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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 29.3.2013 podal 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, 110 00  Praha 1, 
kterého zastupuje METROPROJEKT Praha a.s., IČO 45271895, I.P.Pavlova 2, 120 00  Praha 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

„Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí“ 
Horažďovice, Předměstí č.p. 431 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 327 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 330 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 332/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 332/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 357 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 363 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 364 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 365 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1590/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1622 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1624 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1625 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 1626 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1633 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1647 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1648 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 971/1 (orná půda), 
parc. č. 972/1 (orná půda), parc. č. 1227/6 (orná půda), parc. č. 1264/5 (vodní plocha), parc. č. 1270/2 
(zahrada), parc. č. 1272/5 (ostatní plocha), parc. č. 1272/9 (ostatní plocha), parc. č. 1272/10 (ostatní 
plocha), parc. č. 1272/14 (ostatní plocha), parc. č. 1272/15 (ostatní plocha), parc. č. 1272/16 (ostatní 
plocha), parc. č. 1272/18 (ostatní plocha), parc. č. 1272/19 (ostatní plocha), parc. č. 1272/21 (ostatní 
plocha), parc. č. 1272/23 (ostatní plocha), parc. č. 1272/24 (ostatní plocha), parc. č. 2174/5 (lesní 
pozemek), parc. č. 2189/4 (ostatní plocha), parc. č. 2189/5 (ostatní plocha), parc. č. 2189/7 (ostatní 
plocha), parc. č. 2189/8 (ostatní plocha), parc. č. 2189/10 (ostatní plocha), parc. č. 2189/12 (ostatní 
plocha), parc. č. 2189/13 (ostatní plocha), parc. č. 2189/15 (vodní plocha), parc. č. 2271/12 (ostatní 
plocha), parc. č. 2282/15 (ostatní plocha), parc. č. 2299/10 (orná půda), parc. č. 2322/8 (orná půda), 
parc. č. 2660/54 (ostatní plocha), parc. č. 2660/77 (ostatní plocha), parc. č. 2706/3 (ostatní plocha), 
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parc. č. 2706/6 (orná půda), parc. č. 2775/1 (ostatní plocha), parc. č. 2775/3 (ostatní plocha), parc. č. 
2775/9 (ostatní plocha), parc. č. 2775/11 (ostatní plocha), parc. č. 2775/12 (ostatní plocha), parc. č. 
2785/18 (ostatní plocha), parc. č. 3021 (orná půda), parc. č. 3082 (ostatní plocha), parc. č. 3024 
(ostatní plocha), parc. č. 3081 (ostatní plocha) v katastrálním území Horažďovice; 

st. p. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 68 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 183 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 184 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 190 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 
p. 428 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1164/8 (ostatní plocha), parc. č. 1252/4 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Pačejov; 

parc. č. 313/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Jetenovice; 

st. p. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 109 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 206 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 835 (ostatní plocha) v katastrálním území Velký Bor u Horažďovic. 

parc. č. 964/8 (ostatní plocha), parc. č. 964/2 (ostatní plocha), parc. č. 1013/2 (ostatní plocha), parc. č. 
1116 (ostatní plocha), parc. č. 1132/2 (ostatní plocha), parc. č. 1265/30 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Střelské Hoštice; 

st. p. 68 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 61/1 (ostatní plocha), parc. č. 61/3 (ostatní plocha), parc. 
č. 109/2 (ostatní plocha), parc. č. 113/4 (ostatní plocha), parc. č. 691 (ostatní plocha), parc. č. 692 
(ostatní plocha) v katastrálním území Střelskohoštická Lhota 

 
Druh umisťované stavby: 
-  Z hlediska dopravní infrastruktury je stavba samotná součástí dopravní železniční infrastruktury. 
 
Účel umisťované stavby: 
- Trať č. 190 Plzeň - Nepomuk, zdvoukolejnění a směrová rektifikace. 
- Trať č. 190 Horažďovice - Předměstí - Čičenice, zdvoukolejnění a směrová rektifikace. 
- Trať č. 190 Plzeň - Horažďovice - České Budějovice, předpokládá se modernizace trati s rektifikací 

oblouků pro zvýšení traťové rychlosti do 160 km/h s úplným zdvoukolejněním trati. 
- Přestavba českobudějovického a plzeňského zhlaví (železniční stanice Horažďovice předměstí 

situované v km 289,657) včetně změny konfigurace kolejiště s redukcí stávajícího rozsahu na 10 
kolejí z důvodu vybudování  dvou nových ostrovních nástupišť s bezbariérovým přístupem a 
podchodu včetně výtahů. Trať je  elektrizovaná střídavou trakční soustavou 25 kV. Po dokončení 
se předpokládá zvýšení stávající rychlosti z 60 km/h na 100km/h. 

- Vzhledem k nefunkčnímu stávajícímu odvodňovacímu systému bude provedeno odvodnění 
(řešeno centrálními dešťovými žlaby) a sanace železničního spodku. 

- Traťové zabezpečovací zařízení a stanice bude vybavena novým elektronickým staničním 
zabezpečovacím zařízením III. kategorie. Ovládání zabezpečovacího zařízení bude na hlavní trati 
zajištěno pomocí kolejových obvodů a jeho zálohované pracoviště bude umístěno do nové 
technologické budovy - přestavba východní části stávající stavby na st.p.č. 330 a p.p.č. 2189/13 v 
k.ú. Horažďovice. 

- Stávající rozhlasové zařízení bude nahrazeno novým pouze v rozsahu pro cestující. Stanice bude 
vybavena vizuálním informačním zařízením. Ve stanici bude vybudována místní kabelizace, 
odpovídajíc rozsahu zabezpečovacího zařízení.  

- Součástí stavby jsou také kabelové trasy, úpravy rozvodů NN a osvětlení. Kabelová trasa v úseku 
Střelské Hoštice - Horažďovice předměstí a Horažďovice, zastávka Velký Bor, stávka Jetenovice, 
ŽST Pačejov. 

 
Umístění stavby na pozemku: 
- Stavba leží na severním okraji města Horažďovice. Konkrétně je stavba situována na severní okraj 

místní části Předměstí, která je izolována od města Horažďovice volnou zemědělskou krajinou. 
Komunikace II/139 odděluje pozemek na kterém je umístěna ŽST (pozemek stavby) od místní 
zástavby. Na severní straně navazuje na pozemek stavby volná krajina, bez souvislé zástavby, 
pouze severovýchodním směrem je cca ve vzdálenosti 250 m izolovaná zástavba místní části 
Předměstí. Kabelová trasa v úseku Střelské Hoštice - Horažďovice předměstí a Horažďovice je 
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vedená po stávajících drážních pozemcích a kromě úseků v ŽST Horažďovice předměstí a ŽST 
Horažďovice je vedena volnou krajinou. Zastávka Velký Bor bude osazena novou řídící jednotkou 
pro dálkové ovládání a diagnostiku osvětlení. Zastávka Jetenovice bude osazena novými svítidly. 
ŽST Pačejov mezi dopravní kanceláří a vjezdovým návěstidlem bude nově umístěn kabel NN, vše 
na drážních pozemcích. 

 
Určení prostorového řešení stavby: 
Z hlediska technické infrastruktury bude stavba nově napojena: 
- na přenosovou distribuční soustavu 22 kV viz. SO 03-78-07 
- na distribuční soustavu NN viz. SO 04-78-03 
- technologický objekt bude napojen nově na komunikaci II/139 viz SO 03-55-02 
- technologický objekt bude napojen na plánovanou jednotnou kanalizaci viz. SO 03-50-02 
- technologický objekt bude napojen na plánovaný vodovod viz. SO 03-51-01 
Základní údaje o kapacitě stavby: 
V rámci stavby bude realizováno: 
- Úpravy kolejového svršku 6966 m 
- Instalované nové výhybky 23 ks 
- Instalované regenerované stávající výhybky 4 ks 
- Osazení kolejnicových zarážedel 3 ks 
- Osazení hydraulického zarážedla 1 ks 
- Nové štěrkové lože 17685 m3 
- Úpravy pražcového podloží 82300 m2 
- Příkopové odvodňovací tvárnice TZZ3 145 m 
- Betonové odvodňovací zídky žel. spodku UCB 700 m 
- Betonové odvodňovací zídky žel. spodku UCH0 1150 m 
- Trativodní potrubí žel. spodku 2824 m 
- Svodné potrubí 440 m 
- Trativodní šachty plastové 76 ks 
- Trativodní šachty betonové 12 ks 
- Plocha nástupišť 3250 m2 
- Plocha zastřešení nástupišť 845 m2 
- Plocha úprav komunikací 564 m2 
- Obestavěný prostor technologického objektu 1600 m3 
- Počet výtahů 2 ks 
- Most   podchod ŽB monolit rám 3x2,5m 20 m 
- Propustky prefabrikované rámové 70 m 
- Propustky monolitické rámové 11 m 
- Propustky ŽB trubní 19 m 
- Multikanál 9 ti otvorový 2497 m 
Demolice objektů: 
- Stavědlo č.1, stavědlo č.2, strážní domek, Nádražní 430, rozvodna EPZ, reléový domek u 

St.1, reléový domek u St.2, studna v km 290,330, skladiště,  garáže. 
 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
- st. p. 327, 330, 332/1, 332/2, 357, 363, 364, 365, 1590/1, 1622, 1624, 1625, 1626, 1633, 1647, 

1648, parc. č. 971/1, 972/1, 1227/6, 1264/5, 1270/2, 1272/5, 1272/9, 1272/10, 1272/14, 1272/15, 
1272/16, 1272/18, 1272/19, 1272/21, 1272/23, 1272/24, 2174/5, 2189/4, 2189/5, 2189/7, 2189/8, 
2189/10, 2189/12, 2189/13, 2189/15, 2271/12, 2282/15, 2299/10, 2322/8, 2660/54, 2660/77, 
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2706/3, 2706/6, 2775/1, 2775/3, 2775/9, 2775/11, 2775/12, 2785/18, 3021, 3082, 3024, 3081  v 
katastrálním území Horažďovice; 

st. p. 67, 68, 183, 184, 190, 428, parc. č. 1164/8, 1252/4 v katastrálním území Pačejov; 

parc. č. 313/1 v katastrálním území Jetenovice; 
st. p. 92, 109, 206, parc. č. 835 v katastrálním území Velký Bor u Horažďovic; 
parc. č. 964/8, 964/2, 1013/2, 1116, 1132/2, 1265/30 v katastrálním území Střelské Hoštice; 
st.p.č. 68, parc.č. 61/1, 61/3, 109/2, 113/4, 691, 692 v katastrálním území Střelskohoštická Lhota; 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace (03/2013) ověřené stavebním 
úřadem v územním řízení, kterou ověřila autorizovaná osoba Ing. Jan Nosek – ČKAIT 0010121, 
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Při projektování a přípravě dalšího stupně projektové dokumentace pro stavební řízení je nutné 
respektovat stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky.  

3. V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad ukládá zpracování 
prováděcí dokumentace stavby. 

4. Před podáním žádosti o stavební povolení žadatel požádá příslušný obecný stavební úřad o vydání 
souhlasu dle § 15 stavebního zákona, který je jednou z příloh k žádosti o stavební povolení 
speciálních stavebních úřadů. 

5. Po dokončení staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) body 4 až 8 stavebního zákona požádá 
stavebník  o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona. Pro vydání kolaudačního 
souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná 
zvláštními předpisy. Zároveň zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a 
vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

6. ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje  - Podmínky požární bezpečnosti stavby, 
zpracované v předložené projektové dokumentaci, akceptovat v dalším stupni projektové 
dokumentace. Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby 
předložit opět k vyjádření. 

7. Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy - V rámci SO 03-55-03 "Žst. Horažďovice předměstí, 
provizorní komunikace II/139" je navržena provizorní pozemní komunikace, na kterou bude 
převedena veškerá doprava při úplné uzavírce provozu na silnici II/139. Povolení této dočasné 
stavby pozemní komunikace podléhá stavebnímu řízení. Příslušný speciální stavební úřad je zdejší 
odbor dopravy. Dopravně inženýrská opatření, která budou zpracována v dalších stupních 
projektové dokumentace , a která se budou týkat realizace zejména SO 03-40-01 "Žst. 
Horažďovice předměstí, propustek v km 289,244", SO 03-51-01 "Žst. Horažďovice předměstí, 
vodovodní přípojka technologického objektu", SO 03-50-01 " Žst. Horažďovice předměstí, 
kanalizační přípojka technologického objektu", SO 03-50-01 "Žst. Horažďovice předměstí, dešťová 
kanalizace" požadujeme k předložení. 

8. Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí - Souhlas dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky souhlasu s realizací záměru budou akceptovány v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00  Praha 1 
Město Horažďovice, Mírové nám. 1, 341 01  Horažďovice 
Obec Velký Bor, Velký Bor 71, 3401  Horažďovice 
Obec Střelské Hoštice, Střelské Hoštice 83, 387 15  Střelské Hoštice 
Pavel Homolka, nar. 29.10.1971, Předměstí 441, 341 01  Horažďovice 
Doc. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, nar. 4.6.1960, U Srnčího dolu 2749/4, 466 01  Jablonec nad Nisou 1 
Mgr. Marta Malinová, nar. 27.2.1962, Strašnická 1140/8, Hostivař, 102 00  Praha 102 
Vlastimil Šatra, nar. 7.4.1969, Nábřežní 421, 341 01  Horažďovice 
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Plzeňský kraj, Majetkový odbor, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Václav Brabec, nar. 29.8.1934, Předměstí 444, 341 01  Horažďovice 
Marie Brabcová, nar. 31.1.1936, Předměstí 444, 341 01  Horažďovice 
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61  Jeneč 
Obec Pačejov, Nádražní 199, Pačejov, 341 01  Horažďovice 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 15  Praha 

 

Odůvodnění: 

Dne 29.3.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, 
protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení 
záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit 
své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím 
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho 
provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací a zároveň vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu a využití území. 

Přestavba zejména obsahuje: 
provozní soubory: 
- železniční a traťové zabezpečovací zařízení, železniční sdělovací zařízení, silnoproudá technologie 

včetně dispečerských řídících jednotek, VVN/VN, trakčních napájecích stanic, ostatních 
technologických zařízení (osobní, schodišťové výtahy, eskalátory); 

stavební objekty: 
- inženýrské objekty (železniční svršek, spodek, nástupiště, mosty, propustky, potrubní vedení, 

pozemní komunikace, kabelovody, kolektory); 
- pozemní stavební objekty (objekty budov, zastřešení nástupišť, oplocení, demolice); 
- trakční a energetická zařízení (trakční vedení, ohřev výměn, rozvodny VN, NN, osvětlení, 

ukolejnění , uzemnění); 

Z urbanistického a architektonického hlediska  stavba zachovává stávající poměry v území. Hmotově 
přibývá pouze technologický objekt, objekty nástupišť a přístřešků na nástupištích. Z hlediska 
architektonického začlenění je technologický objekt navržen jako přízemní objekt na obdélníkovém 
půdorysu s poměrem stran cca 1:3. Střecha objektu je navržena jako sedlová s orientací hřebenu 
v podélné ose objektu. Typově je objekt shodný se zástavbou v okolí. Objekt navazuje na stávající 
drážní objekty a dotváří tak uliční čáru. Z výtvarného hlediska bude objekt barevně sladěn s objektem 
správy tratí, který prošel rekonstrukcí v létě 2012. Objekty nástupišť jsou pojaty jako čistě účelové 
konstrukce bez větších nároků na architektonické ztvárnění. Vzhledem k výšce nástupiště 550 mm nad 
T.K. nepůjde o vizuální bariéru v území. Objekty přístřešků před výpravní budovou a na nástupišti 
budou tvarově  a materiálově sjednoceny, barevné řešení bude odpovídat používaným standardům 
SŽDC. 

 
Žádost byla doložena těmito doklady  
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace souhlas dne 3.1.2013 č.j. 

14/13/SÚSPK-K 
- ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 11.1.2013 č.j. HSPM-214-

2/2013 ÚPP  
- ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje dílčí závazné stanovisko dne 8.1.2013 č.j. HSCB-

18-2/2013 
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 10.1.2013 

č.j. 21/26764/2012 
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- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích závazné 

stanovisko dne 10.1.2013 č.j. KHSJC 30496/2012/HOK.ST-PT 
- Ministerstvo obrany závazné souhlasné stanovisko dne 23.10.2012 č.j. 11871/62816-ÚP/2012-

7103/44 
- Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava stanovisko správce povodí dne 28.1.2013 č.j. 5671/2013-142 
- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 7.1.2013 č.j. MH/18329/2012 
- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 6.2.2013 č.j. 

MH/18327/2012 
- Odbor dopravy Městský úřad Strakonice závazné stanovisko dne 14.1.2013 č.j. 

MUST/053323/2012/OD/rod 
- Odbor - stavební úřad Městský úřad Strakonice vyjádření dne 14.1.2013 č.j. 

MUST/001497/2013/SÚ/nov 
- Odbor životního prostředí Městský úřad Strakonice stanovisko dne 16.1.2013 č.j. 

MUST/053319/2012/ 
- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření dne 8.1.2013 č.j. 1050176812 
- Čevak a.s. souhlas dne 16.1.2013 č.j. 01302000122 
- RWE Distribuční služby, s.r.o. stanovisko dne 8.1.2013 č.j. 5000730866 
- NET4GAS, s.r.o. stanovisko dne 26.10.2012 č.j. 7356/12/OVP/Z 
- E.ON Česká republika, s.r.o. vyjádření dne 9.1.2013 - správa sítě plyn 
- ČD-Telematika vyjádření dne 11.2.2013 č.j. 3098/2013-O 
- ČD-Telematika odbor výstavba - Č. Budějovice vyjádření dne 9.1.2013 č.j. 650/2013-O 
- UPC Česká republika, a.s. vyjádření dne 10.1.2013 č.j. R0071/2012 
- Telefónica  Czech republic, a.s. souhlas dne 10.1.2013 č.j. PD 12/2013 
- Vodafone Czech Republic, a.s. vyjádření dne 27.12.2012 č.j. - 
- T Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 31.1.2013 č.j. - 
- ELEKTROSLUŽBY Václav BURDA stanovisko dne 2.1.2013 č.j. - 
- OtavaNet s.r.o. stanovisko dne 15.1.2013 č.j. - 
- Šumava Net s.r.o. vyjádření dne 5.3.2013 č.j. - 
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 

vyjádření dne 23.11.2012 č.j. 94456/ENV/12 
- E.ON Česká republika, s.r.o. vyjádření dne 10.12.2012 č.j. M18391-Z051239193 - tech. evidence a 

dok. 
- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy rozhodnutí dne 29.4.2013 č.j. MH/04894/2013 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Jelikož se jedná o správní řízení  zasahující do území několika obcí, stavební úřad doručuje oznámení 
o zahájení řízení  a další úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních úřadů. 
Zároveň v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona, tj. účastníkům uvedených v § 85 
odst. 1 písm. a), b), účastníkům uvedených v § 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům se doručuje 
jednotlivě, účastníkům řízení podle  § 85 odst. 2 písm. b) a veřejnosti se doručuje veřejnou vyhláškou. 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a 
v dalších úkonech řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
- Nebyly vzneseny. 
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také 
místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 
16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 

"otisk úředního razítka" 
 
 

 
Ing. Josef Kotlaba 

vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
 
 

 
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. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve 
výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 21000 Kč byl zaplacen dne 
3.10.2013. 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
účastníci dle ust. § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona 
METROPROJEKT Praha a.s., IDDS: ejde68g 
 sídlo: I.P.Pavlova č.p. 2, 120 00  Praha 
 zastoupení pro: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, 110 00  Praha 1 
Město Horažďovice, Mírové nám. č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Obec Velký Bor, IDDS: iyuauy4 
 sídlo: Velký Bor č.p. 71, 3401  Horažďovice 
Obec Střelské Hoštice, Střelské Hoštice č.p. 83, 387 15  Střelské Hoštice 
Obec Pačejov, IDDS: hbtb2xb 
 sídlo: Nádražní č.p. 199, Pačejov, 341 01  Horažďovice 
 
účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 
Pavel Homolka, Předměstí č.p. 441, 341 01  Horažďovice 
Doc. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, IDDS: qfme7wr 
 trvalý pobyt: U Srnčího dolu č.p. 2749/4, 466 01  Jablonec nad Nisou 1 
Mgr. Marta Malinová, Strašnická č.p. 1140/8, Hostivař, 102 00  Praha 102 
Vlastimil Šatra, Nábřežní č.p. 421, 341 01  Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 306 13  Plzeň 
 zastoupení pro: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Václav Brabec, Předměstí č.p. 444, 341 01  Horažďovice 
Marie Brabcová, Předměstí č.p. 444, 341 01  Horažďovice 
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, IDDS: rb8wvq3 
 sídlo: Karlovarská č.p. 7, 252 61  Jeneč 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00  Praha 1 
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf 
 sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 15  Praha 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
  
Úřední deska 
Vyvěšeno pro účastníky dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
st. p. 328/1, 333, 359, 360, 370, 390, 426, 427/1, 427/2, 547/1, 961, 962, 1590/2, parc. č. 907/1, 907/2, 
908/1, 908/3, 908/4, 908/5, 914/11, 914/12, 972/2, 998/1, 998/2, 1006/1, 1006/2, 1013, 1015/1, 1016/2, 
1017, 1018/1, 1020/1, 1020/2, 1022/2, 1023/1, 1026, 1038/1, 1043, 1047/3, 1169/1, 1176/3, 1181/5, 
1183/4, 1195/2, 1198/2, 1206/2, 1207/2, 1210/2, 1217/11, 1217/12, 1217/14, 1218/3, 1218/6, 1227/2, 
1227/4, 1227/5, 1227/9, 1227/10, 1232/2, 1233, 1253/1, 1253/5, 1253/6, 1256/5, 1264/1, 1264/3, 
1264/4, 1272/11, 1272/12, 1272/13, 1272/22, 1272/25, 1272/26, 1272/27, 1282/3, 1287, 1462/1, 
2180/2, 2189/2, 2189/11, 2271/3, 2271/11, 2277/1, 2277/22, 2282/3, 2282/10, 2282/11, 2282/12, 
2282/13, 2282/14, 2298, 2299/1, 2299/2, 2299/3, 2299/6, 2305/1, 2305/2, 2305/3, 2306/2, 2309, 
2310/1, 2311/2, 2320, 2322/2, 2322/3, 2322/4, 2322/5, 2322/6, 2324, 2326/2, 2327/2, 2327/3, 2648/1, 
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2660/5, 2660/8, 2660/45, 2660/70, 2660/79, 2661/2, 2661/3, 2661/4, 2661/5, 2706/2, 2775/4, 2775/7, 
2775/8, 2775/10, 2775/13, 2775/14, 2777/1, 2777/2, 2780/2, 2785/2, 2785/8, 2785/22, 2785/23, 3121, 
3183, p.p.č. 3075, 3034, 3076, 3080, 3084, 3042, 3011/5, 2912/3, 2909, 2908, 2907, 2906, 2905, 2904, 
2903, 2902, 2899, 2901, 2900, 2897, 2896, 2895, 2894, 2890, 2889, 2885 v katastrálním území 
Horažďovice; 
st. p. 71/1, 72/1, 72/2, 82, 98, 99, 100, 110/1, 110/2, 134, parc. č. 864/2, 864/10, 864/15, 864/21, 865/2, 
866/2, 867/2, 870/2, 1147/6, 1152/1, 1152/16, 1152/17, 1152/19, 1152/24, 1152/25, 1152/34, 1158/3, 
1164/3, 1164/4, 1164/6, 1164/7, 1166, 1167/1, 1188/3, 1195/18, 1195/19, 1195/21, 1264/1 v 
katastrálním území Pačejov;  
parc. č. 660/3, 660/4, 661 v katastrálním území Jetenovice; 
parc. č. 841/2, 841/3, 856/3, 1638/3, 1638/5 v katastrálním území Velký Bor u Horažďovic; 
st.p. 103, 116, parc. č. 1133/3, 1133/4, 818/3, 1228/2, 1227/1, 1228/1, 1227/2,1303, 966/6, 966/9, 
964/7, 964/9, 964/3, 1265/31, 1265/2, 1265/6, 993/3, 993/2, 992/1, 1302/5, 937/36, 965/2, 965/3, 965/1, 
1268/7, 1268/5, 1013/6, 1013/3, 1012/4, 1012/5, 1014, 1015/6, 1015/15, 1016/3, 1260/9, 1092/8, 
1092/13, 1092/12, 1106, 1126/2, 1130, 1259/2, 1259/3, 1120/5, 1120/1, 1125, 1126/1, 1127/2, 1120/4, 
1120/3, 1120/2, 1252/2, 1252/3, 1252/1, 1249/4, 1249/5 v katastrálním území Střelské Hoštice; 
parc. č. p.p.č. 108/2, 108/3, 109/4, 106/9, 121/1, 112/2, 121/3 v katastrálním území Střelskohoštická 
Lhota; 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Horažďovice č.p. 450, č.p. 433, č.p. 428, č.p. 427, č.p. 438, č.p. 445, č.p. 796 a č.p. 533,  Pačejov-
nádraží č.p. 61, č.p. 62, č.p. 68, č.p. 77, č.p. 60, č.p. 78, č.p. 85 a č.p. 116 
 

vyvěšeno pro vlastníky veřejné technické infrastruktury a ostatní: 

Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Litvínovická silnice č.p. 5, 371 21  České Budějovice 1 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Čevak a.s., IDDS: 3ndg7rf 
 sídlo: Severní č.p. 2264/8, 370 10  České Budějovice 10 
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
 sídlo: Na Hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle-4, 140 21  Praha 
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz 
 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 49  České Budějovice 1 
ČD-Telematika, Purkyňova č.p. 22, 301 00  Plzeň 
ČD-Telematika odbor výstavba - Č. Budějovice, IDDS: dgzdjrp 
 sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3 
UPC Česká republika, a.s., IDDS: 4hds44f 
 sídlo: Závišova č.p. 5, 140 00  Praha 4 
Telefónica  Czech republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
 sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22  Praha 4-Michle 

 

Tiskopis veřejné vyhlášky k vyvěšení (dodejky) 

Obecní úřad Velký Bor, Velký Bor č.p. 71, 3401  Horažďovice 
Obecní úřad Střelské Hoštice, Střelské Hoštice č.p. 83, 387 15  Střelské Hoštice 
Obecní úřad Pačejov, Nádražní č.p. 199, Pačejov, 341 01  Horažďovice 
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