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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení
Dne 18.02.2020 podal stavebník Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 72053119, IDDS: qbep485
žádost o povolení stavby „III/1846 PRŮTAH OBCE BUKOVÁ" umístěné na p.p.č.
826, 692/1, 859 v katastrálním území Buková 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 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 posouzeni 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 20.04.2020.
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.
Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků. Oznámení o zahájení správního řízení
se doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se účastníkům
řízení s výjimkou žadatele a obce, na jejímž území má být záměr uskutečněn
doručovány veřejnou vyhláškou.
Rozsah stavby:
Staveniště komunikace se nachází v intravilánu obce Buková, v průtahu silnice
111/1846. Stavba komunikace bude realizována ve stávajících hranicích silničního
tělesa. Hranice staveniště jsou vymezeny vlastnickými hranicemi sousedních
pozemků.
Stavba obsahuje:
Objekt SO 101 Komunikace
Začátek Opravy je na začátku — konci obce Buková ve směru od silnice 1/22. Konec je
v km 0,580. V celém rozsahu úpravy bude provedena bud' recyklace, nebo
odfrézování stávajících asfaltových vrstev a recyklace, bude položena ložní vrstva a
nová obrusná vrstva. Asfaltový recyklát získaný z frézování intravilánu obce bude
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rozprostřen před frézu mimo zástavbu a zapracován do recyklace. Součástí stavby
bude také oprava vybraných stávajících propustků. Krajnice budou dosypány v šířce
0,50 m z asfaltového recyklátu frakce 0/32. Ve většině úseků trasy budou provedeny
odvodňovací rigoly ze 3 řad velké žulové kostky D 16 a dále po pravé straně ve
směru staničení budou nahrazeny stávající příkopy také rigolem ze 3 řad žulové
kostky. V místě příkopu bude provedena podélná drenáž, která bude napojena do
stávajících propustků. Rigoly budou vždy zaústěny buď do stávajících příkopů,
trubnich propustků nebo uličních vpustí napojených do trubních propustků. Ve
staničení 0,297 km a 0,575 km ve směru od sil. 1/22 budou zhotoveny trubní propusti
o průměru DN 400 mm s šikmými čely z žulového štípaného kamene.

Poučení:
Do podkladů lze nahlédnout u Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy —
dopravního úřadu (ul. Mayerova 130N, bývalý areál kasáren — Plánická ul.). Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řizení své námitky, popřípadě
důkazy nejpozději do 20.04.2020. 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.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve
stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. Očastnik 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 pinou moc.
Zmocnění k zastoupení se prokazuje pinou 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 tornu 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 tornu, 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 el. úřední
desce Městského úřadu Klatovy
dne

Sejmuto z úřední el.
desky Městského úřadu Klatovy
dne

Vyvěšeno na el. a úřední
desce Obecního úřadu Dlažov
dne

Sejmuto z úřední a el.
desky Obecního úřadu Dlažov
dne

Doručí se:
K vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Obecní úřad Dlažov, č.p. 27, 340 21 Janovice nad Úhlavou
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:
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
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
✓ katastrálním území Buková u Klatov : p.p.č. 781, 784, 783, 788, 790, 789, 745,
746, 747, 42, 49/3, 49/1, 47, 46, 52, 54/2, 55, 701, 58, 60/1, 60/2, 698, 91, 721, 763,
791, 793, 749, 748, 45/2, 750, 920, 45/1, 710, 711, 56/1, 696/2, 57, 66, 67, 69, 720,
71, 761, 762.
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely
✓ katastrálním území Buková u Klatov : st.p.č. 50, 51, 52, 23, 25, 33/2, 33/1, 37, 7,
5, 53, 30, 4.

Dotčené orgány:
Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, se žádostí o vyvěšení na úřední desce
✓Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na Mě0 Klatovy, odbor dopravy)
Obecní úřad Dlažov, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Dlažově (Bukové) po
dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na Mě0 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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