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Č.j.: OD/7361/20-2/Au

Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
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Datum: 18.03.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení
Dne 31.01.2020 podal stavebník Město Švihov, Náměstí E. Beneše, 340 12
Švihov IČ: 00256153 žádost o povolení stavby „ŠVIHOV ULICE TYRŠOVA“
umístěné na p.p.č. 1629/1, 711/110, 711/36, 1665, 1642/1 a st.p.č. 270
v katastrálním území Švihov.
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 14.04.2020.
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, současně oznamuje, že na
uvedené řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury energetických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů.
Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků. Oznámení o zahájení správního řízení
se doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se účastníkům
řízení s výjimkou žadatele a obce, na jejímž území má být záměr uskutečněn
doručovány veřejnou vyhláškou.
Rozsah stavby:
Jedná se o změnu dokončené stavby – rekonstrukci, kdy dochází k výměně
konstrukce a zásahu do dispozice. Kategorie komunikace - funkční skupina C, MO
2p/10/30 dle ČSN 736110. Účelem užívání stavby je zajištění dopravní obsluhy
zastavěného území a zajištění bezpečného pohybu vozidel a pěších, včetně zajištění
odvodnění a zajištění bezbariérového užívání stavby
Stavba obsahuje:
Objekt SO 101 Komunikace
Dle zákona 13/1197 Sb. o pozemních komunikacích se jedná o místní komunikaci III.
třídy. Šířka komunikace 2 x 2,5 m = 5,00 m, parkovací pruhy šířky 2,00 m, chodník
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šířky 1,50 m. Základní příčný sklon vozovky je oboustranný střechovitý velikosti
2,5%, stejně tak sklon parkovacích pruhů. Příčný sklon chodníku je jednostranný
2,0%, ve směru do vozovky. Výškové řešení nové nivelety vozovky vychází ze
stávajícího výškového uspořádání původní komunikace. Celkově bude niveleta
snížena v rozmezí 5-10 cm. Což odpovídá převýšení nových obrubníků. Podélné
sklony byly navrženy tak, aby byla minimálně dotčena přilehlá zástavba v oblasti
soklů a sjezdů.
Poučení:
Do podkladů lze nahlédnout 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 do 14.04.2020. 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.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve
stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. 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.
Podle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce.
Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí. V téže věci může mít účastník
řízení současně pouze jednoho zmocněnce.
V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony
její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento
zaměstnanec podle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.

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 el. úřední
desce Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..

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

Vyvěšeno na el. a úřední
desce Městského úřadu Měčín
dne ……………………..

Sejmuto z úřední a el.
desky Městského úřadu Měčín
dne ……………………..

Doručí se:
K vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Město Švihov, Náměstí E. Beneše, 340 12 Švihov
Účastníci řízení
V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení
uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu (účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d)
stavebního zákona) doručuje toto oznámení o zahájení stavebního řízení jednotlivě:
„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000
Praha 3 IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306
13 Plzeň, IČ: 72053119, IDDS: qbep485
GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
IDDS: jnnyjs6
Účastníkům řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
se doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Účastníci
řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona byli identifikováni označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely
v katastrálním území Švihov : p.p.č. 711/25, 711/28, 711/36, 711/81, 711/110,
711/118, 1629/1, 1642/1.
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Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely
v katastrálním území Švihov : st.p.č. 246/1, 246/2, 257, 258, 259, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271/1, 271/2, 279/1, 279/2, 280, 285, 349, 640.
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 Švihov, se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově po dobu 15
dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
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
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