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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 90 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 15.12.2017 podal 

Vladimír Kalmar, nar. 5.3.1953, Hliněný Újezd 9, Malý Bor, 341 01  Horažďovice, 
Dana Kalmarová, nar. 30.5.1958, Hliněný Újezd 9, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 

(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 

Vrt pro tepelné čerpadlo - Hliněný Újezd - č.p. 9, p.p.č. 32/1 v k.ú. Hliněný Újezd. 
Malý Bor, Hliněný Újezd č.p. 9 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 32/1 (zahrada) v katastrálním území Hliněný Újezd. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o nové technické řešení vytápění stávajícího RD č.p.9, který je situován na pozemku 
p.č.st.  44 v k.ú. Hliněný Újezd. 

- Účelem stavby je zásobování teplem z jednoho vrtu o hloubce 200 m (označeného V1) pro tepelné 
čerpadlo (bez čerpání) a ohřev TUV v objektu stávajícího RD č.p. 9. Vrt je vystrojen dvouokruhovým 
kolektorem z PE hadic 4 x 3,7 mm. Kolektor bude vyveden z vrtu do prostoru (technické místnosti v 
RD) kde bude umístěno tepelné čerpadlo. 

- Vrt je umístěn na severní straně  RD č.p. 9 v jeho středové části ve vzdálenosti 4 m. 
Umístění stavby na pozemku: 
- parc. č. 32/1 (zahrada) v katastrálním území Hliněný Újezd 
Určení prostorového řešení stavby: 
- podzemní stavba 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
- Intravilán obce 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace, která obsahuje 
výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od 
hranic pozemku a sousedních staveb. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Vladimír Kalmar, nar. 5.3.1953, Hliněný Újezd 9, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 
Dana Kalmarová, nar. 30.5.1958, Hliněný Újezd 9, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 
Obec Malý Bor, Malý Bor 146, 341 01  Horažďovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 15.12.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 15.3.2018, 
o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány 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 vyhovuje obecným požadavkům na 
výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 
- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí rozhodnutí dne 11.12.2017 č.j. 

MH/15455/2017 
- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí stanovisko dne 2.11.2017 č.j. MH/15132/2017 
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí vyjádření dne 14.9.17 č.j. ŽP/13611/17 
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava stanovisko dne 18.9.2017 č.j. 51223/2017-142 
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského vyjádření dne 19.9.2017 č.j. SBS 

30392/2017/OBÚ-06 
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 27.9.2017 č.j. HSPM-4812-

2/2017 KT 

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

 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
- Bez připomínek 
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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Robert Flachs 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
  
 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
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 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. c) ve 
výši 500 Kč. 
 
 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Vladimír Kalmar, Hliněný Újezd č.p. 9, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 
Dana Kalmarová, Hliněný Újezd č.p. 9, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 
Obec Malý Bor, IDDS: zeaauxe 
 sídlo: Malý Bor č.p. 146, 341 01  Horažďovice 
Úřední deska 
 vyvěšeno pro: veřejnost, , ,  
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 
 sídlo: Škroupova č.p. 18, 306 13  Plzeň 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu 
 sídlo: Hřímalého č.p. 2730/11, 301 00  Plzeň 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
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