Městský úřad Klatovy

Odbor dopravy – dopravní úřad
pracoviště Mayerova 130

Č.j.: OD/156/21-2/Au

Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 11.01.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení
Dne 18.12.2020 podal stavebník Ředitelství silnic a dálnic České Republiky s.o., Na
Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390 v zastoupení na základě plné moci
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01, IDDS: ujpjm2b
zastoupená jednatelem Ing. Tomáš Macán žádost o povolení stavby „I/27
Štěpánovice - Průtah“, umístěné na parcele p.č. 610, 87/12, 449/22, 449/7, 449/6,
449/4, 449/14, 449/11, 449/12, 449/8, 449/9, 445, 449/1, 449/10, 449/13, 262/15,
263/63, 449/5, 449/34, 850/1 v katastrálním území Štěpánovice a na p.p.č. 3583/17 v
katastrálním území Klatovy.
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), § 10 a § 11
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. 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.
Účastníci správního řízení mají právo uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a
dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska nejpozději do 05.02.2021.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům
nebude přihlédnuto. Oznámení o zahájení správního řízení se doručuje postupem
podle stavebního zákona.

Stavba obsahuje:
SO 101 – Komunikace
Stavební objekt řeší stavební úpravy silnice I/27 v průtahu obce Štěpánovice u
Klatov. Na začátku úpravy v km 0,040 bude nově zřízeno opatření pro regulaci
rychlosti – „vjezdová brána“ osy jízdních pruhů budou bočně posunuty dle TP145
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ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ ÚPRAV PRŮTAHŮ SILNIC OBCEMI. Dělící ostrůvek
bude z žulové dlažby, hrany ostrůvku budou ve sklonu 45° dle vzorového příčného
profilu. Šířka dělícího ostrůvku je navržena 4,30 m. Dělící ostrůvek stejného
provedení bude také zřízen na konci obce ve staničení km 1,070. Značky začátek a
konec obce budou posunuty dle situace před dělící ostrůvek ve směru do obce.
V celé délce průtahu bude sjednoceno šířkové uspořádání a to na šířku 7,00 m mezi
obrubníky. Místní komunikace a sjezdy k nemovitostem budou napojeny přes
snížený obrubník. V 0,270 bude nově vybudován autobusový záliv. Šířka
zastávkového pruhu je navržena v hodnotě 3,00 m, délka vyřazovacího pruhu je 25
m, délka zařazovacího pruhu je 15 m. V km 0,588 bude provedeno místo pro
přecházení s ochranným ostrůvkem. Čela ostrůvku budou mít převýšení 200 mm.
Šířka vozovky mezi obrubníky je v místě dělícího ostrůvku 4,00 m, stejně jako u
stávajícího ostrůvku v km 0,310. Ochranný ostrůvek je navržen tak, aby bylo možné
plynulé odbočení do slepých místních komunikací bez omezení průjezdu v přímém
směru. V km 0,890 bude ve směru od Klatov rozšířen jízdní pruh na šířku 5,50 m
v souladu s ČSN pro možnost objetí odbočujícího vozidla do lokality rodinných domů.
Součástí stavby je také vyřešení odvodnění komunikace pomocí uličních vpustí a
skluzů do stávajícího příkopu, úprava svislého a vodorovného dopravního značení.
Dělící a ochranné ostrůvky budou v celé délce průtahu označeny jen svislou
dopravní značkou C4a. V úsecích se silničním příkopem bude každých cca 30m
snížena obruba na hodnotu 0 mm a zřízen skluz z žulové dlažby do příkopu pro
odvodnění komunikace.
SO 102 – Chodník
Stavební objekt SO 102 CHODNÍK řeší stavební úpravy chodníků podél silnice I/27.
Začátek úpravy je v km 0,070 a konec v km 1,039. Celková délka úpravy činí 0,969
km. Stavba chodníků respektuje ČSN 736110, 736102, a příslušné TP a VL a
všeobecné požadavky na výstavbu a je v souladu se zákonem 183/2006 Sb. Stavba
splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Účelem celé stavby je optimalizace a
homogenizace šířkového uspořádání silnice I/27 v průtahu obce Štěpánovice,
vyřešení pohybu pěších a úprava autobusové zastávky. Nedílnou součástí stavby je
řešení odvodnění vozovky a přidružených pruhů. Chodníky – komunikace pro pěší
v přidruženém dopravním prostoru – funkční skupina D2, dle ČSN 736110. Dle
zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikací se jedná o místní komunikaci IV. Třídy.
SO 301 – Odvodnění komunikace
Pro odvodnění komunikace I/27 jsou navrženy STOKY O1, O2, O3, O5
z železobetonového potrubí DN600. Dále je navržena STOKA O4 z plastového
potrubí PP UR 2 DN400 a DN500, která se napojuje na stávající šachtu dešťové
kanalizace D115. Účelem navrženého řešení je prodloužení dešťové kanalizace k
odvodnění dešťových vod z navrženého průtahu I/27, chodníků a přiléhajících
zpevněných ploch ve Štěpánovicích. V rámci výstavby odvodnění komunikace budou
vysazeny pouze odbočky k uličním vpustem. Uliční vpusti budou řešeny v rámci
SO101 Komunikace. Stoky jsou navrženy s ohledem na stávající i navržené
podzemní inženýrské sítě. Je nutno dodržet prostorové uspořádání sítí, souběh s
ostatními navrženými inž. sítěmi. Výškové uspořádání odvodnění komunikace je
dáno sklonovými poměry terénu v zájmovém území. Kanalizační potrubí PP UR2 ve
výkopu bude ukládáno do vrstvy štěrkopískového materiálu tl. 150 mm o vel. zrna
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max. 22 mm, zhutněného na 85 % SPZ. Potrubí ŽB DN600 bude uloženo do
betonového lože. Obsyp potrubí v potrubní zóně (300 mm nad vrchol potrubí) je
navržen rovněž ze štěrkopískového materiálu o vel. zrna max. 22 mm, zhutněno na
93 % SPZ. Upravený terén bude přizpůsoben potřebnému krytí potrubí (min. 300
mm).
SO 401 – Veřejné osvětlení
Stožáry a kabelový rozvod:
Komunikace z hlediska osvětlení: Návrh osvětlení byl proveden dle platných ČSN
CEN/TR 13201-1, ČSN 13201-2, ČSN 13201-3 v platném znění. Vozovka M3,
chodníky P4/P5 Svítidla budou osazena na ocelové žárově zinkované stožáry v=8 m.
Osvětlovací stožáry budou napájeny zemním kabelovým vedením CYKY 4x10 mm2.
Nový rozvod bude připojen na stávající osvětlovací stožár č. 1 u č. parc. 12/1.
Svítidla pro osvětlení budou použita svítidla LED, příkon 70 W, dle standardu
místního provozovatele. Svítidla budou volena dle standardu místního provozovatele.

Poučení:
Do podkladů lze nahlédnout u Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy –
dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.).
Nejpozději do dne 05.02.2021 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.
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.
Po ukončení doby trvání nouzového stavu bude běžet lhůta 15 dnů pro požádání o
prominutí zmeškání úkonu účastníka, s nímž musí být spojen zmeškaný úkon.
Prominout zmeškání úkonu nelze v případě, že zákon prominutí takového úkonu
výslovně vylučuje. Správní orgán zmeškání úkonu dále nepromine, je-li zjevné, že by
újma, která by byla způsobena dotčením práv nabytých v dobré víře nebo dotčením
veřejného zájmu, převýšila újmu hrozící podateli (§ 41 odst. 5 správního řádu).
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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 ……………………..

Doručí se:
K vyvěšení na úřední desce
Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661
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:
- Ředitelství silnic a dálnic České Republiky s.o. Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ:
65993390 v zastoupení na základě plné moci MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.,
Tyršova 273, Chudenice 339 01, IDDS: ujpjm2b
- 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
- GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
IDDS: jnnyjs6
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy
- Město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy, Klatovy I, 33901
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:
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Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním
území Štěpánovice: 594, 320/11, 320/10, 673, 672, 671, 670, 86/11, 449/21, 86/13,
86/3, 86/4, 36/2, 459/1, 428/6, 428/5, 30/4, 30/1, 450/1, 48/3, 48/2, 15, 14/1, 19/1,
823, 824, 262/14, 262/13, 519, 498, 518, 517, 292/2, 516, 263/19, 263/1, 263/25,
262/9, 262/40, 454, 262/31, 262/32, 262/29, 263/2, 515, 514, 513, 512, 262/25,
262/6, 262/16, 262/5, 262/39, 262/38, 850/2, 850/45, 850/22, 263/7, 263/36, 263/50,
263/37, 263/49, 426/1 a na p.p.č. 2191/32, 2191/5, 2191/1, 3578/1, 2191/3, 2251/5,
2251/3 a 2251/2 v katastrálním území Klatovy.
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním
území Štěpánovice: 68, 42, 69, 52, 11, 34, 12/1, 8/1, 8/2, 75, 49, 64, 66, 53, 70, 62,
67, 57, 63, 58/1, 72,
Dotčené orgány:
Městský úřad Klatovy, odbor hospodářský
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury
Technické služby Města Klatov, Sadová 362, 339 11 Klatovy 4
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

Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5

