
 

 

Městský  úřad  Klatovy 
odbor   dopravy  -  dopravní úřad 

339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62                                          376347481, fax:376347632 

 
Naše značka:  OD/10824/14-2/Au 
Spisová zn.:    ZN/OD/1155/14 

Vyřizuje:        Ing. Augustin 
Telefon:         376347494 

Klatovy dne:  20.10.2014 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

O Z N Á M E N Í 

o zahájení stavebního řízení    
 

       Dne 24.09.2014  podal stavebník Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ 
00255921, zastoupený ve stavebním řízení na základě plné moci Ing. Karlem Krůsem, IBK 

Servis Plzeň, Opavská 1, 312 17 Plzeň, IČ: 11413433  žádost o povolení stavby „Úprava 

návsi v osadě Hodousice - Nýrsko II. etapa“, umístěná na p.p.č. 1227/1, 1227/13, 1431/1, 

1723, 1207/1, 35 st.p.č. 166 v k.ú. Hodousice. 
 

 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 a současně nařizuje ústní jednání spojené 

s místním šetřením se srazem na stavbě, které se bude konat  
dne 14.11.2014 v 9.00 hodin. 

 
Rozsah stavby: 

Součástí stavby jsou objekty: 

 

SO 101 Úprava návsi Hodousice 

Projekt řeší opravu a úpravu zpevnění stávajících ploch návsi a komunikačních tras, které 
napojují vstupy a vjezdy do jednotlivých dvorů a stavení, která jsou vějířovitě uspořádána po 
obvodu návsi. Povrchy ploch a komunikací byly budovány cca před 30-ti lety a dnes se v celé 

ploše rozpadají. Část je zcela bez zpevnění. Neutěšený stav řešeného zpevnění bude umocněn 
realizací kompletní kanalizační a vodovodní sítě. (není předmětem tohoto řízení) Následně 

bude provedena úprava živičných povrchů včetně prvků odvodnění. Jedná se o 2677 m2 
živičného povrchu komunikací a 790 m2 živičné úpravy na zpevněných sjezdech ke vstupům 
a vjezdům na sousedící pozemky. S realizací komunikace souvisí i nezbytné úpravy na 

navazujících zelených plochách a demolice trosek návesní přejezdné váhy s obslužným 
domkem. Odvodnění ve smyslu zachycení a bezeškodného odvedení vody z dešťových 

srážek, z přívalů a tajícího sněhu je základním úkolem úpravy návsi. Rozmístění a výškové 
osazení uličních vpustí (20 ks) je nutné konfrontovat při realizaci stavby s projektovou 
dokumentací kanalizace Hodousice zpracovanou firmou VODOSPOL Klatovy. 
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SO 102 Oprava silnice III/190 19 

Řešené zpevněné i zelené plochy návsi navazují v délce 195 m na silnici III. tř. č. 190 19 
Nýrsko – Blata. Její vozovka je poznamenána nastupující destrukcí povrchu a levá strana 

bude v různé šíři zasažena výkopem pro hlavní kanalizační řad. Součástí projektu je oprava 
silnice na celé dotčené délce. 
 

Poučení: 

 Do podkladů lze nahlédnout u Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy – dopravního 

úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.). Dotčené orgány mohou 
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději na 
ústním jednání. 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. 
 

 
 
 

otisk úředního 
razítka 

                                                                                                        ……...……………………… 
      v.r. Ing. Jiří Augustin 

                                                                                                       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 

a musí být vyvěšeno nejméně 25 dní před termínem podání připomínek. 
 

 

Vyvěšeno na úřední desce                                                    Sejmuto z úřední desky 
Městského úřadu Klatovy                                                     Městského úřadu Klatovy                     

dne ……………………..                                                     dne …………………….. 
 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední                                          Sejmuto z úřední elektronické   

desce  Městského úřadu Klatovy                                          desky Městského úřadu Klatovy                     
dne ……………………..                                                     dne …………………….. 
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Vyvěšeno na úřední a  elektron.                                          Sejmuto z úřední a  elektron.   
desce  Městského úřadu Nýrsko                                          desky Městského úřadu Nýrsko                     

dne ……………………..                                                    dne …………………….. 
 

 

  
                                                                                                

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu  
Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko zastoupené na základě plné moci Ing. Karlem 
Krůsem, IBK Servis Plzeň, Opavská 1, 312 17 Plzeň, IČ: 11413433 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:  

Plzeňský kraj Škroupova 1760/18, Plzeň, Jižní Předměstí, 301 00 – zastoupený Správa a    
údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň 

      ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 

 

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely a pozemkové parcely: 

st. p.č. a p.p.č.:1723, 157/1, 935/2, 50/1, 2, 1213/1, 8, 49/1, 7, 48/1, 9, 12/2, 46/1, 1227/5, 45, 

44/1, 13, 1454/1, 1454/3, 1454/2, 41, 171, 1227/13, 1454/3, 1454/2, 42, 1451, 17/2, 1227/9, 
1227/10, 36/2, 19, 36/1, 35/2, 35/1, 23/2, 24, 33/1, 28, 1227/7, 32/2, 28/2, 29/1, 1462, 34/2, 

34/1, 1227/11, 149, 24/5, 24/1, 1227/12, 13/1, 52/1, 36/3, 36/2, 51, 1469, 1468, 55/1, 10, 
1227/8, 8/1, 8/2, 58, 71, 60/1, 1466, 1227/14, 6/3, 1458, st.p.č.9 a 7. 
 

 
 

 
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 

Městský úřad Nýrsko, podatelna, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Nýrsku po dobu 15 
dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy) 

Městský úřad Nýrsko, odbor stavební 
Město Nýrsko – silniční správní úřad 
OŘ PČR, DI Klatovy 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 
Klatovy 

Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy  
 
Na vědomí: 

VODOSPOL Klatovy, Ostravská 169, Klatovy, 33901 Klatovy 1 
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