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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O Z N Á M E N Í

o zahájení stavebního řízení   

           Dne 29.08.2019 podal stavebník Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková 
organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 72053119, IDDS: qbep485 v zastoupení na 
základě plné moci DOPAS s.r.o., sídlo Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
zastoupená Ing. Vilém Minařík, jednatel žádost o povolení stavby „PD - II/191 Janovice – 
Nýrsko“, umístěné na p.p.č. 2802/7, 2772/6, 2772/7, 2772/8, 2622/24, 2772/9, 2402/8, 2773, 
2422/2, 2780/2 v katastrálním území Janovice nad Úhlavou, p.p.č. 229/1, 213/1, 213/3, 214/1 
v katastrálním území Hvízdalka, p.p.č. 685/2, 1229/1, 301/2, 281/3, 278/4, 276/5 v k.ú. 
Petrovice nad Úhlavou, p.p.č. 504/10, 574, 36/3 v k.ú. Starý Láz.

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, jako speciální stavební 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. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební 
řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a 
žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 
112, odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě. Dotčené 
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy 
do 30.09.2019.

Rozsah stavby:
Účelem stavby je oprava vozovkového souvrství krytu vozovky silnice. Jedná se o 
rekonstrukci silnice II/191 mezi Janovicemi nad Úhlavou a Petrovicemi nad Úhlavou, kde v 
úseku cca 6,8 km bude provedena rekonstrukce ložné a obrusné asfaltové vrstvy. V rámci 
stavby dojde k úpravě stykové křižovatky se silnicí II/171 na křižovatku okružní, dále bude 
provedeno rozšíření silnice o levý odbočovací pruh do rozvojové zóny města Janovice nad 
Úhlavou ve směru od Janovic a k rekonstrukci vrchní stavby mostu přes Petrovický potok a 
mostu přes trať ČD. Jedná se o trať č. 183 Plzeň - Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín. V rámci 
rekonstrukce budou rovněž provedeny práce zahrnující úpravy stávajících propustků 
vedoucích pod touto komunikací. Oprava hospodářských sjezdů vedoucích na sousední 
pozemky není předmětem této akce. Celý návrh řeší kromě obnovy nevyhovujících 
konstrukčních vrstev vozovky a opravy vrchní stavby mostních objektů i zvýšení bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu zejména v oblasti Janovic nad Úhlavou.
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Stavba obsahuje: 
SO 101 - Hlavní trasa Janovice nad Úhlavou – Petrovice nad Úhlavou 
Odfrézováním obrusné a ložné vrstvy v tl. 100 mm a k jejich náhradě novými asfaltovými 
vrstvami v tloušťce 120 mm. S ohledem na závěry diagnostiky vozovek se uvažuje v 
některých místech se zlepšením podloží a s použitím geomříže a výztužné textilie. Šířkové 
uspořádání zůstává stejné se stávajícím stavem, proto rozsah frézování a pokládka nových 
asfaltových vrstev se nemění. Po pokládce bude provedena dosypávka a úprava krajnic 
recyklátem. Na závěr bude provedeno vodorovné dopravní značení ve stejném rozsahu jako je 
v dnešní době. Výškové řešení je dáno stávajícím napojením na komunikaci. Příčné i podélné 
sklony budou respektovat konfiguraci terénu a budou provedeny tak, aby nevznikala 
neodvodnitelná místa. Povrchová voda ze zpevněných ploch je odvedena pomocí příčných a 
podélných spádů ke krajnicím a do stávajících silničních příkopů, které budou v rámci akce 
pročištěny. Vybrané trubní propustky pod silnicí budou sanovány, jejich čela budou ubourána 
a nahrazena dlažbou z lomového kamene umístěnou na svahu silničního tělesa a i na 
protisvahu příkopu. 
SO 102 – Křižovatka se silnicí II/171 
Řešené území začíná v km 0,067 87 za mostním objektem přes říčku Jelenku směrem na 
Nýrsko a končí v km 0,222 56. Před a za SO 102 se rozkládá SO 101 - Hlavní trasa Janovice 
nad Úhlavou – Petrovice nad Úhlavou. Nová okružní křižovatka o poloměru středového 
ostrova R=11,0m nahrazuje stávající stykovou křižovatku se silnicí II/171. Důvodem jsou 
nedostatečné rozhledové poměry pro vozidla přijíždějící směrem od Strážova, což je zdrojem 
nebezpečných situací pro vozidla vjíždějící na hlavní silnici. Pro bezpečný průjezd 
rozměrnějších vozidel je navržen pojížděný prstenec o šířce 3,0 m. Samotný jízdní pás má 
šířku 5,5 m. Na některých vjezdech a výjezdech jsou také navrženy dlážděné pojížděné srpky. 
Nově navržená okružní křižovatka vytváří vjezdovou bránu mezi extravilánem a 
intravilánem u města Janovice nad Úhlavou. V rámci SO 102 se uvažuje s plnou novou 
konstrukcí vozovek.
SO 103 – Levý odbočovací pruh do rozvojové zóny  -  km 0,593 57 do km 0,878 46 se 
uvažuje s odfrézováním obrusné a ložné vrstvy v tl. 100 mm v ploše stávající vozovky a k 
jejich náhradě novými asfaltovými vrstvami v tloušťce 120 mm. Vozovka s plnou konstrukcí 
bude rozšířena směrem vpravo. Pro napojení podkladních a podsypných vrstev se uvažuje se 
zlepšením podloží a s použitím geomříže a výztužné textilie. Po pokládce bude provedena 
dosypávka a úprava krajnic recyklátem. Na závěr bude provedeno vodorovné dopravní 
značení. 
SO 104 - Hlavní trasa Petrovice nad Úhlavou – Nýrsko – 1. část V rámci SO 104 se 
uvažuje s odfrézováním obrusné a ložné vrstvy v tl. 100 mm a k jejich náhradě betonovými 
asfaltovými vrstvami v tloušťce 120 mm. S ohledem na závěry diagnostiky vozovek se 
uvažuje v některých místech se zlepšením podloží a s použitím geomříže a výztužné textilie. 
Šířkové uspořádání zůstává stejné se stávajícím stavem, proto rozsah frézování a pokládka 
nových asfaltových vrstev se nemění. Po pokládce bude provedena dosypávka a úprava 
krajnic recyklátem. Na závěr bude provedeno vodorovné dopravní značení. Výškové řešení  je 
řešení dáno stávajícím napojením na komunikaci a výškou vjezdů na přilehlé pozemky. Příčné 
i podélné sklony budou respektovat konfiguraci terénu a budou provedeny tak, aby nevznikala 
neodvodnitelná místa.  Povrchová voda ze zpevněných ploch je odvedena pomocí příčných a 
podélných spádů ke krajnicím a do stávajících silničních příkopů, které budou v rámci akce 
pročištěny. Vybrané trubní propusty pod silnicí budou sanovány, jejich čela budou ubourána a 
nahrazena dlažbou z lomového kamene umístěnou na svahu silničního tělesa a i na protisvahu 
příkopu.
SO 201 – Most přes Petrovický potok Dojde k odstranění stávajícího mostního svršku a 
navržení nového mostního svršku včetně výměny hydroizolace. V rámci rekonstrukce mostu 
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je v nezbytném rozsahu upravena komunikace na mostě a také na komunikaci II/191 z důvodu 
zatažení nové hydroizolace za rub opěr. Niveleta na mostě je stejná jako stávající 
komunikace. Autobusová zastávka je řešena ve stavebním objektu SO 101. Na stávající 
nosnou konstrukci tvořenou 12 ks prefabrikovaných nosníků v příčném řezu bude provedena 
nová vyrovnávací železobetonová deska proměnné tloušťky. Vyrovnávací deska je navržena 
železobetonová min. tloušťky 214 mm příčném sklonu od 2,1% do 4,0% a v podélném směru 
ve spádu 1,0 % k opěře OP 2. V rámci navržených výkopů pro zhotovení nové hydroizolace 
na mostním objektu bude nutné odstranit části stávajících vozovkových souvrství komunikace 
II/191 a následně po zhotovení mostu tyto vrstvy budou provedeny v souladu s objektem SO 
101.

SO 202 – Most přes trať ČD Na mostě SO 202 jsou navrženy železobetonové římsy. Na 
levé straně šířky 980 mm s dodatečně kotveným zábradlím a svodidlem a šířky 2100 mm na 
pravé straně s dodatečně kotveným zábradlím. Rekonstrukce mostu obnáší také práce na 
komunikaci a na autobusové zastávce u mostu. Vody z povrchu vozovky na mostě jsou nyní 
odváděny podélným spádem k opěře OP2, odkud je svedena do zelené plochy za římsami. 
Nově navržené řešení počítá s odvodněním stejného charakteru. Stávající odláždění v korytě 
vodoteče je zachováno bez zásahu v rámci rekonstrukce mostního objektu. Před zahájením 
prací musí být osazeno dočasné dopravní značení a vytýčeny veškeré podzemní sítě v rozsahu 
staveniště. Provoz na komunikaci II/191 bude po dobu rekonstrukce mostního objektu 
částečně omezen a sveden do jednoho jízdního pruhu min šířky 2,75 m.
 
Poučení:

Do podkladů lze nahlédnout u Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy – dopravního 
úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.). Nejpozději do 15.02.2019  
mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy. 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 
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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, zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu veřejnou 
vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené.

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 úřední                                          Sejmuto z úřední elektronické  
desce Městského úřadu Janovice nad Úhlavou                     desky Měst. úřadu Janovice n Úhl.                    
dne ……………………..                                                      dne ……………………..

Vyvěšeno na elektronické úřední                                          Sejmuto z úřední elektronické  
desce Městského úřadu Nýrsko                                            desky Městského úřadu Nýrsko                    
dne ……………………..                                                      dne ……………………..
                                                           
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 
Plzeň, IČ: 72053119, IDDS: qbep485 v zastoupení na základě plné moci DOPAS s.r.o., sídlo 
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov zastoupená Ing. Vilém Minařík, IDDS: 8errzje

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
 „CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3 
IDDS: qa7425t
VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy IV
GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, 
Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 2430/14, Východní Předměstí, Plzeň 
301 00 Plzeň 1, ISDS: gg4t8hf

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním 
území Janovice nad Úhlavou : p.p.č.  2772/10, 2185/5, 2185/4, 2185/3, 2185/2, 2185/1, 
2400, 2399, 2398, 2395/2, 2395/1, 2394/3, 2394/2, 2394/1, 2411/1, 2411/2, 2417, 2418, 
2421/1, 2421/2, 2374/2, 2374/1, 2372, 2779, 2371, 2778/2, 2402/1, 2402/7, 2402/2, 2402/3, 
2402/4, 2407/311, 2407/144, 2407/143, 2407/127, 2407/128, 2412/4, 2412/3, 2415/2, 2414/4, 
2414/3, 2781, 2780/1.

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním 
území Hvízdalka : p.p.č. 225/1, 224/1, 223/2, 222/1, 228/4, 228/3, 219/2, 229/2, 200/2, 
213/4, 232/1, 209/3, 172/2, 172/1, 168, 231.  
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Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním 
území Petrovice nad Úhlavou : 
p.p.č. 685/2, 684/2, 682/2, 681/1, 674/1, 662, 654/2, 639/1, 636, 625/1, 608/1, 594/1, 
576/1, 119/1, 1231/3, 117/1, 115/1, 1233/3, 133/5, 133/3, 141/3, 148/1, 158/1, 159/2, 
1453, 1229/4, 301/4, 301/3, 296/2, 295/3, 283/3, 281/5, 278/2, 278/3, 276/4, 276/3, 
271/1, 271/2, 272/1, 1252, 510/1, 513/1, 517/1, 521, 525/1, 531, 540/1, 543/1, 550/1, 
555/1, 557/1, 563/1, 564, 565/1, 1229/6, 1229/3, 573/4, 570/3, 1231/2, 117/6, 117/3, 
st. 10, 108/2, 2/1, 1233/1, 133/4, 133/2, 134/1, 148/2, 1229/3, 301/1, 296/1, 295/8, 
295/4, 295/2, 286/1, 281/1, 280, 278/5, 278/6, 277/3, 1241/1, 274/1, 1241/2, 273
 
Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním 
území Starý Láz : 
p.p.č. 789/1, 106/9, 104/5, 106/8, 789/2, 27/4, 27/6, 37/1, 37/2, 36/1, 36/2, 783

Dotčené orgány:
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 Janovice nad Úhlavou, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Janovice nad 
Úhlavou po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
Městský úřad Nýrsko, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Nýrsku po dobu 15 dnů 
(potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů 
Praha, Tychonova 1, Praha 6, 160 01, IČ: 60162694, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 
Klatovy, IDDS: p36ab6k
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI  
Klatovy, IDDS: 5ixai69
Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy, IDDS: samai8a
Drážní úřad, Škroupova 11, 301 36 Plzeň, sekce stavební, územní odbor Plzeň, IDDS:
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