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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 31.7.2017 podal 

Město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice, 
které zastupuje Vodní zdroje Ekomonitor  spol. s.r.o., IČO 15053695, Píšťovy 820, 537 01  
Chrudim 

(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 

„Horažďovice - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města“ 
 

SO440  SVATÉ POLE 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 191/3 (ostatní plocha), parc. č. 191/4 (ostatní plocha), parc. č. 
191/17 (ostatní plocha), parc. č. 191/20 (zahrada), parc. č. 222/4 (ostatní plocha), parc. č. 222/7 (ostatní 
plocha), parc. č. 226/1 (ostatní plocha), parc. č. 277/1 (ostatní plocha), parc. č. 278/1 (ostatní plocha), parc. 
č. 278/2 (ostatní plocha), parc. č. 292 (ostatní plocha), parc. č. 293 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Svaté Pole u Horažďovic. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Vodní dílo - kanalizace PP DN 250, 300; čistírna odpadních vod (ČOV). 

- Technická infrastruktura a zařízení – kanalizační přípojky, provozní objekt ČOV. 

- Stavba bude sloužit k odvádění a likvidaci splaškových vod z řešeného území. 

Umístění stavby na pozemku: 

Kanalizace PP DN 250, 300, celková délka – 927,00 m: 

- Stoka A - DN 250 - 715,80, DN 300 - 123,10 m: 

- Začátek kanalizační stoky A je proveden typovou kanalizační šachtou (KŠ23) umístěnou na pozemku 
p.č. 293 mezi sousedními pozemky p.č. 37/2 a 239/4, dále pokračuje pozemky 293, 277/1, 191/20, 



Č.j. MH/05580/2018 str. 2 

 
222/4, přes pozemky p.č. 222/7, 226/1, 278/1 k pozemku p.č. 191/3, kterým prochází na pozemek p.č. 
191/17 do jeho jihovýchodní části, kde bude při hranici se sousedními pozemky p.č. 203/3 a 292, 
umístěn areál ČOV. Kanalizační stoka A bude v zastavěné části obce umístěna min. 1,70 m od hranic 
sousedních pozemků, vše v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic. 

- Stoka A1 – DN 250 - 31,00 m: 

- Začátek kanalizační stoky A1 je proveden typovou kanalizační šachtou (KŠ24) umístěnou na pozemku 
p.č. 277/1 mezi sousedními pozemky p.č. 17 a st.p.č 11, dál pokračuje pozemkem p.č. 277/1 kolmo až 
k zaústění do kanalizační stoky A v místě KŠ17, která bude umístěna na pozemku p.č. 277/1 před 
sousedním pozemkem p.č. 2. Kanalizační stoka A1 bude v zastavěné části obce umístěna min. 2,80 m 
od hranic sousedních pozemků, vše v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic. 

- Stoka A2 – DN 250 - 57,10 m: 

- Začátek kanalizační stoky A2 je proveden typovou kanalizační šachtou (KŠ28) umístěnou na pozemku 
p.č. 277/1 mezi sousedními pozemky p.č. 12/1 a 13, dál pokračuje pozemkem p.č. 277/1 až k zaústění 
do kanalizační stoky A v místě KŠ18, která bude umístěna na pozemku p.č. 277/1 mezi sousedními 
pozemky p.č. 4/2, 13 a st.p.č. 10. Kanalizační stoka A1 bude v zastavěné části obce umístěna min. 
1,40 m od hranic sousedních pozemků, vše v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic. 

- Typové kanalizační šachty celkem - 28 ks: 

23 ks - kanalizační stoka A 

1 ks - kanalizační stoka A1 

4 ks - kanalizační stoka A2 

-  Kanalizační přípojky PVC 150, celkové délky - 171,10 m: 

20 ks – kanalizační stoka A 

2 ks – kanalizační stoka A1 

3 ks – kanalizační stoka A2 

ČOV mechanicko biologická, kapacita 75 EO: 

- ČOV bude umístěna na pozemku p.č. 191/17 v jeho jihovýchodní části při hranici se sousedními 
pozemky p.č. 203/3 a 292 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic. 

- Podzemní část ČOV bude složena z polypropylenových prvků o rozměrech 4,20 x 3,00 x 3,10 m; 

- Nadzemní část ČOV (provozní objekt) bude tvořit zděná stavba obdélníkového půdorysu o rozměrech 
3,50 x 3,45 m, sedlová střecha s výškou hřebene 4,00 m, krytina asfaltový šindel; vnitřní dispozice - 
denní místnost obsluhy, elektrorozvodna dmychydla a zádveří. 

- Oplocení areálu ČOV. 

Připojení stavby zejména ČOV na veřejně technickou a dopravní infrastrukturu předložená dokumentace 
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby neřeší. 

Určení prostorového řešení stavby: 

-  Kanalizace je v celém rozsahu podzemní stavbou. 

- ČOV je dělena na podzemní a nadzemní část stavby. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Záměr se nachází na funkčních plochách dle územního plánu města Horažďovice - plochy bydlení, 
plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, plochy dopravní infrastruktury. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace (06.2017) ověřené stavebním 
úřadem v územním řízení, autorizovaná osoba Ing. Daniel Kotaška – ČKAIT 0700680, 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 prováděcí 
dokumentace stavby. 
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4. Stavby kanalizačních stok a podzemní část ČOV jsou vodními díly a příslušný k jejich povolení je 

vodoprávní úřad, jako speciální stavební úřad pro stavby vodních děl. Projektová dokumentace musí 
splňovat náležitosti vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

5. 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. 

6. Stavba nadzemní části ČOV - provozní objekt je stavbou obecnou, k jejímu povolení je příslušný 
obecný stavební úřad. 

7. Dokončenou stavbu, kanalizačních přípojek a oplocení areálu ČOV, lze užívat bez oznámení 
stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. 

8. Podmínky realizace stavby plynoucí z vyjádření vlastníků či správců veřejné technické infrastruktury 
budou respektovány v dalším stupni projektové dokumentace. 

9. K případným změnám proti posouzené dokumentaci je třeba vyžádat si nové stanovisko z hlediska 
požární ochrany. 

10. V dalším stupni PD budou doplněny kompletní hydrotechnické údaje a návrh limitů pro povolení k 
vypouštění odpadních vod z navržené ČOV v souladu s NV. č. 401/2015 Sb. 

11. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude předložena k vydání vyjádření ČEVAK a.s. 

 

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 

 

Odůvodnění: 

Dne 31.7.2017 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 29.8.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 6.11.2017. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 16.1.2018, o jehož výsledku byl 
sepsán protokol. Při ústním jednání nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Písemné námitky ani 
připomínky nebyly ve stanoveném termínu na stavební úřad doručeny. 

Stavba kanalizace a ČOV (podzemní část) je vodním dílem 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 příslušného vodoprávního úřadu, odboru životního 
prostředí. 

Stavba provozního objektu ČOV (nadzemní část) je obecnou stavbou v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 
stavebního zákona a dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod podléhá stavba provozního objektu 
ohlášení příp. stavebnímu povolení, neboť obsahuje pobytovou místnost obsluhy, proto byla stanovena 
podmínka č. 6 ve výroku rozhodnutí část II. 

Podmínkou č. 7 ve výrokové části II. rozhodnutí stavební úřad upozorňuje žadatele, že stavba 
kanalizačních přípojek a oplocení areálu ČOV nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu 
úřadu v souladu s ust. § 103 stavebního zákona z čehož plyne skutečnost, že lze vodovodní přípojky užívat 
bez oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu v souladu s ust. 119 stavebního zákona. 

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

Stavba bude umístěna v území s platným územním plánem města Horažďovice a na základě níže 
uvedeného je s tímto v souladu: 

B – S 46 – plochy bydlení (kanalizační stoky A, A1, A2; kanalizační přípojky) - Základní charakteristika – 
plochy pro bydlení určené k umisťování činností a staveb pro bydlení a s bydlením bezprostředně 
souvisejících. Hlavní využití – bydlení v rodinných a bytových domech. Přípustné využití mimo jiné – 
dopravní a technická infrastruktura. 



Č.j. MH/05580/2018 str. 4 

 
NSp – S – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní (kanalizační stoka A, kanalizační přípojky,  
ČOV spolu s provozním objektem) - Hlavní využití – extenzivní využití přírodních ploch s cílem ekologické 
stabilizace ploch. Přípustné využití mimo jiné – dopravní a technická infrastruktura. 

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: 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 11.5.2017 č.j. 
MH/05788/2017: 

orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle § 15 písm. n) zákona č. 
334/1992 Sb. 

- bez podmínek pro umístění stavby. 

orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství  dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. 

- bez podmínek pro umístění stavby. 

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

- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko. 

vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. 

- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 10.5.2017 č.j. 
MH/06723/2017 - orgán státní správy ochrany ovzduší: 

- souhlas bez podmínek k umístění stavby. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 27.4.2017 č.j. 
MH/06123/2017 - vodoprávní úřad: 

- - souhlas bez podmínek k umístění stavby. Podmínky týkající se projektové dokumentace následného 
řízení jsou zapracovány ve výrokové části v bodě č. 4 část II. rozhodnutí. 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí vyjádření dne 8.10.2017 č.j. ŽP/13025/17 - 
na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad konstatuje, že záměr "Horažďovice - kanalizace a 
likvidace odpadních vod v místních částech města - Svaté Pole" nemůže mít negativní vliv na životní 
prostředí a veřejné zdraví a proto nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona. 

- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí vyjádření dne 6.10.2017 č.j. ŽP/14709/17 

Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 1.9.2017 č.j. 5001578547 - V zájmovém území nejsou umístěna 
žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, 
s.r.o. 

- Šumava Net s.r.o. vyjádření dne 12.9.2017 - ve vyznačené lokalitě se nenachází podzemní vedení sítě 
elektronických komunikací provozované firmou Šumava Net s.r.o. 

- ROSA computers Václav Rosa vyjádření dne 4.9.2017 - v zájmovém území v obci Svaté Pole se 
nenachází žádné kabelové trasy ani jiná věcná břemena provozované naší společností. 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 12.7.2017 č.j. HSPM-2240-4/2017 
KT – podmínka výroková část rozhodnutí část II. bod č. 9.  

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 4.5.2017 č.j. 
KHSPL/10324/21/2017 - z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví nejsou k 
dokumentaci žádné připomínky. 

- Policie ČR, Dopravní inspektorát policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy souhlas dne 
22.6.2017 č.j. KRPP-88037-1/ČJ-2017-030406 - k umístění stavby bez připomínek. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 2.5.2017 č.j. MH/05800/2017: 
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- Umístění nové inženýrské sítě do silničních  pozemků silnice III/17216 (p.p.č. 292, 293 v k.ú. Svaté 

Pole u Horažďovic) podléhá správnímu řízení, ukončené rozhodnutím o povolení zvláštního užívání, 
které je přílohou k žádosti o územní rozhodnutí.  

- Umístění nové inženýrské sítě do silničních  pozemků místních komunikací inv. č. 55c-01, 55c-02, 55c-
03 (vše na p.p.č. 277/1 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic) podléhá správnímu řízení, ukončené 
rozhodnutím o povolení zvláštního užívání, které je přílohou k žádosti o územní rozhodnutí. Podmínky 
splněny - rozhodnutí ze dne 10.7.2017, č.j. MH/09047/2017. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy rozhodnutí dne 10.7.2017 č.j. MH/09047/2017 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury stanovisko dne 26.4.2017 č.j. 
MH/05801/2017 - bez podmínek k umístění stavby 

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava stanovisko dne 12.5.2017 č.j. 22721/2017-143 - z 
hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horní Vltavy 
(ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, neboť lze předpokládat, že 
realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení jeho 
dobrého stavu. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem s 
těmito připomínkami: 

V dalším stupni PD budou doplněny kompletní hydrotechnické údaje a návrh limitů pro povolení k 
vypouštění odpadních vod z navržené ČOV v souladu s NV. č. 401/2015 Sb. – podmínka č. 10 
výrokové části II. rozhodnutí. 

- Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů souhlas dne 24.4.2017 č.j. ÚP 497/14-840-
2017 

- ČEVAK a.s. vyjádření dne 18.4.2017 č.j. 017070040343 - podmínky vyjádření se netýkají umístění 
stavby pouze její realizace. Projektovou dokumentaci pro stavební řízení požadujeme předložit 
k vyjádření – podmínka č. 11 výrokové části II. rozhodnutí. 

- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 17.6.2017 č.j. 1831/16/BRA/N 

- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 17.6.2017 č.j. 4953/16/OVP/N 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 25.1.2017 č.j. 519193/17 - V zájmovém území 
se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále 
jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Stanovené podmínky vyjádření týkající se realizace stavby budou 
akceptovány v následném správním řízení.  

- České Radiokomunikace a.s., odd. Ochrana sítí vyjádření dne 24.4.2017 č.j. UPTS/OS/168672/2017 

- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 25.1.2017 č.j. E03070/17 

- Vodafone Czech Republic a.s. souhlas dne 25.1.2017 č.j. 170125-130327084 

- UPC Česká republika, a.s. souhlas dne 25.1.2017 č.j. E002042/17 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 18.4.2017 č.j. 0100730959 - v zájmovém území se nachází nebo  
ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu - podzemní sítě NN, nadzemní sítě NN, 
stanice NN, nadzemní sítě VN. Stanovené podmínky vyjádřením, týkající se realizace stavby, budou 
akceptovány v následném správním řízení.  

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 30.5.2017 č.j. 0100752661 - v zájmovém území se nachází nebo  
ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu - podzemní sítě NN, nadzemní sítě NN. 
Stanovené podmínky vyjádřením, týkající se realizace stavby, budou akceptovány v následném 
správním řízení.  

- Telco Pro Services, a.s. vyjádření dne 18.4.2017 č.j. 0200586445 - 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 příslušného odboru životního prostředí č.j. MH/05788/2017 ze dne 11.5.2017 není 
závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění 
pozdějších předpisů, proto není závazné 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 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 
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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 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 ČEVAK, a.s., 
neboť je jí zapotřebí k řádnému posouzení stavby. 

Bodem č. 12 v části II. rozhodnutí stavební úřad stanovuje povinnost plynoucí z vyjádření správce povodí, 
neboť neplyne ze zákona, a je jí zapotřebí k řádnému posouzení stavby. 

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: 

parc. č. 1592/4, 1607, 1608, 1738/2, 1740/3, 2683/4, 2793/1 v katastrálním území Horažďovice, st. p. 2, 3, 
4, 5, 6, 7/1, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21/1, 21/2, 26, 27, parc. č. 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3/1, 4/2, 6, 7/1, 7/2, 
9/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 13, 15/1, 15/3, 17, 18, 19, 23/2, 23/7, 30/2, 37/1, 37/2, 37/3, 38, 162/2, 162/3, 163, 
164, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 191/7, 191/9, 191/18, 191/19, 191/21, 199/1, 199/2, 201/1, 201/2, 203/1, 
203/2, 203/3, 203/4, 203/5, 204, 205, 214, 222/1, 222/3, 225, 226/2, 227/1, 227/3, 227/4, 234, 239/4, 241, 
277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 277/9, 277/10, 277/11, 278/3, 281, 282, 283, 284, 294, 295 v 
katastrálním území Svaté Pole u Horažďovic. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Horažďovice, Svaté Pole č.p. 3, č.p. 4, č.p. 14, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 12, č.p. 13, 
č.p. 16, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 20, č.p. 19 a č.p. 24. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Připomínky ze strany veřejnosti nebyly podány. 

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. 

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 
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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 se nevyměřuje. 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Vodní zdroje Ekomonitor  spol. s.r.o., IDDS: 3v8a5db 
 sídlo: Píšťovy č.p. 820, 537 01  Chrudim 
 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: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
 zastoupení pro: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
 
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 
 
úřední deska 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1592/4, 1607, 1608, 1738/2, 1740/3, 2683/4, 2793/1 v katastrálním území Horažďovice, st. p. 2, 3, 
4, 5, 6, 7/1, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21/1, 21/2, 26, 27, parc. č. 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3/1, 4/2, 6, 7/1, 7/2, 
9/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 13, 15/1, 15/3, 17, 18, 19, 23/2, 23/7, 30/2, 37/1, 37/2, 37/3, 38, 162/2, 162/3, 163, 
164, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 191/7, 191/9, 191/18, 191/19, 191/21, 199/1, 199/2, 201/1, 201/2, 203/1, 
203/2, 203/3, 203/4, 203/5, 204, 205, 214, 222/1, 222/3, 225, 226/2, 227/1, 227/3, 227/4, 234, 239/4, 241, 
277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 277/9, 277/10, 277/11, 278/3, 281, 282, 283, 284, 294, 295 v 
katastrálním území Svaté Pole u Horažďovic. 
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Horažďovice, Svaté Pole č.p. 3, č.p. 4, č.p. 14, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 12, č.p. 13, 
č.p. 16, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 20, č.p. 19 a č.p. 24. 
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