Městský úřad Klatovy

Odbor dopravy – dopravní úřad
pracoviště Mayerova 130

Č.j.: OD/13162/19-2/Au

Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 08.10.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení společného územního a stavebního řízení
Dne 13.09.2019 podal stavebník Zbyněk Fait, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy
v zastoupení na základě plné moci Macán Projekce DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339
01, jednatel Ing. Tomáš Macán žádost o vydání společného rozhodnutí o umístění a provedení
stavby „VRHAVEČ – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU 6 RD“,
umístěnou na p.p.č. 369/1, 366, 1152/6, 1152/14, 1152/1, 71/1, 369/4, 369/5, 369/6, 369/7, 369/8,
369/9 v katastrálním území Vrhaveč.
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 podle § 94m stavebního
zákona, ve kterém upouští od ústního jednání 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) Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 05.11.2019.
Stavba obsahuje:
SO 101 KOMUNIKACE
Objekt řeší výstavbu komunikace K1, která respektuje stávající polní cestu a novostavbu
komunikace K2, která bude zajišťovat obsluhu 6 nových pozemků pro výstavbu RD.
Komunikace K1: celková délka komunikace je 60,70 m. Začátek úpravy je v km 0,002 na
hraně stávajícího chodníku. Na konci úpravy bude přejezdný práh z velké žulové kostky.
Komunikace je navržena v maximální šířce, kterou dovolují majetkové hranice 5,00m.
Komunikace K1 je odvodněna do uličních vpustí. Na konci úpravy bude horská vpust.
Komunikace K2: celková délka komunikace je 64,65 m. Začátek úpravy je v km 0,000, kde
navazuje na komunikaci K1. Na konci úpravy bude pokračovat chodník pro pohyb chodců
směrem do jižní části obce. Chodník je navržen v šířce 1,50 m. Komunikace K2 je podélným
a příčným sklonem odvodněna do liniového odvodnění umístěného vždy ve vjezdu na
pozemek. Výškové vedení nivelety zůstane v celém rozsahu úpravy přibližně zachováno.
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Obrubníky jsou navrženy silniční betonové se základním převýšením 10 cm. Přídlažba u
obrubníků je z dlažební kostky vel. 100 mm, 1 řada. Příčné sklony: příčný sklon vozovky je
jednostranný 2,50%, příčný sklon chodníku je 2% směrem do terénu. Příčné sklony viz.
příčné profily. Směrové vedení: je navržena osa komunikace, která respektuje stávající
nezpevněnou polní cestu a vymezený koridor pro stavbu komunikace. Výškové řešení:
výškové řešení vozovky i chodníku vychází ze stávajícího výškového uspořádání s
přihlédnutím k ČSN.
Šířkové uspořádání:
Šířka dopravního prostoru je navržena v šířce 4,00 – 6,00 m
Šířka chodníku je 1,50 m
Konstrukce vozovky
POSYP KRYTU LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 0,02 M3/M2
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32 TL. 200 MM ČSN 736126
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-63 TL. 250 MM ČSN 736126
Hodnota Edef2 na pláni musí dosahovat 45 Mpa.
Konstrukce chodníku
DLAŽBA Z BETONOVÝCH TVAROVEK, TL.60 MM ČSN 736131
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8 MM TL. 40 MM ČSN 736126
ŠTĚRKODRŤ TL. 150 MM ČSN 736126
Parkovací stání
POLOVEGETAČNÍ DLAŽBA TL. 80 MM
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8 MM TL.40 MM
STĚRKODRŤ ŠD TL. 250 MM ČSN 736126-1
Odvodnění: odvodnění bude do liniového odvodnění a uličních vpustí. Uliční vpusti jsou
navrženy betonové DN 450 mm, mříže musí odpovídat třídě dopravního zatížení D400 a ČSN
EN 124, velikost mříží 500/300. Vpusti budou napojeny na kanalizaci. Přípojky uličních
vpustí jsou navrženy z PVC DN 150 mm. Výšky mříží uličních budou odvozeny od výšky
obrubníku.
SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Zatřídění do skupiny světelných situací dle CEN/TR 13201-1: Tabulka 1 – hlavní uživatel:
motorová doprava + chodci+ velmi pomalá vozidla + cyklisté -> D4 -> tabulka A.8 -> S5
Technické řešení : Celková bilance: příkon svítidel 5x70 W, celkový příkon 0,35 kW, roční
spotřeba el. energie 1500 kWh. Pro osvětlení řešeného úseku komunikace bude vybudováno
nové veřejné osvětlení. Stožáry a kabelový rozvod: Svítidla budou osazena na ocelové žárově
zinkované stožáry sadového typu v=5 m. Osvětlovací stožáry budou napájeny zemním
kabelovým vedením CYKY 4x10 mm2. Nový rozvod bude připojen ze stávajícího
nadzemního vedení VO vedoucího po sloupech rozvodné sítě ČEZ Distribuce. Na přípojném
sloupu se osadí přechodová skříňka s odjištěním nového zemního kabelového úseku. Proti
přepětí bude úsek chráněn osazením omezovače přepětí na vodič nadzemního vedení. Sloup
bude přizemněn. Svítidla: Po osvětlení bude použito svítidel se sodíkovými výbojkami 70 W,
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příp. s technologií LED s příkonem 30 W. Svítidla budou volena dle standardu místního
provozovatele.

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
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.
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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 ……………………..

Vyvěšeno na elektronické a úřední
desce úřadu Obce Vrhaveč
dne ……………………..

Sejmuto z úřední a elektronické
desky úřadu Obce Vrhaveč
dne ……………………..

Obdrží: (veřejnou vyhláškou)
Účastník řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona
Zbyněk Fait, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy v zastoupení na základě plné moci Macán
Projekce DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01, jednatel Ing. Tomáš Macán
Účastník řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona
Obec Vrhaveč, Malá Víska 23, 339 01 Klatovy, IČ: 00256307
Účastník řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Michle, IDDS: qa7425t
GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno IDDS: jnnyjs6
Vodospol s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy IV
Obec Vrhaveč, Malá Víska 23, 339 01 Klatovy, IČ: 00256307
SJM Fait Zbyněk a Faitová Nina, nám. Míru 62, Klatovy I, 33901 Klatovy
Lorencová Kateřina, č. p. 19, 33901 Vrhaveč
Jiří,
Suvorovova
596,
Klatovy
IV,
33901
Klatovy
Matějka
Výborný Otakar, Malonice 2, 34142 Kolinec
Zelenka Josef, Plzeňská 633, Klatovy II, 33901 Klatovy
Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha
Zelenka Josef, Plzeňská 633, Klatovy II, 33901 Klatovy
Lorenc Libor, č. p. 19, 33901 Vrhaveč
Účastník řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona
Kříž Václav Ing., č. p. 35, 33901 Vrhaveč
Křížová Marie Ing., č. p. 35, 33901 Vrhaveč
SJM Reitmajer Vojtěch a Reitmajerová Daniela, č. p. 40, 33901 Vrhaveč
Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Skřivánek Antonín, č. p. 103, 33901 Vrhaveč
Polák Pavel, č. p. 76, 33901 Vrhaveč
Hess Miroslav, č. p. 77, 33901 Vrhaveč
Hess Václav, č. p. 77, 33901 Vrhaveč
Hessová Lucie, Na Kamenné Hrázi 164, 25219 Drahelčice
SJM Šebesta Josef a Šebestová Věra, č. p. 75, 33901 Vrhaveč
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Pohanková Marie Mgr., č. p. 82, 33901 Vrhaveč
Vacková Jaroslava, č. p. 82, 33901 Vrhaveč
Vacková Kateřina, č. p. 82, 33901 Vrhaveč
Vacková Pavla, č. p. 82, 33901 Vrhaveč
SJM Čermák Václav a Čermáková Marie,
Čermák Václav, Rozvoj 88, Klatovy V, 33901 Klatovy
Čermáková Marie, č. p. 54, 33901 Vrhaveč
Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha
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)
Obecní úřad Vrhaveč se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Vrhavči po dobu 15 dnů
(potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy, odbor školství , kultury a cest. ruchu, 339 01 Klatovy
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
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K pile 939/II, Klatovy 339 01, IDDS: ujpjm2b
vlastní k založení
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