 vyvěšeno pro: Alena Pavlovská, Chanovice 114, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Bronislav Pavlovský, Chanovice 114, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Ing. František Pavlovský, Chanovice 93, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Ing. Stanislav Pavlovský, Chanovice 91, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Radek Švec, Chanovice 71, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
 vyvěšeno pro: GridServices, s.r.o., Edvarda Beneše 2439/70, 304 77  Plzeň 1 
 vyvěšeno pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
 vyvěšeno pro: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414 
 vyvěšeno pro: Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00  Praha 515 
  
dotčené správní úřady (dodejky) 
Obecní úřad Chanovice, siliční správní úřad, IDDS: x3razic 
 sídlo: Chanovice č.p. 36, 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 
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