Městský úřad Klatovy

Odbor dopravy – dopravní úřad
pracoviště Mayerova 130

Č.j.: OD/8984/21-2/Au

Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 28.04.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení společného územního a stavebního řízení
Dne 30.03.2021 podal stavebník Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou
u Krajského soudu v Plzni Koterovská 162, Koterov, 326 00 Plzeň zastoupená Ing.
Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem, IČ 720 53 119 a Obec Běšiny, Běšiny
150, 339 01 Běšiny, IČ: 00255211 žádost o povolení stavby „II/171 PRŮTAH
BĚŠINY“ umístěné na p.p.č. 1079/3, 231/10, 1079/5, 1079/4, 1079/6, 231/7, 231/8,
1081/2, 1079/7, 289/21, 112, 1081/1, 1079/8, 1091/1, st. 14/1, 1079/2, 1089/1, 1189,
1080/1, st. 216, 1187, 19/1, 1091/5, 17/12, 5/6, 1049/5, 3/5, 1049/4, 1049/3, 932/11,
932/10, 932/9, 2/2, 1049/6, 1049/7, 1085/3, 1086/1, 915/4, 917/1, 1049/1, 1049/2
v katastrálním území Běšiny.

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 do 26.05.2021.
Stavba obsahuje:
SO101 KOMUNIKACE
Objekt řeší stavební úpravy silnice II/171 v průtahu obce Běšiny v délce 1,163 km.
Začátek úpravy je na začátku – konci obce Běšiny ve směru od silnice I/27. Konec je
v km 1,163 u Eurocampu. V celém rozsahu úpravy bude provedeno odfrézování
stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu, položena ložní vrstva a
nová obrusná vrstva. Na základě prohlídky po odfrézování budou ošetřeny resp.
sanovány případné trhliny a sanace poklesů okraje vozovky, případně sanace
konstrukčních vrstev vozovky. Stavba bude koordinována s výstavbou chodníků
v průtahu obce – stavební objekt SO102. Před provedením opravy krytu musí být
osazeny silniční obruby, které jsou součástí chodníku. Silnice II/171 v průtahu obce
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Běšiny je navržena v šířce 6,00 m se stávajícím rozšířením v obloucích. V celé délce
průtahu je vozovka odvodněna do uličních vpustí případně silničního příkopu nebo
rigolu z velké žulové kostky. Krajnice budou dosypány dle situace v šířce 0,50 m
z asfaltového recyklátu frakce 0/32.
SO 102 CHODNÍK
Stavební objekt řeší výstavbu chodníků pro zajištění bezpečného pohybu pěších
v průtahu obce Běšiny podél silnice II/171. V celé délce úpravy bud vybudován vždy
alespoň jednostranný chodník pro bezpečný pohyb chodců podél silnice II/171.
Začátek úpravy je v km 0,000 kde začíná pravostranný chodník šířky 1,50 m, který je
od km 0,205 navržen v šířce 2,00 m a končí v km 0,407. V km 0,170 – 0,205 jsou
před obecním úřadem navrženy kolmé parkovací stání o rozměrech 2,50 – 5,00 m.
Jedno stání je navrženo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace šířky
3,50 m. V km 0,290 je v jízdním pruhu autobusová zastávka v souladu s ČSN. V km
0,173 začíná levostranný chodník šířky 1,50 m, který je v úseku 0,215 – 0,323 v šířce
2,00 m. Vlevo v km 0,225 je navržena v jízdním pruhu autobusová zastávka
v souladu s ČSN. Stávající příkop podél silnice II/171 v úseku 0,215 – 0,260 bude
zatrubněn, tak aby bylo možné v tomto úseku vybudovat nový chodník. Stávající
asfaltová plocha před objektem stavební pč. 121 bude oddělena chodníkem
s převýšením z obou stran. Na tuto plochu jsou navrženy dva sjezdy šířky 10,0 m pro
zajištění obsluhy. Stávající most v km 0,340 zůstává beze změn, stejně tak lávka pro
pěší. Most bude řešen v rámci protipovodňových opatření. V místě mostovky bude
provedena pouze oprava obrusné vrstvy. Křižovatka v km 0,380 zůstává zachována
s drobnými úpravami nároží. Od km 0,400 se jedná o opravu stávajícího chodníku.
Chodník je navržen v maximální možné šířce, kterou prostor místní komunikace
dovoluje až do km 0,752. Most a lávka pro pěší v km 0,650 zůstává beze změn, bude
řešeno v rámci protipovodňových opatření. V místě mostovky bude provedena pouze
oprava obrusné vrstvy. V km 0,595 bude také provedeno zpevnění stávajícího sjezdu
k nemovitostem betonovou dlažbou. V úseku km 0,751 – 0,888 je pro zajištění
pohybu pěších navržen pravostranný chodník šířky 1,50 m, levá strana chodníku
končí vjezdem do obytné zóny, která je řešena stavebním objektem SO103. V obytné
zóně je společný pohyb pěších a vozidel. V úseku 0,884 – KÚ je navržen levostranný
chodník šířky 1,50 m až k zpevněným plochám u Eurocampu Běšiny.
SO 103 REKONSTRUKCE MK
Stavební objekt lze rozdělit na dvě části a to komunikaci MK1 a MK2. Komunikace
MK1 – jedná se o stávající místní komunikaci, která je na začátku a konci napojena
na silnici II/171. Komunikace vzhledem k šířce prostoru místní komunikace je
navržena v režimu obytné zóny – společný pohyb automobilové dopravy a pěších.
Šířka jízdního pásu je 2,50 – 3,00 m s dostředným příčným sklonem vozovky.
Komunikace bude lemována oboustrannými obrubníky s převýšením 60 mm. Kryt
vozovky vzhledem k členitému terénu je navržen z betonové dlažby. Vjezd a výjezd
je řešený chodníkovým přejezdem s převýšením obrubníku 20 mm. Celková délka
komunikace MK1 je 130,68 m. Komunikace MK2 – jedná se o slepou komunikaci,
která primárně zajišťuje dopravní obsluhu rodinných domů v dané lokalitě. Délka
komunikace je 47,29 m. Příčný sklon je jednostranný dle přirozeného sklonu terénu.
Pro zajištění odvodnění je vlevo podél komunikace navržen betonový obrubník
s převýšením 60mm. Druhá strana komunikace bude lemována velkou žulovou
kostkou. Kryt vozovky je stejně jako u MK1 z betonové dlažby. Sjezd do obytné zóny
je řešen chodníkovým přejezdem s převýšením obrubníku 20 mm.
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Poučení:
Do podkladů lze nahlédnout u Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy –
dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.).
Nejpozději do 26.05.2021 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. 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.
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.
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 ……………………..

Vyvěšeno na el. a úřední
desce Obecního úřadu Běšiny
dne ……………………..

Sejmuto z úřední a el.
desky Obecního úřadu Běšiny
dne ……………………..

Doručí se:
Účastníci řízení
V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení
uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu a dle § 94 m, odst. 2 stavebního zákona
doručuje toto oznámení o zahájení stavebního řízení jednotlivě:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace zapsaná v
obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
Koterovská 162, Koterov, 326 00 Plzeň, zastoupená Ing. Miroslavem Doležalem,
generálním ředitelem, IČ 720 53 119
Obec Běšiny, Běšiny 150, 339 01 Běšiny, IČ: 00255211
„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000
Praha 3 IDDS: qa7425t
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IDDS: 3ndg7rf
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy
GasNet, s.r.o. v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
IDDS: jnnyjs6
Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IDDS:
gg4t8hf
SJM Mayer Pavel a Mayerová Jarmila, č. p. 121, 33901 Běšiny
SJM Jakubec Jindřich a Jakubcová Lenka, č. p. 55, 33901 Běšiny
Jonášová Markéta, č. p. 208, 33901 Běšiny
Toušek Antonín, č. p. 175, 33901 Běšiny
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Účastník řízení dle § 94k písm. e) – v případě řízení s velkým počtem účastníků se
v žádosti o vydání společného povolení účastníci řízení podle § 94l odst. 3
stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru:
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely
v katastrálním území Běšiny: 289/24, 289/36, 289/30, 232/2, 1199, 233/3, 231/9,
231/6, 231/2, 231/1,289/35, 289/34, 227/5, 289/32, 289/3, 226/3, 226/2, 227/2,
231/5, 289/13, 107, 99/2, 104/1, 104/2, 1201, 22/8, 22/9, 22/6, 1188, 20/1, 17/2,
1084, 185/14, 4/3, 3/12, 5/1, 3/4, 3/13, 3/14, 3/15, 3/3, 37/1, 3/9, 3/8, 2/1, 932/1, 3/2,
3/1, 932/8, 1085/4, 930/5, 1198, 917/2, 915/2, 915/9, 12/1, 915/5, 915/1, 918/2,
918/1, 910, 8/2, 907/2, 920, 918/9, 907/4.
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely
v katastrálním území Běšiny: 137, 157, 125, 143, 123, 122, 246, 255, 15, 14/2,
134, 154, 176, 117, 295, 242, 39/1, 38/1, 120, 105, 379, 7/4, 108, 107, 69, 36, 35,
37/3, 37/2, 162, 329, 359, 177, 163, 131.
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 v Běšinech, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Běšinech 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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