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Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice,
které zastupuje MgA. Yvetta Švecová, IČO 04885074, Na Bílé husi 660, 388 01 Blatná
(dále jen "žadatel") podal dne 30.11.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s
názvem:
"Horažďovice - revitalizace sídliště Šumavská; Pod Vodojemem - úprava chodníkových ploch,
komunikací a zřízení parkovacích míst"
Horažďovice
změna územního rozhodnutí sp.zn. MH/06301/2012/OVÚP/Pa ze dne 5.9.2012
na pozemku parc. č. 832/40, 2722/15 v katastrálním území Horažďovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.
Stavba obsahuje:
Předmětem změny územního rozhodnutí je úprava chodníků, zřízení nových parkovacích stání, úprava
sítě veřejného osvětlení a přeložka plynovodu (NTL) v části sídliště Šumavská.
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
úprava parkoviště na pozemku p.č. 832/40 u stavby prodejny COOP č.p. 881 (st.p.č. 1146) - z výšení
počtu parkovacích stání z původních 4 stání na 14 stání;
zřízení 5 nových podélných parkovacích stání na pozemku p.č. 832/40 podél silnice č. III/1741 (p.p.č.
2722/15) na úrovni stavby prodejny č.p. 881 a staveb bytových domů č.p. 877 a 878 (st.p.č. 1069/1,
1069/2) vše k.ú. Horažďovice.
Parkovací stání jsou navržena z betonové dlažby.
SO 03 Veřejné osvětlení
úprava stávajícího vedení veřejného osvětlení (VO);
posunutí 1 lampy VO k nově navrženému místu pro přecházení (stávající přechod pro chodce) na
úrovni stavby č.p. 878;
umístění nové lampy VO v prostoru mezi stavbami č.p. č.p 877 a č.p. 881 u nově navržené pěší cesty.
SO 08 Plynovod
přeložka NTL plynovodu spočívající ve změně výškového vedení plynovodu bez změny trasy.
Výše uvedené změny se týkají II. až IV. etapy revitalizace sídliště.
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
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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:
Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich
doplnění.
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

Příloha:
Celkový situační výkres C.2
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

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

………………………………………………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
MgA. Yvetta Švecová, Na Bílé husi 660, 388 01 Blatná
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
Úřední deska
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 846, 847, 1068/1, 1068/2, 1069/1, 1069/2, 1070/1, 1070/2, 1071/1, 1071/2, 1146, parc. č. 828/7,
832/17, 832/45, 2722/28, 3177 v katastrálním území Horažďovice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Horažďovice č.p. 880, č.p. 880, č.p. 877, č.p. 877, č.p. 876, č.p. 876, č.p. 874, č.p. 874 a č.p. 881
Vlastníci/správci veřejné technické infrastruktury:
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Václav BURDA ELEKTROSLUŽBY, Otavská 1031, 341 01 Horažďovice
Bytservis spol. s r.o., Příkopy 86, 342 01 Sušice 1
GridServices, s.r.o., Edvarda Beneše č.p. 2439/70, 304 77 Plzeň 1
InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno
zastoupení pro: UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4
dotčené správní úřady (dodejky)
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
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
Policie ČR, Dopravní inspektorát policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: 5ixai69
sídlo: Nábřeží kpt. Nálepky č.p. 412, 339 01 Klatovy

