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Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice,
kterého zastupuje PONTEX spol. s.r.o., Ing. Petr Vachta, IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14
Praha 4
(dále jen "žadatel") podal dne 1.11.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Horažďovice - Předměstí - bezpečnost pro chodce a cyklisty
km 1,418 - 2,060
na pozemku st. p. 955, 957, parc. č. 1272/13, 1272/18, 2189/13, 2271/3, 2271/11, 2271/12, 2271/13,
2272/1, 2272/12, 2277/19, 2660/5, 2660/8, 2660/88, 2660/90, 2912/1 v katastrálním území Horažďovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Novostavbu chodníků a smíšené stezky pro chodce a cyklisty.
Stavba se nachází v území mezi koncem města Horažďovice a prostorem před nádražní budovou v
městské části Horažďovice - Předměstí, území podél silnice II/139.
V prvním úseku, za roh oplocení býv. společnosti TERASO, je podél silnice II/139 navržen chodník,
dále je navržena společná stezka pro chodce a cyklisty až přes žel. trať Horažďovice - Horažďovice
předměstí. V prostoru intravilánu lokality Horažďovice - Předměstí je navržen chodník.
V rámci projektové dokumentace jsou definovány dvě osy:
1) Osa komunikace II/139, začátek staničení se nachází 1,00 m před dopravní značkou konec obce.
2) Osa společné stezky pro chodce a cyklisty (úsek, který není veden v těsném souběhu se silnicí
II/101) km 0,000 společné stezky je umístěn do profilu, který má silniční staničení 0,383 13.
Seznam stavebních objektů:
SO 104 Horažďovice Předměstí (km 1,425 - 2,060), Úpravy na komunikaci:
frézování okraje vozovky v tl. 90 - 110 mm (do profilu) v km 1,460 - 2,060,
frézování okraje vozovky v tl. 90 - 110 mm (do profilu) v šířce 1,50 m na slepé komunikaci v km
2,067 70 + plochy vozovky v okolí nového místa pro přecházení,
osazení přídlažby vlevo v km 1,478 - až místo pro přecházení (u č.p. 439) v km 2,067 70 (podél
obruby) do betonového lože,
osazení přídlažby (podél obruby) vpravo km 1,466 - 2,060,
pokládka drénů s vyspádovaným dnem v místech, kde je podélný sklon menší než 0,5%,
vybourání stávajících uličních vpustí a osazení nových do upravené polohy těsně u obruby,
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provedení přípojek k vpustem a k drénům,
pokládka ložné asfaltové vrstvy vvtl. 50 - 70 mm,
pokládka obrusné asfaltové vrstvy v tl. 40 mm.
SO 105 Horažďovice Předměstí (km 1,425 - 2,060), Chodník:
osazení obrubníku vlevo v km 1,478 - až místo pro přecházení (u č.p. 439) v km 2,067 70 (podél
přídlažby) do betonového lože,
osazení obrubníku vpravo (podél přídlažby) v km 1,466 - 2,060,
výstavba chodníků,
výstavba nástupišť zastávek BUS,
zpevnění a odvodnění vjezdů,
zřízení signálního pásu v ploše nádraží Horažďovice – Předměstí,
výstavba chodníku v úsečku km 1,428 50 - 1,449.
SO 442 Horažďovice Předměstí (km 1,418 - 2,060), Veřejné osvětlení + veřejný rozhlas:
jednostranná soustava světelných míst (pravá strana silnice II/139 směr Blatná),
16 ks bezpaticových žárově zinkovaných stožárů jmenovité výšky 8,00 m, s výložníkem o délce
ramena 1,50 m,
umístění jednotlivých stožárů - rozteč max. 43,00 m,
svítidla se sodíkovou výbojkou o výkonu zdroje 100 W,
na vybrané stožáry se zavěsí nové (nebo přeložené) reproduktory místního rozhlasu v počtu 5 ks,
bude přeložen dotčený mikrovlnný měřič rychlosti.
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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám 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).
Poučení:
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je
její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Dana Panušková
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby a ÚP
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Příloha:
Info - mapa – dotčené území stavbou

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.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
PONTEX spol. s.r.o., IDDS: nrpt3sn
sídlo: Bezová č.p. 1658, 147 14 Praha 4
zastoupení pro: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Jiří Vostatek, Předměstí č.p. 439, 341 01 Horažďovice
Jan Mrcek, Předměstí č.p. 797, 341 01 Horažďovice
Ing. Miloslav Mrcek, Předměstí č.p. 797, 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
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, IDDS: rb8wvq3
sídlo: Třanovského č.p. 622/11, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
úřední deska
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 329/1, 329/3, 329/4, 350, 416, 417, 419, 420, 421/1, 421/2, 449, 450, 451, 464, 465, 466, 467,
468, 469/1, 469/2, 470, 471, 529/1, 530, 536, 546, 550, 552, 557, 567, 568, 574/1, 671, 1161, 1221,
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parc. č. 1244/6, 1244/8, 1272/5, 1272/8, 1272/20, 2271/2, 2271/4, 2271/6, 2271/7, 2271/8,
2272/2, 2272/3, 2272/7, 2272/9, 2272/10, 2272/11, 2272/13, 2272/14, 2272/15, 2272/16,
2277/9, 2277/10, 2277/11, 2277/12, 2277/14, 2277/15, 2279/2, 2279/3, 2313/2, 2313/3,
2314/3, 2314/4, 2315/4, 2315/5, 2315/7, 2315/8, 2318/3, 2660/73, 2660/74, 2660/75, 2783,
3153, 3154 v katastrálním území Horažďovice

2271/9,
2277/4,
2313/5,
2910/1,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Horažďovice č.p. 449, č.p. 451, č.p. 448, č.p. 455, č.p. 454, č.p. 452, č.p. 453, č.p. 471, č.p. 501,
č.p. 458, č.p. 469, č.p. 457, č.p. 461, č.p. 462, č.p. 464, č.p. 465, č.p. 466, č.p. 468, č.p. 467, č.p.
472, č.p. 473, č.p. 475, č.p. 463, č.p. 474, č.p. 470, č.p. 481, č.p. 480, č.p. 482, č.p. 486, č.p. 485,
č.p. 499, č.p. 534, č.p. 1002 a č.p. 1003
vlastníci/správci veřejné technické infrastruktury, ostatní:
ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, Plzeň
2-Slovany, Lobzy, 326 00 Plzeň 26
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
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Plzeň, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., středisko Klatovy, IDDS: 5ec62h6
sídlo: Máchova č.p. 714, 339 01 Klatovy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
dotčené správní úřady (dodejky)
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Škroupova č.p. 11, 301 36 Plzeň
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, 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
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

