
 1 

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
odbor dopravy a silničního hospodářství 
náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I                   tel.č.: 376540111, fax: 376540112 

 
ČÍSLO JEDNACÍ:  3441/17/DOP/Pa  
SPISOVÁ ZNAČKA:  3442/17/DOP/Pa 
VYŘIZUJE:  Pavluková 
TEL.: 376540184 
FAX: 376540112 
E-MAIL: vpavlukova@mususice.cz 
 

DATUM:     2017-09-18 
 
 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

O Z N Á M E N Í 
 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘIZENÍ 
 
 

Město Kašperské Hory, se sídlem: Náměstí 1, 341 92  Kašperské Hory, IČ: 002 55 645, adresa pro 
doručování: Pontex, spol. s r.o., se sídlem: Bezová 1658, 147 14  Praha 4, středisko Plzeň, 
Plánská 5, 301 00  Plzeň, IČ: 407 63 439 (dále jen „stavebník“) dne 28. července 2017 podal žádost 
o vydání stavebního povolení na stavbu: 
 

„Kašperské Hory -  ul. Besední a křižovatka Besední x Vimperská“ 
 

na pozemcích parc. č. st. 283, st. 512, 55/2, 55/3, 55/4, 61/25, 62/1,  62/21, 87/1, 938/5, 942/3, 951/1, 
952/1, 952/2, 952/3, 1322/4, 1322/5, 1322/6, 2144/2, 2144/3, 2144/6, 2150/6, 2150/7, 2150/9, 
2150/10, 2150/11, 2206/1, 2275 v katastrálním území Kašperské Hory, v rozsahu stavebních objektů 
povolovaných odborem dopravy a silničního hospodářství: 
 

SO  101  Silnice II/145 – ul. Vimperská 
SO  102  Ulice P. Chelčického a ulice Besední + chodníky Vimperská 
SO  110  Dopravně inženýrské opatření 
SO  201  Opěrná zeď s oplocením u pozemku kat.č. 942/3 (opěrná zeď u základní školy) 
SO  202  Opěrná zeď s oplocením u pozemku kat.č. 1322/6 (opěrná zeď pod chodníkem v ulici  
               Vimperská) 
 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.  
 

Projekt řeší: 
 rekonstrukci stávajících komunikací ulice Besední v návaznosti na ulici Petra Chelčického a ulici 
Vimperská, přestavbu křižovatky ulic Besední a Vimperská, výstavbu chodníků a parkovacích míst, 
obnovení opěrných zídek z kamenné rovnaniny, odvodnění komunikace, uliční vpusti, drény, drenáže, 
přípojky do kanalizace, demolici zárubní zdi a výstavbu nové zárubní zdi u školy, opěrnou zeď 
s oplocením u pozemku p.č. 1322/6.    
      
          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. § 112 stavebního zákona 
zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, 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, 
 

    

 

          viz rozdělovník 
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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 a Městský úřad Kašperské Hory, úřední dny: pondělí, středa  8.00 - 17.00 
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. 
 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
     Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, oznamuje se zahájení 
stavebního řízení účastníkům řízení ve smyslu ust. § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Žadateli 
a dotčeným orgánům se zahájení stavebního řízení oznamuje jednotlivě. 
 
 
                 
 
 
 
                                                                                                           Bc. František Opl 
                                                                                 vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Sušice, MěÚ Kašperské 
Hory a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Sušice a MěÚ Kašperské Hory způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
Vyvěšeno…………………………………..                       Sejmuto………………………………………… 
 
 
 
 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 

 
Doručí se: 
 

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou): 
– Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, adresa pro doručování: PONTEX, 

s.r.o., středisko Plzeň, Plánská 5, 301 00  Plzeň 
 

Účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou, 
vyvěšenou na úřední desce následujícím úřadem po dobu 15 dnů: 

- Městský úřad Sušice 
- Městský úřad Kašperské Hory 
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– Jiří Oppa, Na Bluku 431, Praha 5 – Lipence, 252 28  Praha 5 
– Petr Novák, Nová 410, 341 92  Kašperské Hory 
– Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace IDDS: qbep485 
– Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3  
– ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
– Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
– EVK Kašperské Hory s.r.o., Smetanova 156, 341 92  Kašperské Hory 
– Technické služby Města Kašperské Hory s.r.o., Náměstí 1, 341 92  Kašperské Hory 
– osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st.p. 78, 79, 80/1, 80/2, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 103/2, 122/1, 123/2, 126, 280, 
288/1, 288/2, 302, 303, 405, 406, 407, 438, 481, 482, 483, 484, 487/, 511, 619/1, 620, 621/1, 622, 
623, 89, 755 
p.č. 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 55/1, 62/2, 62/9, 62/19, 62/20, 62/33, 755, 938/1, 
938/3, 938/8, 938/9, 941/2, 951/3, 951/4, 954/1, 954/3, 1317/1, 1322/1, 1322/2, 1322/3, 1322/8, 
1322/11, 1323, 2189/1, 2274, 2276, 2298, 2365, 2366, 89 v k.ú. Kašperské Hory 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Kašperské Hory č.p. 40, čp. 41, čp. 31, čp. 319, čp. 32, čp.18, čp. 23, čp. 24, čp.25, čp. 26, čp. 
27, čp. 29, čp. 30, čp. 43, čp. 28, čp. 65, čp. 67, čp. 68, č.p. 229, č.p. 236, čp.236, čp. 392, čp. 71, 
čp. 202, čp. 114, čp. 115, čp. 127, č.p. 196, č.p. 197, čp.198, čp. 199, čp. 206, č.p. 191, č.p. 387, 
čp. 386, č.p. 385, čp. 384 a č.p. 23 

 

Dotčené orgány a ostatní: 
– Městský úřad Kašperské Hory, stavební úřad, IDDS: kwjbxui 
– Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí 
– Městský úřad Sušice, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu 
– Městský úřad Kašperské Hory, silniční správní úřad, IDDS: kwjbxui  
– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69 
– Správa Národního parku Šumava, Odbor státní správy Chráněné krajinné oblasti Šumava, IDDS: 

mmwuufk 
– Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 
– Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 

samai8a 
– Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk 
– vlastní 


