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V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í 
 
 

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. 
třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst.1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), 
ve správním řízení posoudil žádost ze dne 06.01.2021, kterou podala právnická osoba 

 
Obec Svéradice 
Svéradice 146 

341 01 Horažďovice 
IČO: 0057337 

 
Na základě tohoto posouzení a podle § 94p odst. 5 stavebního zákona speciální stavební úřad 
prodlužuje platnost společného povolení č.j. MH/13907/2018 ze dne 16.01.2019 na stavbu 
s názvem „Svéradice – chodníky“ na p.p.č. 2790/1, 2792/2, 2792/3, 2792/9, 2799/1, 2799/3, 
2811/1, 2846/1 v k.ú. Svéradice, a to do 20.02.2023. 
   
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Pro provedení stavby zůstávají v platnosti podmínky č. 1-3 a č. 5-14 společného povolení č.j. 
MH/13907/2018 ze dne 16.01.2019. 
2. Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2025. 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: 
- účastníci řízení neuplatnili návrhy ani námitky  
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům řízení: 
- účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili 
 
Odůvodnění:  
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy obdržel dne 06.01.2021 žádost, kterou podala 
právnická osoba obec Svéradice, se sídlem Svéradice 146, 341 01 Horažďovice, IČO:00573337, o 
povolení prodloužení platnosti společného povolení na stavbu s názvem „Svéradice – chodníky“ na 
p.p.č. 2790/1, 2792/2, 2792/3, 2792/9, 2799/1, 2799/3, 2811/1, 2846/1 v k.ú. Svéradice. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno správní řízení o povolení prodloužení platnosti společného povolení č.j.: 
MH/13907/2018 ze dne 16.01.2019, které nabylo právní moci dne 20.02.2019. 
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Speciální stavební úřad opatřením č.j.: MH/00699/2021 ze dne 13.01.2021 oznámil účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení o prodloužení platnosti společného povolení 
podle § 94p odst. 5 stavebního zákona. Speciální stavební úřad stanovil, že ve lhůtě 15 dnů ode 
dne doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své 
námitky, popř. důkazy.  
 
Během stavebního řízení nebyly speciálnímu stavebnímu úřadu doručeny žádné negativní námitky 
nebo důkazy účastníků řízení. 
 
Protože speciální stavební úřad neshledal důvody bránící prodloužení platnosti společného 
povolení č.j.: MH/13907/2018 ze dne 16.01.2019, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto 
rozhodnutí.  
 
Speciální stavební úřad zakotvil do podmínky č.1 pro provedení stavby platnost podmínek č. 1-3 a 
č. 5-14 společného povolení č.j. MH/13907/2018 ze dne 16.01.2019, které nabylo právní moci dne 
20.02.2019. Dále podmínkou č. 2  stanovil časový plán pro provedení stavby. 
 
Jelikož se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad dle 
ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 
toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou. 

 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem 
lhůty je den následující po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího Městského 
úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje v Plzni. 

 
 
 
Josef Rada 
vedoucí odboru dopravy 
 
 
 
Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
po dobu 15 dnů a zároveň bude tato vyhláška zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový  přístup.                                                               
Dnem vyvěšení je 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. 
 
Obecní úřad Svéradice tuto vyhlášku bezodkladně vyvěsí na své úřední desce na dobu nejméně 
15 dnů.  
 
 
 
Úřední deska: 
............................................................................................................................................................. 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis:                                                                             Razítko, podpis: 
............................................................................................................................................................. 
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Rozhodnutí obdrží 
Účastníci řízení (dle § 27, odst. 1 správního řádu) 
Obec Svéradice, Svéradice 146, 341 01 Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
 
Účastníci řízení (dle § 27, odst. 2 správního řádu) 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
- st.p.č.14, 15, 19, 22, 23, 24/1, 49/2, 49/3, 51, 52, 53, 57, 58/2, 58/3, 97, 107, 132, 239 a p.p.č. 
3/1, 3/2, 4, 9, 13/1, 48, 49, 95/2, 96/5, 520/1, 520/3, 2790/3, 2790/19, 2790/20 v k.ú. Svéradice  
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
- čp. 4, 5, 7, 11, 12, 41, 42, 45, 46, 84, 87, 93, 95, 96, 99, 106, 154  
 
Dotčené orgány 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a ÚP, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ÚO Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy 
 
Vlastníci/správci veřejné technické infrastruktury: 
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 
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