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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení
Dne 04.06.2019 podal stavebník Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ
00255661 v zastoupení na základě plné moci Ing. Jiří Surovec jednatel PSDS s.r.o.,
Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9, IČ: 28098064 žádost o povolení stavby „Regenerace PS
Pod Hůrkou, Katovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice“, umístěné na p.p.č. 1383/19, 1383/20,
1386/2, 1408/1, 1410/1, 1410/2, 1410/6, 1410/7, 1410/8, 1410/15, 1410/17, 1469/1, 1469/2,
1471/3, 1471/4, 1482/1, 3537/2 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 08.07.2019.
Rozsah stavby:
Předmětem stavby je rekonstrukce ulice Podhůrecká v Klatovech v úseku od ulice Nádražní
po křížení s komunikací u řadových garáží cca 50 m před křížením s ulicí Máchova. Délka
řešeného úseku je 368 m. Stavba spočívá v celkové obnově uličního prostoru v novém
směrovém a funkčním uspořádání.
Stavba obsahuje:
Stávající široká nečleněná vozovka (šířka až 14 m) a chodníky budou přerozděleny na část
pro provoz vozidel (šířka 6 resp. 6,5 m), část pro parkování (kolmá stání délky 5 m, podélné
stání šířky 2 m), zastávky autobusu s nástupišti, část pro provoz pěších a také zatravněné
plochy. Cílem úprav je zklidnění dopravy, jasné vymezení účelu jednotlivých ploch a tím
zabránění parkování na nebezpečných místech (např. v rozhledových polích křižovatek a
sjezdů či před přechody pro chodce) a usnadnění přecházení. Zároveň se jedná o stavební
zásah potřebný vzhledem ke stáří a technickému stavu vozovek a chodníků. Pro
rekonstruovanou část ulice Podhůrecká bude zřízena nová dešťová kanalizace jímající
dešťovou vodu uličními vpustmi a ústící do kombinovaného retenčně vsakovacího objektu.
Objekt bude sloužit k zadržení vody z intenzivních dešťů a bude tuto zadrženou vodu
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vypouštět postupně regulovaným odtokem do kanalizace. Část zadržené vody bude rovněž
vsakována do podzemních vod. Parkovací stání jsou navržena jako podélná (18 stání) a kolmá
(71 stání).

Poučení:
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského
úřadu Klatovy, odboru dopravy – dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál
kasáren – Plánická ul.) Nejpozději do 08.07.2019 mohou dotčené orgány uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. K závazným stanoviskům a
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, 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 ve společném územním a stavebním řízení 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
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno,
může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního
razítka

……...………………………
Ing. Jiří Augustin v.r.
služ. číslo 414012
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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 ……………………..

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661
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
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
NEJ.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00, Praha 4
AIRWEB, spol. s.r.o., Chodská 1032/27, 120 00, Praha 2, IDDS: ktcj48i
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660/2, 339 01 Klatovy, IDDS: gnmesd3
Technické služby Města Klatov, Sadová 362, 339 11 Klatovy 4
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234,
Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním
území Klatovy:
1383/14, 1383/13, 1410/19,1410/9, 1483, 1383/12, 1383/11.
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území
Klatovy:
2437/2, 2437/1, 2438, 2439, 2440, 2444, 2445, 2446, 2451, 2452, 2453, 2866, 2867, 4379,
4380, 4383, 4384, 4385, 4386, 2488, 2487, 2952, 2472, 2953.
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
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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

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

