Městský úřad Klatovy

Odbor dopravy – dopravní úřad
pracoviště Mayerova 130

Č.j.: OD/9172/21-2/Au

Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 30.04.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení společného územního a stavebního řízení

Dne 25.03.2021 podal stavebník Obec Bezděkov, č.p. 7, 339 01 Klatovy, IČ
00255220 v zastoupení na základě plné moci Beránková Ivana, Družstevní 606, 330
12 Horní Bříza žádost o povolení stavby „Rekonstrukce místní komunikace parc.
č. 742/1 a 742/10“ umístěné na p.p.č. 751/2, 742/1, 742/10 a 714/20 v katastrálním
území Bezděkov u Klatov a „Rekonstrukce místní účelové komunikace parc. č.
790/2“, umístěné na p.p.č. 790/2, 712/6, 712/2, 712/17, 712/3, 708/5 v katastrálním
území Bezděkov u Klatov.
.
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 25.05.2021.

Stavba obsahuje:
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Jedná se o rekonstrukci stávající místní jednopruhové obousměrné komunikace.
Jedná se o rozšíření stávající MK v úseku od napojení na silnici III. Třídy 18510 až
na konec směrového oblouku k fotbalovému hřišti. K rozšíření dochází z důvodu
bezpečného míjení protijedoucích vozidel. Z tohoto důvodu bude v tomto směrovém
oblouku umístěno jednostranné vyhřívané dopravní zrcadlo. Komunikace je navržena
jako místní jednopruhová obousměrná MO1k 5,00/5,00/30 s krajnicemi a výhybnami.
– funkční skupiny C. Délka komunikace bude 287,40 m. Komunikace je navržena
v šířce 4,00 m s krajnicemi o šířce 0,50 m. V délce 111 m bude komunikace
rozšířena na 5,50 m. Povrch komunikace bude proveden z asfaltobetonu, krajnice ze
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štěrkodrti. Srážková voda bude svedena příčným a podélným sklonem komunikace
do nezpevněné krajnice a zeleně. Z části bude svedena do rigolu z betonových
příkopových tvárnic, který bude zakončen mělkým vsakem o rozměru 1,00x1,00 m ze
štěrku. Odvodnění zemní pláně je ponecháno stávajícím způsobem.
SO 102 Účelová komunikace
Jedná se o rekonstrukci stávající účelové komunikace sloužící zejména zemědělské
dopravě. Účelová komunikace je navržena jako štěrková hlavní jednopruhová
obousměrná polní cesta P 5,0/30 s krajnicemi a výhybnami. Délka komunikace bude
319,48 m. Komunikace je navržena v šířce 4,00 m s krajnicemi o šířce 0,50 m.
Výhybny budou tvořit vjezdy k Jednotnému zemědělskému družstvu „Budovatel“ a
dále je jedna výhybna navržena podél polní cesty o délce 20,00 m s rozšířením polní
cesty na 5,50 m. Již zmiňované stávající vjezdy budou provedeny s povrchem
z asfaltového betonu. Polní cesta je napojena a dále pokračuje jako místní
jednopruhová obousměrná MO1k 5,00/5,00/30 s krajnicemi a výhybnami – funkční
skupiny C. Účelová komunikace bude provedena s povrchem z hrubého drceného
kameniva tl. 20 cm. Vjezd k parcele č. 54 bude proveden z betonové dlažby tl. 8 cm.
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 25.05.2021 mohou dotčené
orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude
přihlédnuto. K 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
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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.

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 úřední a el.
desce Obecního úřadu Bezděkov
dne ……………………..

Sejmuto z úřední a el.
desky Obecního úřadu Bezděkov
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:
Účastník řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona
Obec Bezděkov, č.p. 7, 339 01 Klatovy, IČ 00255220 v zastoupení na základě plné
moci Beránková Ivana, Družstevní 606, 330 12 Horní Bříza
Účastník řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy
GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
IDDS: jnnyjs6
„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000
Praha 3 IDDS: qa7425t
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Šumavské vodovody a kanalizace, a.s., Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy IDDS: dh6chx7
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306
13 Plzeň, IČ: 72053119, IDDS: qbep485
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Plzeň, odbor Odloučené pracoviště
Klatovy, Randova 167/1, 339 01 Klatovy 1, IDDS: 96vaa2e
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj - pobočka
Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, IČ: 01312774, IDDS: z49per3
Jednotné zemědělské družstvo „Budovatel“ se sídlem v Janovicích nad Úhlavou,
Klatovská 397, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IDDS: xcdqnt3
Švojgr Václav, U Retexu 620, Klatovy III, 339 01 Klatovy
SJM Švojgr Václav a Švojgrová Jiřina, U Retexu 620, Klatovy III, 339 01 Klatovy
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:
„Rekonstrukce místní účelové komunikace parc. č. 790/2“
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely
v katastrálním území Bezděkov u Klatov: 466, 465, 464, 462, 461/17, 461/16,
461/9, 461/12, 461/5, 40/1, 714/20, 712/1, 712/10, 712/18, 1353, 712/19, 708/3,
708/2, 708/8, 708/7, 822/1, 712/4, 712/15.
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem
v katastrálním území Bezděkov u Klatov: 357, 356, 54, 353.

stavební

parcely

„Rekonstrukce místní komunikace parc. č. 742/1 a 742/10“
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely
v katastrálním území Bezděkov u Klatov: 749, 742/18, 62, 63/1, 61, 43, 42/1, 42/4,
42/3, 42/2, 25/1, 40/2, 454/3, 454/2, 63/2, 1292, 748/4, 748/3, 41, 66, 25/15, 790/2,
712/6.
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební
v katastrálním území Bezděkov u Klatov: 50, 27, 211, 54, 52, 133.

parcely

Dotčené orgány:
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
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