Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IDDS:

SZ MMP/355579/20/KAI
MMP/040964/21
Ing. Jan Kaisler
378 034 150
378 034 102
kaisler@plzen.eu
6iybfxn
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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Dýšina, IČO 00257745, Náměstí Míru č.p. 30, 330 02 Dýšina
(dále jen "stavebník") dne 12.11.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
ŠKOLMÍ ULICE V ÚSEKU 5. KVĚTNA - LUČNÍ REKONSTRUKCE MK
Dýšina, Školní ul.
na pozemku parc. č. 402/1, 402/5 v katastrálním území Dýšina. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
řízení.
Stavba obsahuje:
SO 101 KOMUNIKACE
Oprava stávající místní komunikace Školní ulice v úseku od ul. 5 května (silnice II/180) ke křižovatce s
Luční ulicí v Dýšině. Místní komunikace ulice Školní začíná v místě napojení na silnici II/180 ul. 5
května. Komunikace slouží jako příjezdová cesta k základní škole a mateřské škole. Ulicí se pohybuje
autobus MHD resp. meziměstské dopravy. Oprava je založena na výměně všech konstrukčních vrstev
komunikace včetně případné sanace podloží a výškovou úpravou stávající levostranné obruby.
Komunikace je odvodněna do uličních vpustí, které budou pročištěny a to včetně přípojek. Stávající stav
zůstane zachován.
Součástí návrhu jsou úpravy stávajících vjezdů a vchodů do RD v místech výškově upravovaných
obrubníků resp. krajníků.
V rámci stavby budou výškově upraveny poklopy šachet a ostatní povrchové znaky inženýrských sítí.
Obnova vodorovného značení zastávky a vodícího pásu místa pro přecházení.
Základní šířka vozovky je 6,0 m.
Celková délka rekonstruované komunikace ulice Školní je 437 m.
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v
souladu s § 190 stavebního zákona oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního
řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní,
úřední dny pondělí a středa).
Účastníci řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení dle § 109 v souladu s § 112 odst. 1
stavebního zákona:
- § 109 písm. a) - d) stavebního zákona tj. účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu:
CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Ing. František Šik
-

§ 109 písm. e) - f) stavebního zákona tj. účastník dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 371, 372, 373, 374/2, 384, 386, 387, 388/1, 389, 390/1, 390/4, 390/25, 391, 392/6, 397, 398,
401/1, 401/2, 401/3, 401/4, 401/5, 401/6, 402/6, 404, 405/19, 405/23, 405/24, 406/3, 406/4, 407/12,
441/1, 441/2, 441/3, 443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 443/5, 444, 445, 446/1, 446/2, 447, 448, 449, 450,
451/1, 451/2, 452/1, 453, 454/1, 454/3, 455, 456/1, 456/3, 457/1, 457/2, 458, 459, 460, 495/1, 495/2,
496, 497, 551/1, 551/11, 551/12, 775/2, 775/10, 775/88 v katastrálním území Dýšina
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Dýšina č.e. 7, č.p. 79, č.p. 78, č.p. 283, č.p. 245, č.p. 313, č.p. 396, č.p. 250, č.p. 249, č.p. 246, č.p.
120, č.p. 157, č.p. 254, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 125, č.p. 108, č.p. 118, č.p. 67 a č.p. 320
Sousední stavby inženýrských sítí neevidované v katastru nemovitostí ve vlastnictví: ČEVAK a.s.,
GasNet, s.r.o., VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Vzhledem k tomu, že počet účastníků řízení je vyšší jak 30, jedná se o řízení s velkým počtem účastníků
(§ 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád")).

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. 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 územně plánovací dokumentace 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.

Ing. Jan Kaisler
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně
"otisk úředního razítka"
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně,
elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce příslušného úřadu obce Dýšina.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Způsob doručování:
Dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona se doručuje následovně: „Oznámení o zahájení stavebního řízení a
další písemnosti v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým
počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení
doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení
podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d).“ „V případě řízení s velkým
počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a
f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.“
Dle § 144 odst. 1 správního řádu platí: „Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem
účastníků řízení s více než 30 účastníky.“
Dle § 144 odst. 6 správního řádu: „V řízení s velkým počtem účastníků řízení lze doručovat písemnosti, včetně
písemností uvedených v § 19 odst. 4, veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1,
kteří jsou správnímu orgánu známi, těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě.“

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Dýšina, IDDS: v7zbwqj
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Ing. František Šik, Manětínská č.p. 1541/65, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Další účastníci řízení:
Dle § 25 a § 144 odst. 6 správního řádu se doručuje veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány:
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1905/5, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
MMP, Odbor památkové péče, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň 3
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát,
IDDS: 5ixai69
Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět:
MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1
Žádáme o vyvěšení:
Obec Dýšina, IDDS: v7zbwqj

