Městský úřad Klatovy

Odbor dopravy – dopravní úřad
pracoviště Mayerova 130

Č.j.: OD/11021/18-3/Au

Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 08.01.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení společného územního a stavebního řízení
Dne 23.11.2018 podal stavebník Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice IČ:
00573400 žádost o vydání společného rozhodnutí o umístění a provedení stavby „MÍSTNÍ
KOMUNIKACE VŘESKOVICE“, umístěné na p.p.č. 899/1, 900/23, 900/22, 900/21,
900/20, 905/2, 900/19, 900/26, 1628/1 v katastrálním území Vřeskovice.
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 (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15, odst. 1 a § 94j
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 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 společného územního a stavebního řízení
(Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení) a současně nařizuje ústní
jednání spojené s místním šetřením se srazem na místě stavby
dne 14.02.2019 v 09:00 hodin.

Stavba obsahuje:
SO 101 KOMUNIKACE
Komunikace se nachází v širším území obytné zóny, která zahrnuje jihovýchodní část obce.
Komunikace je funkční skupiny D s minimální šířkou vozovky 3,75 m pro společný provoz
chodců a ostatní dopravy. Ve střední části je rozšíření komunikace upraveno pro parkování 3
osobních automobilů. S ohledem na špatné rozhledové podmínky na křižovatce současné
místní komunikace na konci trasy je navržena část obytné zóny s jednosměrným provozem.
Otáčení osobních automobilů je možné ve střední části trasy. Příčný sklon vozovky bude
realizován v rozmezí 3-5%. Finální povrch vozovky bude proveden z asfaltového betonu tl.
40 mm - ACO 11. V rámci komunikace budou osazeny obrubníky do betonového lože
(150/250/1000 mm) s převýšením oproti povrchu komunikace o 100 mm. V místech bez
obrub je komunikace vyspádována směrem do betonových odvodňovacích žlabovnic.
SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
Navržená úprava komunikace uvažuje jednostranný sklon. V rámci komunikace bude
osazeno 5 ks uličních vpustí s usazovacím prostorem. Je navržena hlavní kanalizační stoka
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vedoucí v pravé části uličního prostoru, převážně mimo komunikaci s označením revizních
stupních šachet Š1 – Š6. Budou realizovány šachty prefabrikované typové pro hloubky nad
150 cm. Hlavní kanalizační řad bude zhotoven z PVC KG DN 250 mm, odbočky k uličním
vpustím z PVC DN 150 mm.

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.) Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení
své námitky, popřípadě důkazy nejpozději na ústním jednání. 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

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto
oznámením 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
a musí být vyvěšeno nejméně 25 dní před termínem konání místního šetření a podání
připomínek.
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Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..

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

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

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

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce
Obecního úřadu Vřeskovice
dne ……………………..

Sejmuto z úřední a elektron. desky
Obecního úřadu Vřeskovice
dne ……………………..

Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice IČ: 00573400
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Vlastníci sousedních pozemků definovaní č.p.p.:
k.ú. Vřeskovice
900/12, 899/1, 1591/1, 1628/1, 900/11, 900/8, 901, 900/1, 900/31, 900/18, 903, 900/15,
900/4, 900/27, 905/1, 909/2, 909/3, 900/28, 900/29, 909/4, 909/5, 909/7, 909/6, 909/1, 904/2,
2
Dotčené orgány:
Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice IČ: IDDS: dhuann3
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury
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
Na vědomí:
vlastní k založení
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