Městský úřad Klatovy

Odbor dopravy – dopravní úřad
pracoviště Mayerova 130

Č.j.: OD/22340/20-2/Au

Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 30.09.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení
Dne 02.09.2020 podal stavebník Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy IČ:
00255319 žádost o povolení stavby „ONEN SVĚT – OSADA HAMRLÍKŮV DVŮR
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE“, umístěné na p.p.č. 111, 26/1,
26/2, 107/1, 35/26, 35/25, 36, 35/17, 35/6, 35/16 v katastrálním území Onen Svět.
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 26.10.2020.
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.
Rozsah stavby:
Stavba řeší úpravu stávající místní komunikace – úprava na jednotnou šířku a přidání
výhyben. Komunikace zpřístupňují osadu Hamrlíkův Dvůr. V osadě se nachází 9
stavebních parcel. Parcely budou sloužit pro výstavbu rekreačních objektů – chat
nebo srubů. Součástí dokumentace je úprava stávajícího sjezdu na místní
komunikaci a výstavba prodloužení místní komunikace, která zpřístupní nové
pozemky pro chaty a sruby.
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Stavba obsahuje:
Objekt SO 101 Napojení na I/27
Napojení je provedeno v místě stávajícího sjezdu. Stávající sjezd je jediné napojení
osady Hamrlíkův Dvůr na síť veřejných komunikací. Intenzita provozu v místě sjezdu
dle sčítání dopravy v roce 2010 je 1089 vozidel za 24. Hodin v obou směrech.
Stávající vjezd je nutné upravit na plynulé odbočení vozidla skupiny 2 bez zásahu
vozidla do protisměrného jízdního pruhu na silnici I/27. Stávající propustek bude
odstraněn a vybudován nový v délce 18,10 m se šikmými čely. Propustek je DN 600
mm. Příkop je před a za propustkem 2 m zpevněn lomovým kamenem. Sjezd bude
v délce 24,5 m proveden s povrchem z asfaltového betonu se zpevněnými
krajnicemi. Šířka vozovky je 4,5 m a 0,5 m oboustranné krajnice. Délka úpravy
z komunikace K1 je 25,5 m.
Objekt SO 102 Místní komunikace
Úprava stávající MK – komunikace 1
Úprava MK je prováděna v rozsahu stávající vyježděné místní komunikace. V úseku
od ukončení úpravy sjezdu do staničení 0,200 km je šířka komunikace dostatečná a
jedná se pouze o úpravu povrchu místní komunikace. Od staničení 0,200 km se
komunikace rozšiřuje na jednotnou šířku 3,0 m. V tomto úseku jsou navrženy
výhybny o šířce 2,0 m a délce 10,0 m s nájezdovými/výjezdovými klíny v délce 5,0 m.
Celkem jsou navrženy 3 výhybny. Výhybna č. 2 a č. 3 je navržena jako součást
vjezdu k rekreačnímu objektu. Celková délka úpravy stávající místní komunikace
včetně sjezdu je 524,43 m. Povrch úseku od sjezdu do konce úseku místní
komunikace je proveden z asfaltového recyklátu.
Úprava stávající MK – komunikace 2
Celková délka komunikace je 125,00 m. Šířka komunikace je 6,0 m. Komunikace je
navržena ve stávající trase. Na komunikaci jsou navrženy stávající rekreační objekty.
Povrch komunikace je navržen z asfaltového recyklátu.
Výstavba nové MK pro zpřístupnění nových pozemků pro rekreaci – Komunikace K 3
Komunikace K3 je nová MK, která zpřístupňuje nové pozemky pro rekreaci. Na
pozemcích budou vystavěny chaty (sruby). Lokalita není určena pro trvalé bydlení.
Celkem je v lokalitě 9 nových pozemků. Dva pozemky jsou napojeny z komunikace
K1. Komunikace je slepá bez obratiště. Délka komunikace je 68,67 m. Šířka místní
komunikace je 6,0 m. Šířka mezi pozemky je 8,0 m. Povrch vozovky je z asfaltového
recyklátu.
Poučení:
Do podkladů lze nahlédnout u Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy –
dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.).
Nejpozději do 26.10.2020 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

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

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 a nebo 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
veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se
považuje za doručené.
Vyvěšeno na úřední a el. desce
Městyse Čachrov
dne ……………………..

Sejmuto z úřední a el. desky
Městyse Čachrov
dne ……………………..

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 ……………………..
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Doručí se:
K vyvěšení na úřední desce
Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy IČ: 00255319
Městský úřad Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
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 ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle 140 00 Praha 4,
IDDS:zjq4rhz
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IDDS:
z49per3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy
Milt Karel, Tachovská 1357/11, 323 00 Plzeň
Hron Radek a Hronová Klára, Myslíkova 2020/4, Nové Město, 120 00 Praha 2, IDDS:
7pctc6j
Janeček Václav a Janečková Andrea, Ostrov u Stříbra 39, 349 01 Kostelec
Kohut Marián MUDr. a Kohutová Jana DiS., Znojemská 1585/12, Severní Předměstí,
323 00 Plzeň
Strejc Petr a Strejcová Štěpánka, Znojemská 1585/12, Severní Předměstí, 323 00
Plzeň
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:
Talián Tomáš, nám. T. G. Masaryka 28, 25167 Pyšely
Ondrová Markéta, Přemyslova 2142/53, České Budějovice 5, 37006 České
Budějovice
Paul Rudolf, č. ev. 44, 33301 Lisov
Šrámková Vlasta, č. p. 5, 34561 Poděvousy
Petrmichl Rudolf Ing., Měchurova 658, Klatovy II, 33901 Klatovy
SJM Trunec Antonín Ing. a Truncová Lenka Ing., U Jordánu 430, 25070 Odolena
Voda
SJM Šedivec Milan Ing. a Šedivcová Jaroslava Bc., Tomáškova 1220, 33202 Starý
Plzenec
Froňková Ivana MUDr., U Parku 736, 33401 Přeštice
SJM Poskočil Jindřich Ing. a Poskočilová Libuše Ing. MBA, Sokolovská 1132/128,
Bolevec, 32300 Plzeň
SJM Kohut Marián MUDr. a Kohutová Jana Bc. DiS., Znojemská 1585/12, Severní
Předměstí, 32300 Plzeň
SJM Janeček Václav a Janečková Andrea, Ostrov u Stříbra 39, 34901 Kostelec
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008
Hradec Králové
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SJM Svoboda Josef Ing. a Svobodová Marcela RNDr.,
Svoboda Josef Ing., Luby 126, 33901 Klatovy
Svobodová Marcela RNDr., Tajanov 97, 33901 Klatovy
SJM Poskočil Jindřich Ing. a Poskočilová Libuše Ing. MBA, Sokolovská 1132/128,
Bolevec, 32300 Plzeň
Lejnarová Romana, Dvorská 114, 34012 Měčín
Vizinger Milan, Za Rybníkem 179, 34012 Měčín
Vaněček Zdeněk, Skočice 158, 33401 Přeštice
Vaněčková Alena, Skočice 14, 33401 Přeštice
Vondrů Marie MUDr., Koldinova 256, Klatovy II, 33901 Klatovy

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 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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