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Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494 
jaugustin@mukt.cz
Datum: 20.03.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O Z N Á M E N Í

o zahájení stavebního řízení   

           Dne 03.03.2017 podal stavebník Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ 
00255921 žádost o povolení stavby „Bystřice nad Úhlavou – rekonstrukce místních 
komunikací – komunikace K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7“, umístěné na p.p.č. 146/2, 616/2, 
616/1, 82/1, 622/1, 149/4, 149/8, 624/2, 623/1, 577/6, 577/15, 590/2, 590/5, 590/1, 596/1, 
855, 92/1, 90/3, 94/5, 620/1577/6, 577/15, 577/14, 579,8, 579/2, 806, 783, 568/2, 568/3, 546, 
554/4, 602/1 a st.p.č. 27, 24  v katastrálním území Bystřice nad Úhlavou.

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad jako silniční správní 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 místě stavby dne 18.04. 2017 v 09:30 hodin.

Stavba obsahuje: 
Stavba řeší rekonstrukci místních komunikací K1až K7 v Bystřici nad Úhlavou. Účelem 
stavby je optimalizace šířkového uspořádání místních komunikací a řešení odvodnění. Dle 
ČSN 736110 lze komunikace zařadit do funkční skupiny C – obslužné ve stávající zástavbě 
s přímou obsluhou pozemků.

Rozsah stavby:
SO 101 Komunikace K1
Stavební objekt řeší rekonstrukci místní komunikace v Bystřici nad Úhlavou v jihovýchodní 
části obce, celková délka komunikace je 0,228 km. Začátek úpravy je na hraně asfaltového 
krytu silnice II/192. Odvodnění vozovky a přidružených pruhů je do rigolu a následně do 
uličních vpustí. Stávající vozovka bude v tl. 50 mm odfrézována. Ložní vrstva z asfaltobetonu 
ACL 16+ tl. 60 mm. Finální povrch komunikace bude tvořit asfaltový beton ACO 11 tl. 40 
mm.

SO 101 Komunikace K2
Stavební objekt řeší rekonstrukci místní komunikace v Bystřici nad Úhlavou v jihovýchodní 
části obce, celková délka komunikace je 0,264 km. Začátek úpravy je na hraně asfaltového 
krytu stávající místní komunikace. Odvodnění vozovky a přidružených pruhů je do středu 
vozovky a následně do uliční vpusti napojené na stávající dešťovou kanalizaci. Ložní vrstva z 
asfaltobetonu ACL 16+ tl. 60 mm. Finální povrch komunikace bude tvořit asfaltový beton 
ACO 11 tl. 40 mm.
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SO 101 Komunikace K3, K5, K6
Stavební objekt řeší rekonstrukci místní komunikace v Bystřici nad Úhlavou v jihovýchodní 
části obce, celková délka komunikace K3 0,207 km, K5 0,155 km a K6 v délce 0,058 km. 
V úseku 0,000 - 0,150 km bude provedena rekonstrukce vozovky a vyřešeno odvodnění 
pomocí rigolu, v úseku 0,150 – KÚ bude provedena oprava krytu. Na komunikaci K3 
navazují stykovými křižovatkami komunikace K5 a K6 které jsou slepé a bude na nich 
provedena rekonstrukce vozovky. Odvodnění vozovky a přidružených pruhů je do rigolu a 
následně do vodoteče nebo podélným a příčným sklonem do terénu. Ložní vrstva z 
asfaltobetonu ACL 16+ tl. 60 mm. Finální povrch komunikace bude tvořit asfaltový beton 
ACO 11 tl. 40 mm.

SO 101 Komunikace K4
Stavební objekt řeší rekonstrukci místní komunikace v Bystřici nad Úhlavou v jihovýchodní 
části obce, celková délka komunikace je 0,053 km. Začátek úpravy je na hraně asfaltového 
krytu stávající místní komunikace a konec úpravy je u posledního vjezdu k nemovitosti. 
Odvodnění vozovky a přidružených pruhů je do rigolu a následně do uliční vpusti s 
napojením na stávající dešťovou kanalizaci. Ložní vrstva z asfaltobetonu ACL 16+ tl. 60 mm. 
Finální povrch komunikace bude tvořit asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm.

SO 101 Komunikace K7
Stavební objekt řeší rekonstrukci místní komunikace v Bystřici nad Úhlavou v jihovýchodní 
části obce, celková délka komunikace je 0,280 km. Začátek úpravy je na hraně asfaltového 
krytu silnice II/192 a konec úpravy je na hraně asfaltového krytu místní komunikace. 
Odvodnění vozovky a přidružených pruhů je do uličních vpustí které budou napojeny na 
stávající dešťovou kanalizaci. Ložní vrstva z asfaltobetonu ACL 16+ tl. 60 mm. Finální 
povrch komunikace bude tvořit asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm.

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
                                                                                                        ……...………………………

       Ing. Jiří Augustin v.r. 
                                                                                                      služ. číslo 414012 
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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                                                    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 ……………………..

Vyvěšeno na elektronické a úřední                                      Sejmuto z úřední a elektronické  
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, IČ 00255921

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
 „CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3 
IDDS: qa7425t
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v zastoupení GridServices, 
s.r.o.  IDDS: jnnyjs6  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy
Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 2430/14, Východní Předměstí, Plzeň 
301 00 Plzeň 1, IDDS: gg4t8hf
VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy 1, IDDS: z3zs9xw
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro   
Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, IČ 1312774, IDDS: 
z49per3

 
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním 
území Bystřice nad Úhlavou :
577/8, 92/13, 92/5, 92/14, 92/2, 94/1, 90/6, 90/4, 90/1, 90/5, 90/7, 90/2, 623/2, 149/3, 62/2, 
805, 62/4, 83/3, 52, 81/1, 577/8, 146/4,  622/2, 79/1, 79/2, 78, 885, 551, 683, 554/1, 554/3, 
781, 782, 583/3, 583/1, 583/2, 579/14, 577/16, 584, 104/2, 579/11, 579/12, 577/5, 579/6, 
579/5, 579/3, 557, 780, 545/1, 533/1, 34/1, 34/2, 31, 37/2, 89/4, 95/37, 95/36, 89/1, 99, 100, 
111/1, 104/2, 577/16, 577/14, 579/6, 579/5, 579/11, 579/12, 579/1, 590/3, 579/2, 94/2, 873, 
579/8.         
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území 
Bystřice nad Úhlavou:
58, 53, 49, 51, 62/1, 63, 64, 99, 104/1, 568/7, 568/6, 568/5, 568/4, 558/4, 780, 89, 26, 23, 91, 
85, 1, 2, 81/1, 122,        
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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 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 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, ISDS: p36ab6k
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI  
Klatovy, ISDS: 5ixai69
Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy, ISDS: samai8a
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