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Č.j.: OD/370/21-2/Au 
Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494 
jaugustin@mukt.cz
Datum: 14.04.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O Z N Á M E N Í

o zahájení stavebního řízení  
 

Dne 30.12.2020 podal stavebník Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
140 00, Praha 4 zastoupené Ing. Zdeňkem Kuťákem – pověřeným řízením Správy 
Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň, IČ: 659 93 390 v zastoupení na základě plné 
moci D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s.r.o., IČ: 263 88 791, Útušice 66, 332 09 
Štěnovice, adresa pro doručování písemností: Koterovská 177, 326 00 Plzeň, 
jednající prostřednictvím jednatele Ing. Petra Budína žádost o povolení stavby „I/27 
ŽELEZNÁ RUDA – STŘED“, umístěné na p.p.č. 38/2, 38/5, 38/6, 69/65, 80/2, 90/1, 
519/1, 519/4, 519/5, 519/6, 519/15, 519/16, 519/22, 519/23, 519/24, 519/25, 519/26, 
519/27, 519/30, 519/31, 519/39, 519/40, 531/1, 533/1, 538/1, 538/17, 571/1, 643, 
644, 667, 670, 691, 692/1, 692/2, 695, 705 a na st.p.č. 35/1, 46, 151/1, 152/1, 156/1 
v katastrálním území Železná Ruda.

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 před 
Městským úřadem v Železné Rudě dne 07.05.2021 v 10:00 hodin.

Stavba obsahuje: 
Rozsah stavby:
Stavba je navržena v zastavěném území města Železná Ruda. Jedná se o prostor 
průtahu silnice I/27 (E53) ul. Klatovská, Klostermannovo náměstí a Javorská 
v rozsahu od přejezdu železniční trati Plzeň – Železná Ruda až do prostoru před 
stávající okružní křižovatkou silnice I/27 a II190 včetně navazujících ploch veřejného 
prostranství. Stavba je členěna do 3 stavebních objektů: SO 101 Úpravy silnice I/27 – 
není předmětem tohoto stavebního povolení, SO 110 Místní komunikace a  SO 151 
Dopravně inženýrská opatření.

SO 110 Místní komunikace
Stavební objekt řeší úpravy napojení stávajících místních komunikací (MK) v rozsahu 
navržených úprav průtahu I/27, dále pak SO řeší v celém rozsahu řešeného území 
úpravu stávajících chodníků pro pěší podél silnice I/27, sjezdy na sousední pozemky 
a terénní úpravy navazujících na zpevněné plochy. Dále objekt zahrnuje šikmá 
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parkovací stání podél vozovky silnice I/27 v prostoru před křižovatkou s MK ul. 
K Samotám. (4 x stání pod úhlem 45° o rozměrech 2,75 x 4,70 m).  Chodníky podél 
silnice I/27  jsou navrženy v základním šířkovém uspořádání 2,00, 2,25, 2,50 a 3,00 
m se základním příčným sklonem 2% do přilehlé vozovky. Chodníky podél vozovky 
silnice I/27 budou lemovány žulovými obrubami OP4 (20x25 cm) s převýšením +12 
cm oproti přilehlé vozovce s přídlažbou ze žulové kostky vel. 12 cm. V místě nástupní 
hrany zastávkového zálivu a v místě navržených ochranných ostrůvků pak budou 
chodníky lemovány žulovými obrubníky atypickými 20x35 cm. Povrchy chodníků jsou 
navrženy ze žulové dlažby drobné vel. 10 cm. Povrch šikmých parkovacích stání je 
navržen s povrchem asfaltobetonovým (ACO 11, tl. 4 cm). Navržená parkovací stání 
budou od vozovky silnice I/27 oddělena linkou ze žulové kostky vel. 12 osazenou v 
úrovni. U přejezdných chodníků bude obruba snížena na +5 cm, u místa pro 
přecházení bude obruba snížena na +2 cm.
 
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 spojeném s místním šetřením. 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

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.
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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 Ž.Ruda                                desky Městského úřadu Ž.Ruda                    
dne ……………………..                                              dne ……………………..

Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 zastoupené Ing. 
Zdeňkem Kuťákem – pověřeným řízením Správy Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň, 
IČ: 659 93 390 v zastoupení na základě plné moci D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, 
s.r.o., IČ: 263 88 791, Útušice 66, 332 09 Štěnovice, adresa pro doručování 
písemností: Koterovská 177, 326 00 Plzeň, jednající prostřednictvím jednatele Ing. 
Petra Budína, IDDS: kcsvr25

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 
Praha 3
GasNet  Služby, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ISDS: v95uqfy
ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445
Česká republika Správa železnic s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, 
Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, IDDS: uccchjm
Město Železná Ruda, IČ: 002 56 358, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná 
Ruda, IDDS: u5cbaav
Kasl Jakub, Pod Zvonařkou 2317/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kasl Tomáš, Pod Všemi svatými 449/15, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IDDS: 96vaa2e

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely 
v katastrálním území Železná Ruda: 38/3, 69/1, 90/3, 90/4, 90/6, 90/7, 90/11, 
92/11, 92/15, 207/1, 207/15, 219/1, 219/18, 219/19, 219/21, 519/39, 615/4, 638/1, 
639/1, 639/2, 654, 669, 692/1, 692/2, 706, 731, 744, 749, 760/1, 764, 765.

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely 
v katastrálním území Železná Ruda: 35/1 – budova s číslem popisným 10; objekt k 
bydlení, 38/1 – budova s číslem popisným 51; objekt k bydlení, 40 - budova bez čísla 
popisného nebo evidenčního 46; č.p. 26, 49/1 - budova s číslem popisným 24; bytový 
dům, 51 - budova s číslem popisným 22; objekt k bydlení, 52 - budova s číslem 
popisným 21; objekt k bydlení, 150/1- budova s číslem popisným 140; objekt k 
bydlení, 155 - budova s číslem popisným 122; objekt k bydlení, 156/1 - budova 
s číslem popisným 127; objekt k bydlení, 160 - budova s číslem popisným 143; objekt 
k bydlení, 162 - budova s číslem popisným 126; objekt k bydlení, 163 - budova 
s číslem popisným 130; objekt k bydlení, 164 - budova s číslem popisným 131; objekt 
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k bydlení, 165 - budova s číslem popisným 154; objekt k bydlení, 181 budova 
s číslem popisným 164; objekt k bydlení, 216/3 budova s číslem popisným 98; stavba 
občanského vybavení, 615/1 budova s číslem popisným 135; objekt občanské 
vybavenosti, 672 budova s číslem popisným 423; objekt k bydlení.

Dotčené orgány:
Město Železná Ruda, IČ: 002 56 358, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná 
Ruda IDDS: u5cbaav  žádostí o vyvěšení na úřední desce v Železné Rudě po dobu 
15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
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
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a SH, Škroupova 1760/18, 301 00 
Plzeň, IDDS: zzjbr3p
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, IDDS: samai8a
Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, IDDS: 
mmwuufk
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