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Dle rozdělovníku

V Horažďovicích, dne: 27.8.2013

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Tenisový klub Pačejov,  IČO 22880925, Pačejov 119, 34101 Horažďovice, kterého zastupuje  na 
základě plné moci Ing. Martin Liška, nar. 30.4.1973 Komenského 1133, 34101 Horažďovice 

(dále jen "žadatel") podal dne 20.6.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
s názvem:                                           „Tenisový kurt Pačejov“
na pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Pačejov (sportoviště a rekreační plocha) o výměře 19788 m2.

                                           Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis záměru:  Jedná se o tenisový kurt o 36,6 x 18,4 m ohraničený betonovým obrubníkem včetně 
oplocení o výšce 3 m na obvodu 

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. 2
stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní 
jednání spojené s ohledáním na místě na den

1.10. 2013 (úterý) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných na obecním úřadu v Pačejově.

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: Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního 
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném 
stavebním úřadem tj. na stávajícím zázemí sportoviště , kryté před deštěm avšak trvale veřejně 
přístupné a to do doby veřejného ústního jednání. Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky 
účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim 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. 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.

Pozn : Projektant ověří (nejlépe ve spolupráci se správcem) nejpozději k datu jednání polohu 
vzdušného elektrického vedení VN, neboť trasa uvedená v dokumentaci k územnímu řízení 
neodpovídá poloze vedení které je k dispozici na digitální mapě územně analytických podkladů 
Plzeňského kraje. Dále doloží originál plné moci spolu s vlastním podpisem.

        Ing. Josef Kotlaba
                                                                    vedoucí odboru výstavby a územního plánování
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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)

účastníci dle ust. § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona
Tenisový klub Pačejov,  IČO 22880925, Pačejov 119, 34101 Horažďovice, kterého zastupuje  na 
základě plné moci Ing. Martin Liška, nar. 30.4.1973 Komenského 1133, 34101 Horažďovice 
Obec Pačejov, IČO 255963, Pačejov Nádraží čp. 199, 34101 Horažďovice

účastníci dle ust. § 85 odst. 2 :                                                                             
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 30100 Plzeň -  Správa  a údržba silnic Plzeňského kraje,                             
Obec Pačejov, IČO 255963, Pačejov Nádraží čp. 199, 34101 Horažďovice
Josef Hosnedl, Pod Hůrkou 556, 33901 Klatovy III
Květa Hosnedlová, Pod Hůrkou 556, 33901 Klatovy III
Ing. Miroslav Hosnedl, Letců R.A.F. 1935, 28802 Nymburk
Net4GAS, s.r.o. Na hřebenech II, 1718/8 14021 Praha 4
Telefónica  Czech republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4-Michle
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2

dotčené správní úřady
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové nám. č1, 34101  Horažďovice
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Mírové nám. č1, 34101  
Horažďovice
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