Městský úřad Klatovy

Odbor dopravy – dopravní úřad
pracoviště Mayerova 130

Č.j.: OD/4650/21-2/Au

Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 24.02.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení
Dne 11.02.2021 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 Město Měčín, Farní
43, 340 12 Měčín, Švihov, IČ: 00255785 žádost o povolení stavby „Přeložka silnice
II/117 Měčín“ umístěné na p.p.č. 3896, 3895, 4069, 4068, 4073, 4020, 4088, 4142,
4139, 4138, 4140, 4141, 4904, 4144, 4146, 4903, 4220, 4148, 4150, 4151, 4153,
1337/2, 69/4, 1337/1, 3154/9, 3154/2, 3100/13, 3100/24, 3100/26, 3101/4, 4219,
4228, 4137/3, 4137/4, 4225, 3154/10 v katastrálním území Měčín.

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 18.03.2021.

Stavba obsahuje:
SO 101 KOMUNIKACE
Objekt řeší přeložku silnice II/171 na vjezdu do města Měčín a novou křižovatku se
silnicí II/182. Začátek úpravy je v km 0,000, kde přeložka navazuje na stávající stav,
konec úpravy je v km 0,54216 v ose silnice II/182. V celé délce bude provedena
novostavba komunikace. V úseku km 0,000 – 0,170 je navržena v kategorii S 7,50/60
a od km 0,170 až na konec úpravy v kategorii MO2/7,50/10/50. Hranici kategorií tvoří
budoucí začátek obce s osazením značky IZ4a a IZ4b. Šířkové uspořádání kategorie
S7,50/60: Jízdní pruh 2 * 3,00 m = 6,00 m, Vodící proužek 2 * (0,125+0,125) = 0,50
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m. Nezpevněná krajnice 2 * (0,50 + 0,25) = 1,50 m, Šířkové uspořádání kategorie
MO 2/7,50/10/50: Jízdní pruh 2 * 3,00 m = 6,00 m, Vodící proužek 2 * 0,125 = 0,50
m. Křižovatky: v rámci stavby komunikace budou založeny vjezdy do obytných zón
přilehlé lokality pro výstavbu rodinných domů. Dále bude založen sjezd pro účelové
komunikace v km 0,326 a km 0,428. Umístění křižovatky a sjezdů je v souladu s
ÚPN. Sjezdy budou vybaveny podpůrnými prvky pro pohyb osob zrakově a tělesně
postižených v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. Nová kolmá styková křižovatka bude
vybudována na konci úpravy v místě napojení přeložky na silnici II/182. Místa pro
přecházení budou vybavena varovnými a signálními pásy. Konstrukce vozovky
Asfaltový beton ACO 11+ PMB 25/55-60, 40 mm ČSN 736121 Spojovací postřik PSE 0,3 kg/m2 ČSN 736129 Ložní vrstva ACL 22+ PMB 25/55 – 60 60 mm ČSN
736121 Spojovací postřik PS-E 0,45 kg/m2 ČSN 736129, Obalované kamenivo ACP
16+ tl. 50 mm ČSN 736121, Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32 170 mm
ČSN 736126-1, Štěrkodrť 0/63 tl. 250 mm ČSN 736126-1. Odvodnění: odvodnění
komunikace v kategorii „S“ bude do otevřených silničních příkopů s napojením do
stávající vodoteče v prostoru trubního propustku v km 0,05770. Odvodnění
komunikace v kategorii „MO“ bude do nově navržených uličních vpustí napojených
na nově budované odvodnění komunikace se zaústěním do potoka Třebýcinka.
Uliční vpusti jsou navrženy betonové DN 450 mm, mříže musí odpovídat třídě
dopravního zatížení D400 a ČSN EN 124, velikost mříží 500/300. V km 0,05770 je
navržena výměna původního propustku DN 1200 za propustek nový DN 1500 mm.
Čela propustku budou šikmá, opevněná lomovým kamenem, včetně dna a svahů na
vtoku i výtoku. Příkopy opuštěné části silnice II/117 budou převedeny do nových
příkopů.
SO 102 CHODNÍKY
Šířkové uspořádání: základní šířka chodníku včetně bezpečnostního odstupu je
navržena v hodnotě 2,00 m. Obrubníky jsou navrženy silniční betonové se základním
převýšením 12 cm. Od terénu jsou odděleny záhonovým obrubníkem s převýšením 6
cm – vodící linie. Příčné sklony: příčný sklon chodníků je 2% směrem do vozovky.
Příčné sklony viz. příčné profily, které jsou součástí objektu SO 101. Konstrukční
vrstvy: Dlažba – betonové tvarovky tl. 60 mm ČSN 736131-3, lože z drceného
kameniva 4/8 tl.40 mm ČSN 7366126-1, podklad ze štěrkodrti ŠDA 0/45 tl. 150 mm
ČSN 736126-1.
SO 201 RÁMOVÝ MOST PŘES POTOK TŘEBÝCINKA
Most je situován v intravilánu obce Měčín, v napojení nově budované přeložky II/117
do stávající silnice II/182. Mostní objekt převádí komunikaci II/117 přes potok
Třebýcinka. Komunikace je převáděna s mírným podélným stoupáním do napojení
na stávající silnici II/182. Vozovka se na mostě rozšiřuje vlivem polohy v napojení
silnice II/117 do II/182. Nosná konstrukce je tvořena celkem 15ti železobetonovými
prefabrikovanými rámy IZM světlosti otvoru 3000/1500, které jsou uloženy na
základové desce. Spojení rámů bude provedeno podle typových podkladů na péro a
drážku. Za rámy bude provedena drenáž z drenážních trubek PE DN 150
perforovaných, vyústěných u výtoku za křídlem. Na nosné konstrukci bude
vybetonována železobetonová spřažená deska z betonu C 30/37 XF2. Deska je
spřažena s rámy trny z oceli B500B vloženými do předvrtaných otvorů v rámech.
Celková délka nosné konstrukce je 3,440 m, šířka 18,000 m.
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SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
Účelem navrženého odvodnění komunikace (SO 301) bude odvádět povrchové vody
z navržené komunikace, chodníků a zpevněných ploch. Výstavba nového odvodnění
komunikace bude z žebrovaného polypropylenu SN10 DN 250 v délce 157,5 m, DN
300 v délce 172,9 m a DN 400 v délce 173,5 m. Celková délka odvodnění
komunikace je 503,9 m. Odvodnění bude zaústěno do drobného vodního toku
Třebýcinka. Začátek stoky D1 je ve vyústění do potoka Třebýcinka, dále stoka vede k
navržené komunikaci, kde jsou stoky D1, D1-1, D1-2, D1-3, D1-4 umístěny v
navrženém chodníku a v komunikaci. Ve směrových a výškových lomech kanalizační
stoky jsou osazeny betonové prefabrikované šachty kruhového průřezu DN 1000. Na
trase bude umístěno 11 ks revizních kanalizačních šachet. Na odvodnění budou
napojeny navržené uliční vpusti, 3 ks horských vpustí a 2 ks lapačů splavenin, které
jsou součástí vč. přípojek v SO101-Komunikace, SO102- Chodníky. Vodní tok bude
po obou stranách výusti D1 zpevněn lomovým kamenem do betonového lože a
koryto bude v délce cca 20 m vyčištěno a obnoven jeho příčný profil.
Poučení:
Do podkladů lze nahlédnout u Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy –
dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.).
Nejpozději do 18.03.2021 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. 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. 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
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
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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 Městského úřadu Měčín
dne ……………………..

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

Doručí se:
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 rozhodnutí o povolení stavby 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 a Město Měčín, Farní 43, 340 12 Měčín, Švihov,
IČ: 00255785
„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000
Praha 3 IDDS: qa7425t
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy IDDS:
dh6chx7
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
Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IDDS:
gg4t8hf
Bradová Alena, č. p. 27, 334 01 Radkovice
Petrová Václava Mgr., K Zaječímu vrchu č.p. 722, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
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 Měčín: 3971, 3972, 3973, 3900, 3975, 4021, 4090, 4143, 4902, 4149, 4152,
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4154, 1338/2, 1338/1, 77/1, 79/1, 3100/25, 84/2, 1270/7, 1270/8, 4235, 4230, 4229,
4228, 4227, 4226, 4087, 4018, 4016, 4015.
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním
území Měčín: 73, 75, 76, 306.
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 Měčín, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Měčíně 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
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS:
zzjbr3p
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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