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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

O Z N Á M E N Í 
 

ZAHÁJENÍ ŘIZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM 
 
 
 

Obec Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 002 56 081, adresa pro doručování: Adestik 
s.r.o., Vrhaveč 99, 339 01  Klatovy, IČ: 252 47 069, (dále jen „stavebník“) dne 26. 9. 2018 podal 
žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu: 
 

„Srní – Pod Spáleným vrchem – technická infrastruktura - komunikace“  
 

na pozemcích p.č. 1993/1 (PK 1993 díl 2, 1995), 1987 (PK 1987, 1992), 2750/1, 2753/2, PK 1988, PK 
1989, PK 1990, PK 1991, PK 1975/1 v kat. území Srní I 

 
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením. Stavební povolení č.j: 
OD 14987/2005  bylo vydáno Odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sušice 
dne 12. října 2005.    
 

     Změna se týká: 
Změna charakteristiky funkční skupiny místní komunikace. Původně navržená funkční skupina „C“ je 
nahrazena komunikací skupiny D 1 – komunikace se smíšeným provozem – obytná zóna. 
SO KOMUNIKACE – objekt řeší změnu stavby před dokončením novostavby místní komunikace 
v délce 0,485 km. Jedná o úsek místní komunikace v zástavbě RD; příjezdová komunikace od silnice 
III/16910 zůstává podle původního projektu z roku 2005. 
Šířkové uspořádání komunikace K1 (ČSN 736110 a TP 103 Navrhování obytných zón) 
Jízdní pás                 4,50 – 6,00 m 
Parkovací pruh         2,25 m 
Pobytová prostor      1,00 – 5,00 m 
Původní navržená křižovatka v prostoru začátku úpravy předmětné komunikace se mění tak, že 
původní paprsek křižovatky vjezdu do lokality RD se mění na vjezd do obytné zóny v souladu s TP 
103; nebudou osazovány značky P 2 a P 4. Vjezdy do obytné zóny jsou přejezdem přes snížený 
obrubník s převýšením 2 cm. Snížení obrubníku bude provedeno s náběhem v délce 1,0 m. Vjezd 
bude vybaven prvky zajišťující pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a budou 
v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., tj. u obrubníku zřízen varovný pás šířky 0,40 m a na vstupu do 
bytné zóny signální pás šířky 0,8 m 
Sjezdy na jednotlivé pozemky lokality byly prostorově umístěny dle požadavků vlastníků jednotlivých 
pozemků. 
Konstrukční vrstvy – vozovka komunikace: 
Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm ČSN 13108-1 
Spojovací postřik PS-E 0,3 Kg/m

2
 ČSN 736129 

Ložní vrstva ACP 16+tl. 70 mm ČSN EN 13108-1 

    

 

          viz rozdělovník 

mailto:vpavlukova@mususice.cz


Č.j.: 4556/18/DOP/Pa 

2 

 

Štěrkodrť ŠDA 0/45 tl. 200 mm ČSN 736126-1 
Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 170 mm ČSN 736126-1 
Vozovka parkovací pruhy: 
Dlažba, žulové kostky 100 mm ČSN 736131-1 
Lože z drceného kameniva 4/8 tl. 40 mm ČSN 7366126-1 
Štěrkodrť ŠDA 0/45 tl. 150 mm ČSN 736126-1 
Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150 mm ČSN 736126-1 
Obrubníky jsou navrženy silniční betonové se základním převýšením 12 cm. Přídlažba u obrubníků je 
z betonových tvarovek tl. 80 mm. 
 

     Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sušice jako speciální stavební úřad 
příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle ust. § 118 stavebního zákona 
zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Jelikož jsou mu dobře známy poměry 
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny, upouští ve 
smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Dotčené orgány 
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 
 

10 dnů od doručení tohoto oznámení, 
 

k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu Sušice, úřední dny: pondělí a středa 8.00–12.00 a 12.30-17.00 hodin a pátek 7.30-
11.00 a 12.00-14.00 hodin). 
 

Poučení: 
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.  
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. 
Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle ust. § 172 odst. 1 stavebního zákona 
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků 
při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání 
správního rozhodnutí nebo opatření. 
Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 
odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup 
na svůj pozemek nebo stavbu. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Bc. František Opl 
                                                                                 vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
 
 
 

 

 
Vyvěšeno na úřední desce                                             Sejmuto z úřední desky 
Městského úřadu Sušice                                                 Městského úřadu Sušice 
 
dne…………………………………..                                  dne………………………………… 
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Vyvěšeno na elektronické úřední desce                         Sejmuto z elektronické úřední desky 
Městského úřadu Sušice                                                 Městského úřadu Sušice 
 
dne…………………………………..                                  dne………………………………… 

 

 
Vyvěšeno na elektronické a úřední desce                    Sejmuto z elektronické a úřední desky 
Obecního úřadu Srní                                                    Obecního úřadu Srní 
 
dne…………………………………..                               dne………………………………… 
        
 
 
Doručí se: 
 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

 Obec Srní, Srní 113, 341 92  Kašperské Hory, adresa pro doručování: Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, 
       339 01   Klatovy 

 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00  Plzeň 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
 
účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 se ve smyslu ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
doručuje oznámení vyvěšením na úřední desce následujícím úřadem po dobu 15 dnů: 
– Městský úřad Sušice,  z d e 
– Obecní úřad Srní  
 
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Srní I: 
 

1987/1, 1993/8, 1993/9, 1993/10, 1993/11, 1993/16, 1993/17, 1993/18, 1993/19, 1993/20, 1993/21, 
1993/22, 1993/23, 1993/24, 1993/25, 1993/26, 1993/27, 1993/28, 1993/29, 1996/1, 1996/7, 1996/8, 
1993/9, 1996/10, 2750/1, 1978/11, 1978/12, 1978/13, 1978/9. 
 
Dotčené orgány: 

 Městský úřad Sušice, odbor výstavby a ÚP 

 Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí 

 Obecní úřad Srní, silniční správní úřad 

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy 

 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 
samai8a 

 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 13 Klatovy 

 Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk 

 vlastní 


