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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Čerčanská 12, 140 00  Praha 4, 
které zastupuje VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO 60193280, Ing. Radek Šubrt, Podbabská 1014/20, 160 00  
Praha 6-Bubeneč  

(dále jen "žadatel") podal dne 30.5.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
s názvem: 

„I/22 Nalžovské Hory - průtah, aktualizace dokumentace DÚR“ 

na pozemku st. p. 142, 174/2, parc. č. 147/10, 149/7, 149/8, 149/9, 149/20, 149/24, 149/25, 162/1, 162/3, 
1851/4, 1851/5, 1851/6, 1852/1, 1854/3, 1854/6, 1854/7, 1855/1, 1855/3, 1856/1, 1856/2, 1856/4, 1856/5, 
1875/2, 1883/1, 1885/3, 1885/6, 1885/12, 1885/17, 1891/1, 1897/5, 1897/8, 1897/22, 1944 v katastrálním 
území Nalžovské Hory. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Popis stavebního záměru: 

- Veřejně technická a dopravní infrastruktura. 

- Stavební úprava silnice I/22 v průtahu městem Nalžovské Hory v úseku km 57,300 - 58,255 
provozního staničení silnice I/22, tj. 0,955 km. 

- Stavba řeší opravu vozovky silnice I/22 včetně napojení navazující místní komunikace, silnice III. třídy 
a sjezdy k přilehlým nemovitostem, úpravy přilehlých parkovacích pruhů, zálivů pro zastávky 
autobusové dopravy, přechodu pro chodce, míst pro přecházení a dešťové kanalizace pro odvodnění 
vozovky. Dále bude provedena úprava veřejného osvětlení včetně nasvětlení dvou přechodů pro 
chodce v km 57,390 a 57,800 s doplněním ochrany stávajícího sdělovacího vedení v prostoru výjezdu 
autobusové zastávky v km 57,380 vpravo. Úprava na vedení CETIN je navržena přeložkou celkové 
délky 35,00 m. 

- Dále stavba zahrnuje opravu stávající kamenné opěrné zdi v km 57,490 - 57,640 vlevo (st.p.č. 142; 
p.p.č. 1851/4, 1851/5, 1851/6 k.ú. Nalžovské Hory), nahrazením za železobetonovou úhlovou zeď 
délky 144,00 m. 

- Součástí stavby bude oprava jednotné kanalizace v km 57,461, 57,495, 57,740 a 57,818, zatrubnění 
potoka v km 57,7493 - 57,8136 pomocí železobetonových rámcových prefabrikátů, zasypání studny v 
části opravy parkoviště v km 57,300 a přeložka vodovodu celkové délky 45,88 m v km 57,495 z 
důvodu opravy opěrné zdi. 

- Přeložka NN je řešena samostatným územním řízením "Nalžovské Hory - přeložka NN, kNN". 
 

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

15. listopadu 2018 (čtvrtek) v 9:00 hodin 

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Městského úřadu v Nalžovských Horách. 

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). Přílohou oznámení je přehledná situace v M 1:20 000 řešeného území, jako informativní výkres.  

 

Poučení: 

Na stavbu se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, stavbou dopravní infrastruktury ve znění 
pozdějších předpisů. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním 
jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto 
při vydání územně plánovací dokumentace, se 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. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

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. 
 
 
 
 
Dana Panušková 
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby a ÚP 
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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. 
 
 
 
Příloha: 
přehledná situace v M 1:20 000 
 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

VPÚ DECO PRAHA a.s., IDDS: pyigyki 
 sídlo: Podbabská č.p. 1014/20, 160 00  Praha 6-Bubeneč 
 zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00  Praha 4 
Město Nalžovské Hory, IDDS: hhubrtf 
 sídlo: Stříbrné Hory č.p. 104, Nalžovské Hory, 341 01  Horažďovice 
Marie Hladíková, Jiráskova č.p. 784, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1 
Lamela Electric, a.s., IDDS: hwiev5y 
 sídlo: Vodní č.p. 147, Sušice I, 342 01  Sušice 1 
Západočeské konzumní družstvo Sušice, IDDS: tp2cn7u 
 sídlo: náměstí Svobody č.p. 135, Sušice I, 342 01  Sušice 1 
Klatovské rybářství - správa a.s., IDDS: x93quw6 
 sídlo: K Letišti č.p. 442, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
 zastoupení pro: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
 

Úřední deska - vyvěšeno pro: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
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st. p. 17/2, 18/1, 18/2, 40/1, 41, 121/1, 122, 123, 124, 125/1, 125/2, 126, 127, 136, 138, 139, 143, 144, 
145, 160/1, 160/2, 160/3, 163, 164, 165/1, 167, 168, 170, 174/5, 176, 204/1, 209, 210, 212, 214, 216, 
222, 228, 239, 242/1, 242/2, 247, 249, 275, 276, 284, 285, 294, 300, parc. č. 127/1, 142, 144/2, 147/1, 
147/13, 147/17, 149/3, 149/4, 149/27, 155/2, 157, 158/1, 159, 179/1, 1081/3, 1084/1, 1085/1, 1085/2, 
1100, 1587/1, 1588/1, 1588/2, 1588/3, 1589/1, 1589/2, 1590/2, 1592/3, 1593/2, 1593/3, 1851/2, 
1851/3, 1851/8, 1854/1, 1855/4, 1871, 1877/35, 1883/2, 1883/3, 1883/4, 1892/2, 1897/4, 1897/21, 
1912, 1913 v katastrálním území Nalžovské Hory 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Nalžovské Hory, Stříbrné Hory č.p. 118, č.p. 89, č.p. 128, č.p. 91, č.p. 92, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 3, 
č.p. 2, č.p. 1 a č.p. 129,  Nalžovské Hory, Nalžovy č.p. 29, č.p. 30, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 35, č.p. 52, č.p. 
36, č.p. 59, č.p. 40, č.p. 55, č.p. 37, č.p. 3, č.p. 38, č.p. 45, č.p. 6, č.p. 71, č.p. 22, č.p. 60, č.p. 63, č.p. 
46, č.p. 64, č.p. 67, č.p. 87, č.p. 70, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92 a č.p. 95 

 

vyvěšeno pro vlastníky/správce veřejné technické infrastruktury: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22  Nýrsko 

 
dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Plzeňský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, 160 00  Praha 6 

 
 




