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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení
Dne 20.03.2019 podal stavebník Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ
00255661 v zastoupení na základě plné moci ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o., Projekční a
inženýrské středisko Krátká 98/III, 342 01 Sušice, Se sídlem Újezd 409/19, Praha 1 - Malá
Strana, 118 00 Praha, IČ: 03174298 žádost o povolení stavby „Podporované (Pečovatelské)
byty Klatovy – SO 101 Parkoviště a úpravy zpevněných ploch“, umístěné na p.p.č. 447/4,
447/1, 451/1, 455/1 v katastrálním území Klatovy.
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, jako speciální stavební úřad
dle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších doplňků a změn a dle § 112, odst. 1, zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších doplňků a změn
(dále jen stavební zákon) oznamuje všem dotčeným orgánům státní správy a všem známým
účastníkům řízení zahájení stavebního řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a
žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu §
112, odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy
do 05.06.2019.
Rozsah stavby:
Stavba se nachází v Klatovech v lokalitě Na Bělidle. Stávající nevyužívané zpevněné plochy
v ulici Na Bělidle mezi objektem č.p. 363 a Drnovým potokem budou upraveny, případně
rozšířeny tak, aby byl zvýšen počet parkovacích míst pro objekt č. 363, kde budou
vybudovány nové podporované (pečovatelské) byty.
Stavba obsahuje:
Objekt SO 101 Komunikace
Parkoviště je podélně připojeno k ulici Na Bělidle před objektem č.p. 363. Délka celého
parkoviště je 67,6 m a skládá se z 11 parkovacích míst a chodníku, který slouží jako průchod
do „parku“. Parkovací místa jsou obdélníková o rozměrech 2 x 5,75 m. Výjimkou jsou krajní
parkovací místa, která mají tvar lichoběžníku, jehož kratší délka je však min. 5,75 m a šířka 2
m. Parkovací stání jsou ze strany k Drnovému potoku ohraničena betonovým obrubníkem
s převýšením 80 mm. Kolem objektu č. p. 363 bude realizován nový chodník pro pěší
v šířkách 750-2850 mm ze zámkové dlažby v délce cca 70 m. Před vchodem do objektu č. p.
363 bude opravena stávající zpevněná plocha. Upravena bude také stávající vozovka na obou
koncích ulice Na Bělidle v úseku mezi ulicemi Havlíčkova a Na Chmelnici, kde budou
realizovány nové obrubníky vysoké 20 mm z důvodu změny úseku na obytnou zónu.

Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5

Poučení:
Do podkladů lze nahlédnout u Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy – dopravního
úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.). Nejpozději do 05.06.2019
mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude
přihlédnuto. Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky
proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům
dotčených orgánů, pokud je jimi přímo 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 jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují
uvedený rozsah, 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 podle § 114 odst. 2
stavebního zákona nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho
zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního
razítka
……...………………………
Ing. Jiří Augustin v.r.
služ. číslo 414012

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto
oznámení účastníkům řízení podle § 144, zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu veřejnou
vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..

Vyvěšeno na elektronické úřední
desce Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..

Sejmuto z úřední elektronické
desky Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..
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Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661 v zastoupení na základě plné
moci ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o., Projekční a inženýrské středisko Krátká 98/III, 342 01
Sušice, Se sídlem Újezd 409/19, Praha 1 - Malá Strana, 118 00 Praha, IČ: 03174298
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3
IDDS: qa7425t
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy IDDS: dh6chx7
NEJ CZ (RIO Media a.s.), Kovaneckého 2124/30, 190 00, Praha 9, IDDS: d68f3ta
GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy
Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním
území Klatovy:
450/14, 3709/2, 444/2, 439/3, 3700/19.
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území
Klatovy:
1504, 450/9, 1615, 1614, 2571, 1649, 1703, 2563/6, 2563/5, 2563/4, 2563/3, 2563/2, 2563/1,
6475, 6474, 1378
Dotčené orgány:
Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, se žádostí o vyvěšení na úřední desce
v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
Městský úřad Klatovy, odbor hospodářský
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury
Technické služby Města Klatov, Sadová 362, 339 11 Klatovy 4
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01
Klatovy, IDDS: p36ab6k
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI
Klatovy, IDDS: 5ixai69
Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy, IDDS: samai8a
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