MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ
stavební odbor
Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně
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Vyřizuje:
Tel.:
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431/2020/V/Pa
MeKd/2020/2405
Palečková
379 413 528
paleckova@radnice.kdyne.cz

Ve Kdyni, dne 28.7.2020

*DR2C3XD1HPWA*

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská
č.p. 462/162, 326 00 Plzeň 26,
Obec Chodská Lhota, IČO 00572543, Chodská Lhota č.p. 83, 345 06 Kdyně
(dále jen "žadatel") podali dne 13.7.2020 žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby:
III/1921 a III/1923 Chodská Lhota - SO301 - rekonstrukce dešťové kanalizace
na pozemcích st. p. 69, parc. č. 3982, 3641/1, 3647/1, 3626/7, 3626/1, 752/3, 132, 206/1, 207/5, 1037,
2722/1, 3626/6, 3681/1, 3686/3, 3687/1, 4221, p. p. k. 207/5, 3687/1 v katastrálním území Chodská
Lhota. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Změna územního rozhodnutí se týká těchto pozemků :
 parc. č. 3982, 3641/1, 3647/1, 3626/1, 3626/7, 752/3 v kat. území Chodská Lhota
Změna územního rozhodnutí obsahuje :
 kanalizační stoka „A“ o celkové délce 274,40 m (DN500 – 24,26 m; DN400 – 250,14 m)
- změna označení kanalizace na stoku „A“ v celé délce úseku stoky „A“ a „B“ (zrušení
označení části úseku stoky „B“)
- změna napojení na stávající kanalizaci DN500 vedoucí podél silnice (okolo prodejny),
jejíž původní napojení na kanalizaci za hasičskou zbrojnicí nelze realizovat – nový návrh
prodloužení kanalizace od původně navržené šachty Š9 až ke stávající kanalizaci DN500
(původní návrh – 231,5 m; nový návrh – 274,40 m)
 kanalizační stoka „B“ o celkové délce 121,34 m (DN400 – 96,45 m; DN300 – 24,89 m)
- změna napojení na nový úsek stoky „A“ o prof. DN500 (nová spojná šachta „Š2“) –
- zrušeno původně navržený rekonstruovaný úsek stoky DN500 šikmo v křižovatce (u
hasičské zbrojnice)
- zrušení navržené rekonstrukce – ponechání stávajícího úseku stoky DN500 (úsek pod
křižovatkou hasičské zbrojnice až po křižovatku nad kaplí; původně navržený úsek Š25-Š16
- prodloužení rekonstruovaného úseku stoky „B“ v koncovém úseku až ke křižovatce na k
obci Štefle včetně změny původně navrženého napojení na stoku „A“ (napojení stávající
kanalizace vedoucí souběžně s komunikací na Štefle přecházející na pravou stranu silnice
silnice III. tř.)
 kanalizační stoka „C“ o celkové délce 18,89 m (DN300 – 18,89 m)
- nové označení odbočné větve (původní návrh bez označení) na stoku „C“
 kanalizační stoka „D“ o celkové délce 278,07 m (DN500 – 72,32 m; DN400 – 205,75 m)
- změna (zkrácení) úseku navrženého k rekonstrukci spojené se změnou napojení na
stávající zatrubnění DN1200 pod obecním úřadem (původně navržená rekonstrukce od
napojení na stávající kanalizace vedoucí v komunikaci na Orlovice – od Š39 až ke
křižovatce nad kaplí)
- dešťová kanalizační stoka „E“ o celkové délce 71,42 m – navržený úsek rekonstrukci
vyřazen; nahrazen novými dešťovými kanalizacemi „E1“ a „E2“ (nově umístěné)
- nová dešťová kanalizační stoka „E1“ o celkové délce 54,33 m (DN300 – 54,33 m)
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nová dešťová kanalizační stoka „E2“ o celkové délce 42,56 m (DN300 – 42,56 m)
nově zařazený úsek dešťové kanalizační stoky „F“ o celkové délce 12,45 m (DN400 – 12,45
m) k rekonstrukci

 Nově doplněné vsakovací objekty (hospodaření s dešťovou vodou):
vsakovací příkop č. I: L – 77 m, š. 1,35 m, h. 0,8 m (úprava silničního příkopu)
vsakovací příkop č. II: L – 64 m, š. 2,0 – 3,2 m, h. 0,8 – 1,0 m (úprava silničního příkopu)
-

záchytný příkop č. III: L – 85 m, š. 1,0 m, h. 0,5 – 0,8 m (úprava silničního příkopu

Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve
kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení
své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor, úřední dny Po a
St 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům :
par. č. 4136, 3952, 3951, 3947, 216/1, 3946, 3945, 3943, 206/1, 205/2, 3944, 207/1, 206/4, 2626/2, 16,
17/1, 17/2, 216/2, 216/3, 19, 3626/9, 3626/26, 3735, 183, 184, 181/2, 181/1, 3626/10, 216, 157/2, 157/1,
230, 3626/32, 3626/33, 142, 3626/34, 3526/35, 131, 132, 218, 237, 752/4, 1029/2, 1029/3, 239, 752/2,
752/3, 759/1, 970/11, 970/3, 1023/2, 767/2, 1021/2, 1021/1, 1015, 3646/3, 794/1, 4152, 4189, 970/15,
4223, 1037, 1030/1, 970/21, 970/36, 127/1, 127/2 v kat. území Chodská Lhota
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám :
Chodská Lhota čp. 149, 130, 129, 122, 68, 57, 56, 54, 52, 51, 55, 50, 66, 47, 42, 124, 96, 43, 168
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Anna Palečková
pověřená zastupováním
vedoucího stavebního odboru
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.
MěÚ Kdyně

Obec Chodská Lhota

Vyvěšeno dne …… 28.7.2020 ………….

Vyvěšeno dne ………………………………..

Sejmuto

dne …………………………….

Sejmuto dne ……………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní
řád).

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona :
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Obec Chodská Lhota, IDDS: xaubwgz
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona :
Ing. Alexandr Hončík, Farní č.p. 704, 345 06 Kdyně
Dušan Halada, Chodská Lhota č.p. 15, 345 06 Kdyně
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - doručeno veřejnou
vyhláškou :
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům :
par. č. 4136, 3952, 3951, 3947, 216/1, 3946, 3945, 3943, 206/1, 205/2, 3944, 207/1, 206/4, 2626/2, 16,
17/1, 17/2, 216/2, 216/3, 19, 3626/9, 3626/26, 3735, 183, 184, 181/2, 181/1, 3626/10, 216, 157/2, 157/1,
230, 3626/32, 3626/33, 142, 3626/34, 3526/35, 131, 132, 218, 237, 752/4, 1029/2, 1029/3, 239, 752/2,
752/3, 759/1, 970/11, 970/3, 1023/2, 767/2, 1021/2, 1021/1, 1015, 3646/3, 794/1, 4152, 4189, 970/15,
4223, 1037, 1030/1, 970/21, 970/36, 127/1, 127/2 v kat. území Chodská Lhota
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám :
Chodská Lhota čp. 149, 130, 129, 122, 68, 57, 56, 54, 52, 51, 55, 50, 66, 47, 42, 124, 96, 43, 168
Správci sítí dopravní a technické infrastruktury :
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: swzunqd
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice, IDDS:
samai8a
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, IDDS: q25byeg
ostatní
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeň. kraje, úz.odb.Domažlice, dopravní inspektorát, IDDS:
5ixai69

