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Město Železná Ruda 
Klostermannovo nám. 295 
340 04 Železná Ruda 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
OZNÁMENÍ 

- zahájení územního řízení - 
      

     Město Železná Ruda, IČ: 002 56 358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná 
Ruda (dále jen „žadatel“) podal dne 25. 9. 2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby: 

Rekonstrukce vnitrobloku U Řezné 

na pozemcích p. č. 69/30 – ostatní plocha, 69/32 – ostatní plocha, 69/42 – ostatní plocha, 69/43 
– ostatní plocha, 69/45 – ostatní plocha, 69/46 – ostatní plocha, 69/47 – ostatní plocha, 69/48 – 
ostatní plocha, 69/50 – ostatní plocha, 69/51 – ostatní plocha, 69/53 – ostatní plocha, 69/54 – 
ostatní plocha, 69/55 – ostatní plocha, 69/57 – ostatní plocha, 69/58 – ostatní plocha v  k. ú. 
Železná Ruda. 

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Stavba obsahuje: 
- SO 110 – Komunikace 
- SO 410 – Veřejné osvětlení 
- SO 810 – Sadové úpravy 
 
     Stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a 
jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 



posouzení záměru, upouští podle § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a místního 
šetření. 
     Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději 15 dnů od doručení tohoto 
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí závazná stanoviska dotčené 
orgány. Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem 
bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, 
získáno před oznámením zahájení územního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě závazné 
stanovisko k navrhovanému záměru, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se 
záměrem souhlasí. 
 
Poučení: 
 
     K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územního nebo regulačního plánu, 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 pozemkům nebo stavbám na nich může být 
v územním rozhodnutí přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru 
v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle 
zvláštního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního předpisu zabývá. 
      
     Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.                   
      
     Vzhledem k tomu, že toto územní řízení je řízení s velkým počtem účastníků, stavební úřad 
v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona, uvědomuje účastníky územního řízení podle          
§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona o zahájení výše uvedeného řízení veřejnou vyhláškou.                             
  

                                                                  
 
Ing. Lucie Hejtmánková 
Vedoucí odboru výstavby 
MěÚ Železná Ruda 
 
 
 
 
 
 
Úřední deska: 
 
Datum vyvěšení: …………………..                                  Datum sejmutí: …………………….. 
 
Dálkový přístup: 
 



Datum vyvěšení: …………………..                                  Datum sejmutí: …………………….. 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doporučeně do 
vlastních rukou na doručenku): 
- Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 
- Sportman s. r. o., Pod Čihadlem 108, 143 00 Praha (IDDS: xvg3tpa) 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou vlastníci těchto pozemků a 
ostatní (veřejnou vyhláškou): 
- Pozemky p. č. 69/25, 69/31, st. 298 v k. ú. Železná Ruda 
- Pozemek p. č. 69/1 v k. ú. Železná Ruda 
- Pozemek p. č. st. 567 v k. ú. Železná Ruda 
- Pozemky p. č. 69/37, 69/39, 69/40, 69/41, st. 564 v k. ú. Železná Ruda 
- Pozemky p. č. 69/68, st. 382, st. 679 v k. ú. Železná Ruda 
- Pozemky p. č. st. 557, st. 558, st. 559 v k. ú. Železná Ruda 
- Pozemek p. č. st. 560 v k. ú. Železná Ruda 
- Pozemek p. č. st. 561 v k. ú. Železná Ruda 
- Pozemek p. č. st. 562 v k. ú. Železná Ruda 
- Pozemek p. č. st. 563 v k. ú. Železná Ruda 
- Pozemek p. č. st. 565 v k. ú. Železná Ruda 
- Pozemek p. č. st. 566 v k. ú. Železná Ruda 
- Pozemek p. č. st. 570 v k. ú. Železná Ruda 
- Pozemek p. č. st. 571 v k. ú. Železná Ruda 
- Pozemek p. č. 562/38 v k. ú. Železná Ruda 
- GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (IDDS: jnnyjs6) 
- Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3 (IDDS: qa7425t) 
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IDDS: v95uqfy) 
- Profit Pro spol. s r. o., Školní 1251/49, 312 00 Plzeň (IDDS: ej96y97) 
- Město Železná Ruda, majetkový odbor, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 
Dotčené orgány a ostatní (doporučeně na doručenku): 
- MěÚ Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy (IDDS: 24ebrt5) 
- MěÚ Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování, pracoviště Balbínova 59, 339 01 

Klatovy (IDDS: 24ebrt5) 
- Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň (IDDS: gg4t8hf) 
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, 

Dopravní inspektorát Klatovy, Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy (IDDS: 5ixai69) 
- Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České 

republiky, o. s., Krajské konzultační středisko Plzeňský kraj, nám. Republiky 28, 301 00 
Plzeň; doručováno na adresu: Josef Černý, odborný konzultant, Máchova 714, 339 01 
Klatovy 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 
Klatovy (závazné stanovisko ze dne 30. 7. 2018, č. j.: HSPM-2945-2/2018 KT) (IDDS: 
p36ab6k) 

- Správa Národního parku Šumava, Odbor státní správy Chráněné krajinné oblasti Šumava,           
1. máje 260/19, 385 01 Vimperk; doručováno na adresu: pracoviště Sušice (IDDS: mmwuufk) 

- MěÚ Železná Ruda, správní úřad – životní prostředí, Klostermannovo nám. 295, 340 04 
Železná Ruda 



- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Randova 34, 339 01 
Klatovy (závazné stanovisko ze dne 11. 7. 2018, č. j.: KHSPL/19089/21/2018) (IDDS: 
samai8a) 

Speciální stavební úřad (doporučeně na doručenku): 
- MěÚ Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy (IDDS: 24ebrt5) 
 


