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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Bezděkov, IČO 00255220, Bezděkov 7, 339 01 Klatovy 1,
kterého zastupuje Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., IČO 28544391, Lomená 4, 273 08 Pchery
(dále jen "žadatel") podal dne 6.10.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Koryta - rozvody V.O.
na pozemku parc. č. 30/1, 90/9, 969/1, 969/3, 969/18, 993, 1010, 1025/2 v katastrálním území Koryta u
Bezděkova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Veřejné osvětlení v obci Koryta
Vybudování nového kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 35 ks osvětlovacích stožárů typu K6 a
K7. Délka kabelové trasy je 1960 m. Kabely osvětlení V.O. budou napájeny z nového zapojovacího bodu rozvaděč V.O. u č.p.1. Nový kabel V.O. bude zasmyčkován ve stožárových svorkovnicích SS 6.16.4 /
9.16.4. Stožáry typů K6 a K7 budou umístěny tak, aby bylo zajištěno osvětlení komunikací a přilehlých
prostorů dle příslušných ČSN. Všechny stožáry budou uzemněny a vzájemně pospojeny drátem FeZn 10
mm. Pro odjištění jednotlivých LED svítidel bude ve svorkovnicích osazena pojistka 6A. Propojení
stožárové svorkovnice a svítidel bude provedeno kabelem CYKY 3Cx1,5mm2.
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
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"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11,
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád")
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního
jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky 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 Klatovy, odbor výstavby a územního
plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po
telefonické dohodě).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 727/1 v katastrálním území Bezděkov u Klatov, st. p. 2/2, 7/2, 8, 9, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2,
15, 16, 17, 19, 23, 41, 42, 43, 44, 59, 68, parc. č. 2, 3, 7, 10, 11, 12, 14/2, 23, 29/2, 34, 35, 44/3, 47,
48, 49, 54, 55, 63, 72, 77, 82, 83/1, 84, 85/3, 102/2, 104, 218/1, 218/4, 220/2, 221/1, 969/21,
971/2, 974, 977/2, 1031, 1032, 1034, 1035 v katastrálním území Koryta u Bezděkova
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Bezděkov, Koryta č.p. 47, č.p. 1, č.p. 22, č.p. 21, č.p. 43, č.p. 16, č.p. 14, č.p. 31, č.p. 13, č.p. 12, č.p.
34, č.p. 32, č.p. 39, č.p. 18, č.p. 35, č.p. 23, č.p. 41, č.p. 53 a č.p. 17

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.

Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Obec Bezděkov, Bezděkov 7, 339 01 Klatovy 1, kterého zastupuje Meritum Kladno - Projekce, s.r.o.,
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IDDS: cm7madr
Účastníci podle §85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Obec Bezděkov, IDDS: dtpbvp8
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7
Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 727/1 v katastrálním území Bezděkov u Klatov, st. p. 2/2, 7/2, 8, 9, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2,
15, 16, 17, 19, 23, 41, 42, 43, 44, 59, 68, parc. č. 2, 3, 7, 10, 11, 12, 14/2, 23, 29/2, 34, 35, 44/3, 47,
48, 49, 54, 55, 63, 72, 77, 82, 83/1, 84, 85/3, 102/2, 104, 218/1, 218/4, 220/2, 221/1, 969/21,
971/2, 974, 977/2, 1031, 1032, 1034, 1035 v katastrálním území Koryta u Bezděkova
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb
v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí.
dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Obecní úřad Bezděkov, Bezděkov č.p. 7, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)
- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na
OVÚP MěÚ Klatovy).
Obecní úřad Bezděkov(dodejky):
- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Bezděkově a Korytech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit
zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).

