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Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň, Klatovská 200a Plzeň
adresa pro doručování: Americká 39, 304 66 Plzeň

ODBOR DOPRAVY
VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 7.2.2018
VYŘIZUJE: Pavla Froňková
TEL.: 377 611 118
FAX: 377 611 119
E-MAIL: Pavla.Fronkova@nyrany.cz
PODEPISUJE:
FUNKCE:
NAŠE ČJ.: OD-Fro/3834/2018
DATUM: 28.5.2018
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:

Obec Úherce, IČ: 00258601
K Mexiku 94
330 23 NÝŘANY

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
(DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
Městský úřad Nýřany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad (orgán) a speciální stavební úřad příslušný
podle ust. § 40 odst.1 a odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (PK,
ZPK), a ust. § 15 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
(stavební zákon, SZ), obdržel dne 7.2.2018 žádost investora/stavebníka:
Obec Úherce, IČ: 00258601, K Mexiku 94, 330 23 Nýřany (žadatel), v zastoupení zmocněnce, fyzické osoby
podnikající podle zvláštních předpisů (OSVČ): Martin Pecka, IČ: 65587863, U Borského parku 431/32,
Doudlevce, 301 00 Plzeň,
podle ust. § 110 stavebního zákona, o vydání stavebního povolení (SP) podle projektové dokumentace (PD) ze
souboru stavebních objektů (SO) stavby:
„Úherce – úprava vrchní části Návsi na p.p.č. 1489/1, 1489/2, 1310/1, 1310/7, 1468/1“, se všemi součástmi a
příslušenstvím, v obci Úherce, k.ú. Úherce u Nýřan, v úseku v celkové délce úpravy průtahu cca 190 m (hlavní,
sběrná PK f.sk. C - stavební úpravy silnice III/180 39 a místní komunikace-MK v dl. 178,5 m staničení PK
podle v PD, vč. úpravy křižovatek, autobusových zastávek-AZ, místa pro přecházení pěších-MPP), s napojením
na stávající stav, vč. úprav pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (OOSPO),
členěné na SO:
• SO 101 - Komunikace
• SO 301 - Odvodnění PK,
umístěné podle (územního rozhodnutí-ÚR a souhlasu obecného stavebního úřadu-SÚ) KN na p.p.č.:
LV 10001- 1489/1, 1489/2, 1310/1, 1468/1, LV 91- 1310/7.
Dalšími účastníky řízení jsou podle ust. § 109 stavebního zákona níže uvedení vlastníci staveb a pozemků a ti,
kdož mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, dále vlastníci sousedních
pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdož mají
k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, a toto právo může být prováděním stavby
přímo dotčeno (sousední p.p.č. zejm.: 1466, 1468/2, 1468/3, 1468/8, 1468/9, 1468/11, 1468/12, 1522, 1523,
1524, 1525/1, 1525/2, 1525/3, 1526, 1527, 1528/1, 1528/2, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 990/3, 1310/11,
1468/6, 1310/12, 1468/8, 1516, 1519/1, 1553/2, 1553/3, 1568, 1569, 1598/1, 1599/1, 1601, 1603, 1605, 1607/8,
1610, 1611/1, 1612, 1491, 1492, 1493, 1489/3, 1490, 1494/1, 1498/1, 1500/1, 1502, 1504/1, 1508, 1509/2,
1514, 1515/1, 1515/2, 1516, v k.ú. Úherce u Nýřan).

IČ: 00258199
DIČ: CZ00258199

BANKOVNÍ SPOJENÍ : Komerční banka Nýřany, č.ú. 27-9186490247/0100 - výdaj.účet
č.ú. 27-9186450237/0100 - příjm.účet
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Stavba obsahuje soubor SO s úpravami uspořádání (uličního) prostoru veřejně přístupných PK (krajská silnice III. třídy,
MK, ÚK) - motoristické PK f.sk. C (vč. úpravy jejich úrovňového křížení, C) s odděleným provozem pěších chodníkem
(nemotoristická PK f.sk. D, podsk. D2-chodníky; stavba, resp. každá její část uváděná do provozu musí být samostatně
schopná bezpečného užívání k určenému účelu bez závad), dále vč. konstrukcí i povrchů, odvodnění (uliční vpusti-UV
nebudou umísťovány v místech vstupních branek, MPP, vodicí linii, ani v prostoru AZ), dopravního značení a zařízení
(DZZ) v dotčeném úseku, řádného osvětlení (zejm. MPP, AZ, křížení PK, DZZ – z hlediska zvýšení bezpečnosti provozu na
PK, osvětlení vždy v dostatečném úseku i před MPP z obou směrů /adaptační úsek/, tak, aby měl řidič, resp. každý účastník
provozu na PK odpovídající podmínky, informace i čas na adekvátní reakci, přizpůsobit své dopravní chování konkrétním
podmínkám v provozu na PK; v této souvislosti musí být v dostatečném úseku zajištěn i rozhled ve směrovém/výškovém
průběhu/oblouku/vedení PK), dále sadových úprav vč. regulace a obnovy zeleně, úpravy komunikačních připojení
(vč. zajištění rozhledů), vstupů, vjezdů, obrub, propojení pěších tras s návaznou (centrální) částí obce (vč. trasy k AZ),
úpravy bezbariérové a pro OOSPO, apod., v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. ČSN 736110,
736102, 736425, vč. změn, TP 145, TP 131, stavebním zákonem, zákonem o PK, vyhl. č.104/1997 Sb., vyhl. č.398/2009
Sb. a vyhl. č.294/2015 Sb., a dále vč. nezbytných úprav stavbou vyvolaných/narušených ploch nebo staveb po celém úseku
stavby (staveniště); návrh obsahuje i návaznost na ostatní PK i sousední stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
ÚR bylo vydáno obecným SÚ MÚ Třemošná, SO, ze dne 30.12.2016 čj.: OV-Asc/36352/2016, nabytí právní moci (NPM)
dne 4.2.2017, a změna ÚR (vč. AZ BUS 2) ze dne 5.9.2017 čj.: OV-Asc/24277/2017, NPM dne 10.10.2017; souhlas téhož
SÚ v souladu s ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán ze dne 7.2.2018 čj.: OV-Asc/3799/2018 a čj.: OVAsc/3815/2018.

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy, oznamuje podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního
řízení ve smyslu ust. §115 a §118 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
V souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona, zdejší speciální stavební úřad upouští od ústního jednání a od
ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.
Podle ust. § 114 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatnit své odůvodněné námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení
písemnosti.
Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Den oznámení je den doručení písemnosti. Den
oznámení, resp. doručení oznámení písemnosti veřejnou vyhláškou účastníkům řízení je 15. den po vyvěšení
dokumentu. Lhůta počíná dnem následujícím.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
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 o asanaci území, se nepřihlíží.

Stavebník rovněž do konce této lhůty předloží v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy,
zejm. ust. §§ 110, 161 stavebního zákona, ust. § 18b vyhlášky č.503/2006 Sb., v platném znění, vč. přílohy č.9
této vyhlášky, kompletní aktuální obsah příloh PD a žádosti, zejména:
•

doklad (kopie pravomocného rozhodnutí) o povolení úprav připojení-křížení (všech) dotčených PK
se silnicí III/180 39.

Úkony jménem právnické osoby činí oprávněná nebo pověřená osoba podle zákona. Za právnickou osobu
může v téže věci současně činit úkony jen jedna osoba. Každý, kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění
podle ust. § 30 odst. 5 správního řádu.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři (č. 41, 2.p.) zdejšího speciálního stavebního úřadu
v úředních hodinách ve dnech pondělí, středa 7-11:30; 12:30-17, nebo po dohodě na výše uvedených
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kontaktech (návštěva vždy s prokázáním totožnosti dokladem podle zvláštních předpisů, a právních zájmů ve
věci).
Podle ust. § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení k zastoupení zvolit zmocněnce. Zmocnění se
prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
Uplatňuje-li více účastníků shodný zájem, zvolí si společného zmocněnce.

Pavla F r o ň k o v á
silniční správní orgán MÚ Nýřany
otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne:

…………………………….

Sejmuto dne:

……………………………….

(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení; vyvěšení dokumentu na úřední desce včetně
dálkového přístupu minimálně po dobu 15 dnů; následně dokument zaslat potvrzený zpět zdejšímu OD)
Obdrží:

Účastníci řízení (do vlastních rukou):
(stavebník; vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný)
• Obec Úherce, IČ: 00258601, K Mexiku 94, 330 23 Nýřany (LV 10001) - v zast. OSVČ: Martin Pecka,
IČ: 65587863, U Borského parku 431/32, Doudlevce, 301 00 Plzeň
• Plzeňský kraj, prostř.: SÚS Plzeň. kraje, p.o., IČ:72053119,Škroupova 18,306 13 Plzeň,okr.P-S (LV 91)
(vlastníci technické infrastruktury, zařízení)
• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
• ČEZ Distribuce a.s., IČ:24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
• GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
• Vodárenská a kanalizační a.s., IČ: 49786709, Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň
(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný, zejm. p.p.č.: 1466, 1468/2, 1468/3, 1468/8, 1468/9,
1468/11, 1468/12, 1522, 1523, 1524, 1525/1, 1525/2, 1525/3, 1526, 1527, 1528/1, 1528/2, 1529, 1530, 1531,
1532, 1533, 990/3, 1310/11, 1468/6, 1310/12, 1468/8, 1516, 1519/1, 1553/2, 1553/3, 1568, 1569, 1598/1,
1599/1, 1601, 1603, 1605, 1607/8, 1610, 1611/1, 1612, 1491, 1492, 1493, 1489/3, 1490, 1494/1, 1498/1,
1500/1, 1502, 1504/1, 1508, 1509/2, 1514, 1515/1, 1515/2, 1516, v k.ú. Úherce u Nýřan)
• doručení veřejnou vyhláškou, cestou úředních desek obecních úřadů obcí (ÚD: MÚ Nýřany, OÚ
Úherce)
Dotčené orgány:
PČR KŘP Plzeň. kraje, ÚO Plzeň-venkov, DI, Anglické nábř.7, 301 00 Plzeň
MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OŽP, Americká 39, 304 66
MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OÚP, Americká 39, 304 66
MÚ Nýřany, SÚ, OV, Benešova tř. 295, 330 23
HZS Plzeň. kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň
KHS Plzeň. kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
Na vědomí:
VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ:25205625, Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň
NIPI ČR, o.s., Krajské konzultační středisko Plzeňský kraj, nám. Republiky 28, 301 00 Plzeň

