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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

 

Wittmann Management, a.s., IČ 26326051, Veleslavínova 363/35, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, 

kterou zastupuje VPÚ DECO PLZEŇ a. s., IČ 45357684, Doudlevecká 1711/63, Jižní Předměstí, 

301 00  Plzeň 1 

(dále jen "stavebník") dne 29.10.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

Místní komunikace a obytná zóna pro návrhovou plochu č. 4 Mokrouše lokalita  

" Na Trávníkách" 

na pozemku parc. č. 66/5, 90/2, 91/2, 92/2, 93/2, 94/2, 95/2, 96/2, 97, 98, 112/10, 126, 139, 889/2, 889/3, 

908/8, 954, 956, 958, 960 v katastrálním území Mokrouše. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební 

řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

SO 101 Místní komunikace 

- projektová dokumentace řeší opravu stávající obslužné komunikace funkční třídy C3. Komunikace 

zajistí kvalitní přístup od silnice Lhůta-Tymákov pro potřebu výstavby nové obytné zóny. Začátek 

staničení je v křižovatce ve tvaru T se silnicí Lhůta-Tymákov a konec za posledním vjezdem do obytné 

zóny - celková délka cca 326,5 m. Kategorie navrhované komunikace je MO2p5,5/50. Komunikace je 

navržena s jednostranným chodníkem proměnlivé šíře 1,50 až 2,00 m, oba vjezdy do obytné zóny budou 

přes zpomalovací práh š. 3 m, který bude mít oboustranné rampy š. 1 m.  Práhy budou s povrchem ze 

žulové kostky 100/100 mm, vozovka bude živičná, chodník s povrchem z betonové zámkové dlažby. 

Šířka vozovky vč. vodících proužků je 5,50 m. Vpravo ve směru staničení bude silniční obrubník s 

nášlapem 120 mm a přídlažbou z betonových tvarovek, vlevo bude nezpevněná krajnice. V místech 

vjezdů na pozemky bude snížena obruba na 50 mm.   

Součástí stavby je návrh svislého a vodorovného dopravního značení. 

Odvodnění: ul. vpusti osazeny z jedné strany pod silničním obrubníkem. 

SO 102 Obytná zóna 

- tato část dokumentace řeší napojení obytné zóny ve dvou místech na opravovanou obslužnou 

komunikaci a to pomocí dvou křižovatek ve tvaru T. Obytná zóna je rozdělena do větví A dl. 147,1 m, B 

dl. 62,9 m a C dl. 142,7 m. Větve jsou vzájemně propojené do tvaru písmene U, šířka dopravního 

prostoru je 8 m. Vjezdy do obytné zóny budou přes 2 zpomalovací prahy, přechodové rampy budou s 

převýšením 10 cm. Navrhovaná niveleta kopíruje stávající terén a na obou koncích navazuje na podélný 

profil příjezdové komunikace. V obytné zóně budou realizována odstavná parkovací stání. Vozovka a 

stání budou s živičným povrchem, provede se vyznačení parkovacích stání vodorovným značením. 

Součástí stavby je návrh svislého a vodorovného dopravního značení. 

Odvodnění: ul. vpusti osazeny z jedné strany pod silničním obrubníkem. 
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SO 300 Dešťová kanalizace 

- pro odvodnění navrhovaných komunikací a přilehlých zpevněných ploch je navržena dešťová 

kanalizace stoky D1-D3 z PVC  KG DN250 a DN300. Stoka D1 bude řešena v části 1 do šachty ŠD11 

výměnou stávajícího materiálu za nový PVC DN300 v délce 207,3 m a od šachty ŠD11 bude provedeno 

prodloužení dešťové kanalizace v délce 92,4 m v DN300 a v délce 34,8 m v délce DN400. Zakončení je 

výustním  objektem do přilehlého vyčištěného příkopu. Stoka D2 bude z PVC DN 250 celk. délka 149,7 

m a napojuje se na stoku D1 v nové šachtě ŠD 10. Stoka D3 bude z PVC DN 250 celk. délka 188,7 m a 

napojuje se na stoku D1 v nové šachtě ŠD8. Vstupní šachty na dešťové kanalizaci budou z betonových 

prefabrikovaných skruží DN 1000 s poklopy pro třídu zatížení D400 s odvětráním. 

Vyústění kanalizace je řešeno výustním objektem do přilehlého příkopu cca 0,2 m nade dnem příkopu. 

Výustní objekt je zpevněn rovnaninou z lomového kamene. Zához z lomového kamene a zpevnění dna 

příkopu se provede v délce cca 2 m od výtoku kanalizace. 

 

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") 

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 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

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). 

Účastnící stavebního řízení dle § 109 v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona: 

 

- dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona tj. podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Obec Mokrouše, č.p. 47,332 01 Mokrouše; Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň hospodaření 

se svěřeným majetkem kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, 

Koterovská 162, 326 00 Plzeň; Wittmann Management, a.s., Veleslavínova 35, 301 00 Plzeň; Státní 

pozemkový úřad, Husinecká 11a, 130 00 Praha 3; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín 

IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, GasNet, s.r.o. zastoupený GridServis, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 

Zábrdovice, 602 00 Brno 2  

  

- dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: 

st. p. 7 a Mokrouše č.p. 28, 8 a Mokrouše č.p. 5, 12 a Mokrouše č.p. 27, 60 a Mokrouše č.p. 50, 61/3 

a Mokrouše č.p. 15, 137 a Mokrouše č.p. 59, 165 a Mokrouše č.p. 91, parc. č. 41, 44, 63, 66/4, 89/2, 

90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 112/8, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118/1, 118/2, 

119/2, 122, 125, 475/2, 475/4, 889/4, 921, 957, 959, 961, 962, 963/3, 1237 v katastrálním území 

Mokrouše, stavba inženýrské sítě neevidovaná v katastru nemovitostí ve vlastnictví Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

  

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. 
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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, stavební úřad uvědomuje o 

zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou (§ 144 správního řádu).  

 

 

 

 

 

Iveta Bezděková 

referent odboru stavebně správního 

Magistrátu města Plzně  

  

 "otisk úředního razítka" 

  

  

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a 

elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

Obdrží: 

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona tj. podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

VPÚ DECO PLZEŇ a. s., IDDS: e69gykq 

 sídlo: Doudlevecká č.p. 1711/63, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

 zastoupení pro: Wittmann Management, a.s., Veleslavínova č.p. 363/35, Vnitřní Město, 301 00  

Plzeň 1 

Obec Mokrouše, IDDS: k5naw9a 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 

Další účastníci řízení: 

Dle § 144 odst. 6 správního řádu se doručuje veřejnou vyhláškou 

  

Dotčené orgány: 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 

MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32  Plzeň 

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32  Plzeň 

Městský úřad Starý Plzenec, Odbor výstavby, IDDS: dyrbzpq 

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: 

Obecní úřad Mokrouše, IDDS: k5naw9a  
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