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VEŘEJNÁ
OZNÁMENÍ

O

VYHLÁŠKA

ZAHÁJENÍ

STAVEBNÍHO

ŘÍZENÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy obdržel dne 06.03.2018 žádost, kterou podala
právnická osoba město Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO:
00255513 a právnická osoba Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., se sídlem Koterovská
162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119, o vydání stavebního povolení pro provedení stavby s názvem
„III/18614 Třebomyslická ulice Horažďovice“ na p.p.č. 2745/8, 2745/12, 2745/13, 2745/14, 264/3,
2745/10, 238/33, 238/86, 238/82, 238/6, 238/30, 263/10, 2694/5, 2694/7, 2694/3, 2694/6, 2745/18
v k.ú. Horažďovice a p.p.č. 2475/3, 2475/37, 2475/33, 2475/26, 1197/55 v k.ú. Zářečí u
Horažďovic. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stručný popis stavby:
SO 120, SO 121 – Třebomyslická ulice – vozovka, chodníky
Jedná se o stavební úpravy silnice III/18614 (Třebomyslická ulice), které začínají za nově
navrženou okružní křižovatkou na silnici I/22 (Komenského ulice) v km 0,02000 a pokračují celou
ulicí Třebomyslickou, kde končí v km 0,41972 u nemovitosti p.p.č. 285/11 v k.ú. Horažďovice.
Šířka vozovky je navržena 6,00 m (2 x jízdní pruh v šíři 3,00 m).
Vlevo podél celé upravované komunikace je navržen chodník v šířce 1,50 m za zeleným pásem.
Současně budou upraveny vjezdy a vstupy k jednotlivým nemovitostem, u vjezdů k nemovitostem
jsou navržena parkovací stání.
SO 131 – Okružní křižovatka Komenského ulice - chodníky
Na chodník v ul. Třebomyslické navazuje chodník lemující nově navrženou okružní křižovatku,
součástí tohoto chodníku jsou místa pro přecházení. Současně bude provedena úprava místní
komunikace ulice Za Tržištěm v délce 40,58 m.
SO 110 – Komunikace (Obytná zóna)
Na ul. Třebomyslickou se v km 0,103 52 napojuje nová komunikace s prvky obytné zóny. Vjezd do
obytné zóny je navržen přes chodníkový přejezd, osazený varovným a signálním pásem.
Komunikace je navržena v šířce 3,50 – 5,50 m. Dále je navrženo 8 parkovacích stání se šířkou
2,00 m a 2 provizorní obratiště.
SO 330 – Odvodnění komunikace
V trase úpravy silnice III/18614 (Třebomyslická ulice) je navrženou celkem 18 ks obrubníkových
příp. uličních vpustí. V obytné zóně jsou navrženy 4ks obrubníkových vpustí. Vpusti budou
zaústěny do nové kanalizace pomocí přípojek DN 150.
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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“)
oznamuje ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a všem
známým účastníkům řízení zahájení stavebního řízení a současně nařizuje ústní jednání, které
se uskuteční

v úterý dne 15.05.2018 v 8:30 hodin
se schůzkou účastníků řízení na Městském úřadě v Horažďovicích,
velká zasedací síň - přízemí, č. dveří 7.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě
důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři zdejšího speciálního
stavebního úřadu (MěÚ Horažďovice, I. patro, kanc. č. 124) ve dnech pondělí a středa, 8-17 hodin,
v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.
Jelikož se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad dle
ustanovení § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), oznamuje toto opatření veřejnou vyhláškou.
Poučení:
Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání
stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi dotčeno jeho vlastnické právo nebo
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému
břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují
rozsah uvedený ve větě první tohoto poučení, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Josef Rada, v.r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
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.
Úřední deska:
.............................................................................................................................................................
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Razítko, podpis:
Razítko, podpis:
.............................................................................................................................................................
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Oznámení obdrží
Účastníci řízení (dle § 27, odst. 1 správního řádu)
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
(doručováno zmocněnci: GPL-INVEST s.r.o., Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice)
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
(doručováno zmocněnci: GPL-INVEST s.r.o., Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Karhanová Věra, Třebomyslická 205, 341 01 Horažďovice
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Václav Burda, Elektroslužby, Otavská 1031, 341 01 Horažďovice
Šumava-Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 341 01 Horažďovice
Účastníci řízení (dle § 27, odst. 2 správního řádu)
- oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy
k sousedním pozemkům:
• st.p.č. 559, 540, 1486, 539, 758, 949, 759, 560, 545, 544, 673, 769, 561/2, 551, 561/1, 806,
1827, 483, 312 a p.p.č. 279/2, 285/11, 285/6, 285/7, 285/10, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/9,
282/8, 282/1, 282/2, 282/7, 282/6, 282/10, 282/4, 282/11, 282/12, 3156, 2745/16, 238/58, 238/4,
238/91, 238/87, 238/89, 238/88, 238/90, 238/85, 238/84, 238/83, 263/9, 238/47, 2745/15, 263/13,
320/2, 2745/9, 320/1 v k.ú. Horažďovice
• st.p.č. 161, 197/1 a na p.p.č. 2475/36, 1181/1 v k.ú. Zářečí u Horažďovic.
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
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ÚP Klatovy, Skrétova 15, 301 00
Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
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