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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení zahájení stavebního řízení 
Stavebník -  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56,  145 05  Praha 4, IČ 
65993390 zastoupené ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň 
podal žádost o stavební povolení na stavbu  „I/27 ŽELEZNÁ RUDA – STŘED,“, SO 
101 Úpravy silnice I/27,  která je  umístěná na pozemcích parc.č. 69/65, 80/2, 
519/5, 519/15, 519/16, 519/22, 519/24, 519/25, 519/26, 519/27, 538/17, 643, 644, 
705 v katastrálním území Železná Ruda. Řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Rozsah stavby:
SO 101 Úpravy silnice I/27
Stavba řeší úpravu stávající silnice v rozsahu od stávajícího železničního přejezdu 
v km 209,591 54 do km 210,142 68 formou úpravy šířkového uspořádání se základní 
šířkou mezi obrubami 7,0 m včetně kompletní konstrukce vozovky v tl. 650 mm 
s povrchem asfaltový koberec mastixový v tl. 40 mm. V místě ochranných ostrůvků je 
šířka vozovky 3,75 m mezi zvýšenými obrubami. Součástí záměru je úprava 
zastávkových zálivů v šířce 3,25 m, s délkou nástupní hrany 31 m s povrchem 
asfaltobetonovým SMA 11S, tl. 40 mm a nástupní hranou s převýšením +18 cm. 
V km 210,142 68 -210,165 55 je navržena povrchová oprava formou odfrézování 
stávajícího ovrchu v tl. 40 mm a zpětné položení obrusné vrstvy v tl. 40 mm.  Styčná 
spára mezi stávajícím a novým povrchem bude profrézována a zalita trvale pružnou 
zálivkovou hmotou. Celková délka úprav silnice I/27 je 574,01 m. Odvodnění bude 
zajištěno prostřednictvím vpustí s přípojkami do nově zbudované dešťové kanalizace 
SO 301 Dešťová kanalizace.  Součástí záměru  je obnova  vodorovného a svislého 
dopravní značení.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako 
speciální stavební úřad, příslušný podle  § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
pozemních komunikacích“), §10 a §11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve 
znění pozdějších  předpisů  (dále jen „správní řád“) a §15 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), 
oznamuje  v  souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a §112 odst. 1 
stavebního zákona zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry 
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staveniště  a  žádost  poskytuje  dostatečný podklad pro posouzení navrhované 
stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu §112, odst. 2 
stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Současně oznamuje, že uvedené stavební řízení je vedeno v působnosti zákona č. 
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o 
řízení s velkým počtem účastníků. Oznámení o zahájení správního řízení se doručuje 
postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se účastníkům řízení s 
výjimkou žadatele a obce, na jejímž území má být záměr uskutečněn doručovány 
veřejnou vyhláškou.

V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná  
práva vlastníků  pozemků  a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb 
na nich. Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení 
podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni  označením pozemků a 
staveb evidovaných v katastru nemovitostí: pozemek parc č. st. 40 budova bez č.ev. 
nebo popisného, st. 46 budova s č.p. 26, st. 49/1 budova s č.p. 24, st. 51 budova 
s č.p. 22, st. 151/1 budova s č.p. 129, st. 152/1 budova s č.p. 13, st. 155 budova s 
č.p. 122, st. 156/1 budova s č.p. 127, st. 160 budova s č.p. 143, st. 162 budova s č.p. 
126, st. 163 budova s č.p. 130, st. 164 budova s č.p. 131, st. 165 budova s č.p. 154, 
st. 181 budova s č.p. 164, st. 216/3 budova s č.p. 98,  69/1, 90/1, 90/11, 90/3, 90/4, 
90/6, 90/7, 519/1, 519/39, 519/4, 519/6, 533/1, 538/1, 638/1, 692/1, 692/2, 744, 654, 
667, 669, 691, 695, 706, 731, 749, 760/1, 764 v k.ú. Železná Ruda.

Účastníci správního řízení mají právo uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a 
dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska nejpozději do 10 dnů od 
obdržení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, 
námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 
stavebního zákona přihlédnuto. Dle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení 
právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou 
mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony 
v řízení její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, 
musí tento zaměstnanec dle §30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění. 
Účastníci řízení mají rovněž právo nahlížet do spisu v  kanceláři zdejšího odboru 
dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, Plzeň, 3. patro, v kanceláři č. 357 
(návštěvní dny PO, ST 8.00 – 16.00 hod, v ostatních pracovních dnech po předchozí 
telefonické dohodě).

Mgr. Dušan Pakandl 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky
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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 správního řádu veřejnou vyhláškou. 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce: 

 Krajského úřadu Plzeňského kraje 
 Městského úřadu Železná Ruda

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15-ti dnů (15. den je posledním dnem 
oznámení). 

Vyvěšeno a zveřejněno způsobem 

umožňujícím dálkový přístup dne:……..……………. Sejmuto dne: ………..……………

Rozdělovník
v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení 
uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu (účastníci řízení podle § 109 písm. a) 
až d) stavebního zákona) doručuje rozhodnutí jednotlivě
- stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené ing. Zdeňkem Kuťákem, 

pověřeným řízením Správy Plzeň, Korespondenční adresa D PROJEKT PLZEŇ 
Nedvěd s.r.o., Sídlo: Útušice 66, 332 09, Kontaktní adresa: Koterovská 177, 326 
00 Plzeň, IČ:263 88 791

- Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 

Nové Město, 12800 Praha 2
- Klíma Jaroslav, Lužická 1499/37, Vinohrady, 120 00 Praha 2
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  IDDS: qa7425t
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, IDDS:v95uqfy
- GasNet s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311
- Správa železnic, s.o., Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, IČ 70994234

účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu se doručuje rozhodnutí 
veřejnou vyhláškou 
- účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni  
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: pozemek 
pozemek parc č. st. 40 budova bez č.ev. nebo popisného, st. 46 budova s č.p. 26, st. 
49/1 budova s č.p. 24, st. 51 budova s č.p. 22, st. 151/1 budova s č.p. 129, st. 152/1 
budova s č.p. 13, st. 155 budova s č.p. 122, st. 156/1 budova s č.p. 127, st. 160 
budova s č.p. 143, st. 162 budova s č.p. 126, st. 163 budova s č.p. 130, st. 164 
budova s č.p. 131, st. 165 budova s č.p. 154, st. 181 budova s č.p. 164, st. 216/3 
budova s č.p. 98,  69/1, 90/1, 90/11, 90/3, 90/4, 90/6, 90/7, 519/1, 519/39, 519/4, 
519/6, 533/1, 538/1, 638/1, 692/1, 692/2, 744, 654, 667, 669, 691, 695, 706, 731, 
749, 760/1, 764 v k.ú. Železná Ruda
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Dotčené orgány 
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, P.O.Box 18, 320 68 
Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 301 00 Plzeň
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeň, odbor služby dopravní policie, 
Nádražní 2, 306 28 Plzeň č.j. KRPP-132462-1/ČJ-2020-0300DP
- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, náměstí Míru 62, 339 01 
Klatovy
- Městský úřad Klatovy, odbor výstavby, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Železná Ruda, odbor výstavby, Klostermannovo nám. 295, 340 04 

Železná Ruda
Na vědomí 
- SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA, Odbor státní správy Chráněné 
krajinné oblasti Šumava, pracoviště Sušice
- vlastní k založení
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