
 
 

 

 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice  
  Odbor dopravy  
   

Naše č.j.: MH/09568/2022  
Spisová značka: MH/07838/2022-279.9  
   
Vyřizuje: Milada Kotišová  
Telefon: 371 430 566  
E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz  
   
Datum: 30.06.2022  
 

 
V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 

 
O Z N Á M E N Í    O    Z A H Á J E N Í    S T A V E B N Í H O    Ř Í Z E N Í 

 
 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 25.05.2022 
žádost, kterou podala právnická osoba Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, o vydání stavebního povolení pro stavbu 
s názvem „I/22 Nalžovské Hory – průtah“, v rozsahu stavebních objektů SO 110 Úprava silnice 
III/18610, SO 111 Napojení místních komunikací, SO 134 Chodníky,  na p.p.č. 149/8, 149/20, 
149/24, 162/1, 162/3, 1851/4, 1851/5, 1851/6, 1852/1, 1854/3, 1854/6, 1854/7, 1855/1, 1855/2, 
1855/3, 1856/1, 1856/2, 1856/4, 1856/5, 1856/8, 1875/2, 1883/1, 1885/3, 1885/6, 1885/12, 
1885/17, 1891/1, 1897/5, 1897/8, 1897/22 v k.ú. Nalžovské Hory. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
stavební řízení.  
 
Stručný popis stavby: 
SO 110 Úprava silnice III/18610  
- je řešena úprava napojení silnice III/18610 na silnici I/22 (v km 57,883). Z důvodu realizace 
nového místa pro přecházení a navazujícího chodníku vlevo ve směru staničení silnice III/18610 je 
navržena úprava nároží křižovatky a následně plynulé napojení na stávající stav. Délka úpravy je 
17,58 m. 
SO 111 Napojení místních komunikací 
- jsou řešeny úpravy napojení místních komunikací na silnici I/22. S ohledem na minimální 
směrové a výškové úpravy silnice I/22 je úprava napojení místních komunikací navržena zpravidla 
v rozsahu nároží křižovatek. 
- v rámci stavebního objektu je celkem řešeno 8 místních komunikací = MK 1 v km 57,329 vpravo, 
MK 2 v km 57,349 vpravo, MK 3  v km 57,449 vlevo, MK 4 v km 57,619 vpravo, MK 5 v km 57,648 
vlevo, MK 6 v km 57,743 vlevo, MK 7 v km 57,855 vpravo, MK 8 v km 57,936 vlevo. 
SO 134 Chodníky 
-  stavební objekt řeší opravu, rozšíření a doplnění chybějících chodníků podél silnice I/22 na 
průtahu  městem Nalžovské Hory v úseku km 57,300 – km 58,255 provozního staničení. Chodníky 
jsou navrženy v jednotlivých úsecích v proměnné šířce 1,50 m – 2,50 m, v závislosti na 
prostorových možnostech. Výjimku tvoří chodník v km 57,330 s šířkou 0,82 m, a dále chodník v 
úseku v km 57,635 – 57648 vpravo s šířkou 1,00 m.  
- pro pěší budou zřízeny přechody pro chodce a místa pro přecházení v tomto rozsahu: 
     • přechod pro chodce přes silnici I/22  v km 57,387 – přechod šířky 4,00 m, rozdělený 
ochrannými ostrůvky na 3 části o délkách 3,75 m, 4,00 m a 4,87 m 
     • přechod pro chodce přes silnici I/22 v km 57,804 – nedělený přechod pro chodce šířky 4,00 m 
a délky 7,00 m 
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     • místo pro přecházení v prostoru náměstí v km 0,011 pracovního staničení osy MK 2 – místo 
pro přecházení šířky 3,00 m a délky 8,50 m 
     • místo pro přecházení v prostoru náměstí v km 0,019 pracovního staničení osy BUS2 – místo 
pro přecházení šířky 3,00 m a délky 6,85 m 
     • místo pro přecházení přes silnici III/18610 v km 0,013 – místo pro přecházení šířky 3,00 m a 
délky 7,75 m 
- součástí objektu je zřízení parkovacích stání (v prostoru náměstí 10 kolmých a šikmých 
parkovacích stání, z toho 1 stání pro ZTP, dále je v km 57,710 – 57,725 vlevo navržen parkovací 
záliv pro 2 OA) 
- stávající vjezdy do sousedních nemovitostí budou zachovány a upraveny   
 
 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, 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 09.08.2022 v 9:30 hodin 

se schůzkou účastníků řízení na Městském úřadě v Nalžovských Horách.  
   

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. 
 
 
Milada Kotišová 
oprávněná úřední osoba 
odboru dopravy  
 
 
 
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. 
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Městský úřad Nalžovské Hory zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
po dobu 15 dnů a zároveň bude tato vyhláška zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový  přístup.                                                                
Úřední deska: 
............................................................................................................................................................. 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis:                                                                             Razítko, podpis: 
............................................................................................................................................................. 
 
 
Oznámení obdrží 
Účastníci řízení (dle § 27, odst. 1 správního řádu) 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 320 25 Plzeň 
   (doručováno zmocněnci: PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 – Bubeneč)  
Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
Marie Hladíková, Jiráskova 784, 339 01 Klatovy 
Lamela Electric, a.s. Vodní 147, 342 01 Sušice 
   (doručováno insolvenčnímu správci: Indra-Šebesta v.o.s., Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň) 
NEY spořitelní družstvo, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 
Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Hálkova 2790/14, 305 72 Plzeň 
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2011/2a, 360 01 Karlovy Vary 
Klatovské rybářství – správa a.s., K Letišti 442, 339 01 Klatovy 
Západočeské konzumní družstvo, nám. Svobody 135, 342 01 Sušice 
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň  
AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
 
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 
Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí 1, 341 01 
Horažďovice 
Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 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 silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 
Plzeň 
 
 
Úřední deska – vyvěšeno pro: 
Účastníci řízení (dle § 27, odst. 2 správního řádu)  
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
• na pozemku st.p.č. 17/2, 18/1, 40/1, 41, 121/1, 122, 123, 126, 127, 136, 138, 139, 142, 143, 144, 
145, 160/1, 160/2, 160/3, 163, 164, 165/1, 167, 168, 174/2, 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 v k.ú. Nalžovské Hory 
• na pozemku p.č. 127/1, 142, 144/2, 147/1,147/10,  147/13, 147/17, 149/3, 149/4, 149/7, 149/8, 
149/27, 155/2, 157, 158/1, 159, 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 k.ú. Nalžovské 
Hory. 
 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
• Nalžovské Hory, Stříbrné Hory č.p.118, č.p.89, č.p.91, č.p.92, č.p.8, č.p.7, č.p.6, č.p.1, č.p.129 
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• 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.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, č.p.95, č.p.34 
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