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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Oznámení zahájení stavebního řízení    

Stavebník – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 546/56,     
IČ 65993390, zastoupené ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, správy Plzeň, se sídlem Hřímalého 37, 301 00 Plzeň, zastoupený 
společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., se sídlem Tyršova 273, 339 01 
Chudenice, IČ 28057198, podal dne 20.5.2016 žádost o vydání stavebního povolení 
na stavbu „I/22 Klatovy – Sobětice, II. etapa“, v rozsahu SO 101 – Komunikace, 
umístěné na pozemku parc.č. 265/1 v k.ú. Sobětice u Klatov. Dnem podání žádosti 
bylo zahájeno stavební řízení.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako 
speciální  stavební  úřad,  příslušný  podle  § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
pozemních komunikacích“), § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, 
ve znění pozdějších  předpisů  (dále jen „správní řád“) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona                 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), 
oznamuje  v  souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a § 112 odst. 1 
stavebního zákona zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry 
staveniště  a  žádost  poskytuje  dostatečný podklad pro posouzení navrhované 
stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu § 112, odst. 2 
stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Dotčené orgány a účastníci správního řízení mají právo vyjádřit svá stanoviska         
k  řízení, navrhovat důkazy, činit jiné návrhy, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před 
jeho vydáním nejpozději  31. srpna  2016, jinak k nim nebude přihlédnuto.  

        dle rozdělovníku    



Popis stavby:
Předmětem stavby je optimalizace a homogenizace šířkového uspořádání silnice 
I/22. Projekt řeší úpravu silnice I/22 od okružní křižovatky před obcí Sobětice ve 
směru od Klatov v délce 724m směrem na Horažďovice a přebudování 
extravilánového uspořádání silnice I. třídy  s  krajnicemi na intravilánové uspořádání. 
Součástí stavby je odvodnění komunikace do odvodňovacích obrubníků nebo nových 
uličních vpustí napojených buď na stávající nebo novou kanalizaci. 
Dle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. 
Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít 
účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a staveb      
na nich:
parc.č. 40/7, 55/48, 55/26, 55/23, 55/24, 44/3, 55/13, 44/2, 265/3, 40/15, 45/3, 40/6, 
33/2, 33/1, 46/1, 269/1, 12, st. 8, 32/28, 32/27, 28/1, 16/1, 28/3, 262/1, 29, 300, 19/1, 
st. 15, 26/1, st. 16/3, st. 41, 30/2, 30/1, 163/4, 278/2, 163/1, 25/2, 278/17, 265/17, 
256/2, 162/1, 161/3, 159/9, 163/9, 263, 163/15, 182/2 v k.ú. Sobětice u Klatov.

V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit  úkony 
v řízení její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, 
musí tento zaměstnanec dle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění. 
Účastníci řízení mají rovněž právo nahlížet do spisu v  kanceláři zdejšího odboru 
dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, Plzeň, III.patro, v kanceláři č. 310 
(návštěvní dny PO, ST 8.00 – 17.00 hod, v ostatních pracovních dnech po předchozí 
telefonické dohodě).

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 podle § 114 odst. 2 
stavebního zákona nepřihlíží

    Mgr. Dušan Pakandl                                                                                        
     vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky



Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje 
se toto oznámení účastníkům řízení podle § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. 
Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce:

- Krajského úřadu Plzeňského kraje 
- Městského úřadu Klatovy

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15-ti dnů (15. den je posledním dnem 
oznámení).

    Vyvěšeno a zveřejněno způsobem 
    umožňujícím dálkový přístup dne: …...……………...   Sejmuto dne: …………………...
  

...............................................................................................................
    Podpis a razítko oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení.
    

Účastníci řízení
v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům 
řízení, uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení o zahájení 
stavebního řízení jednotlivě 

- stavebník – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, 
zastoupené ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřen řízením Správy Plzeň, Ředitelství 
silnic a dálnic ČR,  Hřímalého 37,  301 00  Plzeň, adresa pro doručování MACÁN 
PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova  273, 339 01 Chudenice 

Účastníkům řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu 
se doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou. 

Dotčené orgány
- Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62/I, 

          339 01  Klatovy
- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, nám. Míru 62/I, 339 01  Klatovy
- Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, náměstí Míru 62, 

          339 01  Klatovy 1
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní 

policie,  Nádražní 2, 306 28 Plzeň 
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22  Plzeň
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň 

Na vědomí 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00  Plzeň
- vlastní k založení
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