Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor výstavby a územního plánování
Číslo jednací: :
Spisová značka
Datum:

MH/05741/2017
MH/06680/2017
10.05.2017

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Spol. AGROSPOL, Malý Bor a.s. , Malý Bor 144, IČO49195492
(dále jen "žadatel") podal dne 13.04.2017 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu:
Přístavba porodny krav Malý Bor
na pozemku st. p.213, 241, a p.p. 754/52, 754/55, 754/56, 754/58 v k.ú. Malý Bor. Uvedeným dnem bylo
zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba obsahuje SO01 – přístavbu porodny krav a SO02 – přípravnu krmné slámy :
SO01 – spočívá v přístavbě obou hal směrem východním a to první haly o 16,7m druhé o 9,3m při
zachování jejich výšky. Konstrukce ocelové sloupy, obvodové stěny železobeton, východní strana nad
nimi otevřená. Přístřešek u jižní stěny haly (krmný stůl, úprava paznehtů vč. pomocných prostorů).
Konstrukce ocelové nosné sloupy na betonových patkách a dřevěné příhradové nosníky
s vláknitocementovou krytinou. Obslužné vnitřní prostory zděné, okna plastová. Podlaha betonová
s izolací. Přípojka vody a NN stávající. Odkanalizování novým vedením do stávající jímky. Zastavěná
plocha porodny a strouhání 2237m2, desinfekční vana 67,75m2, hnojná koncovka 245m2, zpevněné
plochy celkem 239m2, obestavěný prostor 10652m2, kapacita porodny 116 míst.
SO02 – Lehký ocelový přístřešek pro mělnění slámy o půdorysu 10,4 x 3,54, a max výšce 4,71m,
západní stěna zakryta plechem, zbytek otevřený. Hala pro skladování slámy. Ocelová konstrukce na
vyvýšených patkách o půdorysu 20,94x16,84m, max. výšky 8,60m. Krytina plachta z PVC. Podlaha
betonová. Hala bude průjezdná a betonová manipulační plocha bude její součástí. Zastavěná plocha
hala a přístřešek 389,8m2, obestavěný prostor haly a přístřešku 2573,8m2, kapacita haly 700m3,
zpevněné manipulační plochy 179m2.
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 zahájení společného řízení podle
§ 94a stavebního zákona a současně, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán
územní plán, podle § 94a odst. 3 stavebního zákona nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na den
15. června 2017 (čtvrtek) v 10,00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby (kancelář spol. AGROSPOL, Malý Bor a.s. Malý Bor
čp.144). Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být
vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do
podkladů pro vydání 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).
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního
řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání
na místě:
U vjezdu do areálu spol. AGROSPOL, Malý Bor a.s. Malý Bor 144
Poučení: Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům
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a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se
nepřihlíží. Účastník řízení může uplatnit námitky proti umístění i povolení stavby v rozsahu, jak jimi může
být dotčeno jeho právo a oprávněný zájem. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. Pověřený zaměstnanec
stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí
pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo
opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. Stavební úřad
může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo
závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona
tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí
prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
otisk úředního razítka
Ing. Josef Kotlaba
Vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 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.

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)
Obec Malý Bor, Malý Bor 146, 34101 Horažďovice
AGROSPOL, Malý Bor a.s. , Malý Bor 144, 34101 Horažďovice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha3
Římskokatolická farnost Malý Bor, Mírové náměstí 10, 34101 Horažďovice
dotčené správní úřady
Krajská veterinární správa státní veterinární. správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 1846/13, 30100 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Plzeň. kraje, Kaplířova 2726/9, Již. Předměstí, 30100 Plzeň 1, ÚO Klatovy
Krajská hygienická stanice Plzeň.kraje, Skrétova 1188/15, Již. Předměstí, 30100 Plzeň 1, ÚP Klatovy
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 34101 Horažďovice
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 30613 Plzeň
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