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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
Výroková část:
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný správní orgán vydal
rozhodnutí č.j. MH/13142/2017 dne 20.9.2017, které se týká rozhodnutí o změně využití pro účel:
Obytná zástavba Chanovice
„Na Výsluní“
na pozemku parc. č. 499/8 v katastrálním území Chanovice.
Správní orgán rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost ve stanovení velikosti
rodinných domů na straně 2, 2. Odstavec, 1. odrážka a to tak, že text zřejmé nesprávnosti:
"U bytových domů je výkresem určen maximální půdorys hlavní hmoty domu, u rodinných domů
jsou vymezeny půdorysné rozměry 9 m x 12 m.“
opravuje textem:
"U bytových domů je výkresem určen maximální půdorys hlavní hmoty domu, u rodinných domů
jsou použity pouze schematické půdorysné rozměry 9 m x 12 m "
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Chanovice, Chanovice 36, 341 01 Horažďovice
Odůvodnění:
Ve výroku písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost v opisování textu, který je
však součástí výroku rozhodnutí. Správní orgán rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil.
Předmětným územním rozhodnutím stavební úřad stanovil regulativy zástavby. Byly stanoveny tak, že je
stavební úřad opisoval z textové části projektové dokumentace k územnímu řízení. Z textu souhrnné
technické zprávy byly vybrány věcné údaje, aby byl výrok srozumitelný, věcný a nebyla jeho součástí
celá technická zpráva. V předmětném odstavci však stavební úřad zkrátil text tak, že se tím změnil
původní smysl projektanta a žadatele. Záměrem nebylo umisťovat rodinné domy o rozměrech jen do 9 x
12 m, nýbrž i domy větší.
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Z uvedených důvodů nezbylo, než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
ČEVAK a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Ing. Petr Fűrst, Marie Fűrstová, Helena
Soukupová, Marie Smitková, František Faměra, Ivana Chlandová, Pfeifer Holz s.r.o., Závod
Chanovice, Anežka Ladmanová

Poučení účastníků:
Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím
může být přímo dotčen. 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.
Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
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.

"otisk úředního razítka"
Dana Panušková
pověřená vedením odboru výstavby a územního plánování

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Chanovice, IDDS: x3razic
sídlo: Chanovice č.p. 36, 341 01 Horažďovice
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Edvarda Beneše č.p. 2439/70, 304 77 Plzeň 1
Ing. Petr Fűrst, Chanovice č.p. 15, 341 01 Horažďovice
Marie Fűrstová, Chanovice č.p. 15, 341 01 Horažďovice
Helena Soukupová, Chanovice č.p. 63, 341 01 Horažďovice
Marie Smitková, Svéradice č.p. 10, 341 01 Horažďovice
František Faměra, Chanovice č.p. 94, 341 01 Horažďovice
Ivana Chlandová, Hradiště č.p. 79, 335 44 Kasejovice
Pfeifer Holz s.r.o., Závod Chanovice, IDDS: 4nc4cq3
sídlo: Chanovice č.p. 102, 341 01 Horažďovice
Anežka Ladmanová, Chanovice č.p. 64, 341 01 Horažďovice
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
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
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sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

