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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O Z N Á M E N Í

o zahájení stavebního řízení   
Dne 08.07.2021 podal stavebník Obec Zavlekov, Zavlekov 56, 341 42 Kolinec, IČ 
00256315 v zastoupení na základě plné moci MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., 
Tyršova 273, Chudenice 339 01 žádost o povolení stavby „CYKLOSTEZKA-ČÍHAŇ-
VLČNOV“, umístěné na p.p.č. 808/1, 182/1, 151, 162, 815, 160/2 v katastrálním 
území Vlčnov u Zavlekova a na p.p.č. 693/21, 1193/2, 1254/4, 693/4, 687/32, 1193/1, 
1164/1, 1192/4, 1192/1 v katastrálním území Číhaň.

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 26.08.2021.  
                        
Rozsah stavby:
Objekt řeší výstavbu cyklostezky mezi obcemi Číhaň a Vlčnov v délce 2,42 km. 
Cyklostezka bude propojovat obce Číhaň a Vlčnov. Na začátku úpravy navazuje na 
silnici III/02211 v obci Vlčnov, a na konci úpravy na místní komunikaci v obci Číhaň, 
která následně navazuje na silnici III/18713. Cyklostezka je navržena s krytem 
z asfaltového betonu v šířkách 3,00 m. Od km 0,000 – 0,135 vede cyklostezka po 
stávající místní komunikaci. Od km 0,135 – 1,415 je cyklostezka navržena dle 
dohody na pozemcích investora a od km 1,415 - KÚ cyklostezka respektuje stávající 
nevyužívanou cestu.

Stavba obsahuje: 
Objekt SO 101 Cyklostezka
Stavební objekt řeší výstavbu cyklostezky mezi obcemi Číhaň a Kolinec. Celková 
délka cyklostezky je 2,423 km. 
Začátek úpravy je v km 0,000 na hraně silnice III/02211. V úseku 0,000 – 0,135 je 
cyklostezka navržena v šířce 3,00 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,50 m a 
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kopíruje stávající polní cestu, která zpřístupňuje okolní pozemky. V úseku 0,135 – 
1,415 je cyklostezka navržena v šířce 3,00 m a oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 
m. Úsek 0,135 – 1,040 je veden po trvalém travním porostu – louce a od km 1,040 
cyklostezka sleduje nevyužívanou cestu. V úseku km 1,415 - KÚ je cyklostezka 
navržena v šířce 3,00 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,50 m.  V km 1,455 je 
cyklostezka vedena přes vodní tok po stávajícím propustku, který zůstane zachován 
beze změn. Propustek je v dobrém stavu a nepotřebuje žádné stavební úpravy. Od 
km 1,510 je vedena cyklostezka po stávající opuštěné polní cestě se štěrkovým nebo 
asfaltovým krytem. Konstrukce vozovky jsou v celém úseku proměnné po úsecích a 
jsou navrženy podle místních poměrů a předpokládaného dopravního využití. 
Jednotlivé úseky jsou vyznačeny v situaci a konstrukční vrstvy ve vzorových příčných 
řezech.  

Poučení:
Do podkladů lze nahlédnout u Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy – 
dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.). 
Nejpozději do 26.08.2021 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.
Podle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. 
Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí. V téže věci může mít účastník 
řízení současně pouze jednoho zmocněnce.
V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony 
její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento 
zaměstnanec podle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění. 

                                     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 úřední a el. desce                                    Sejmuto z úřední a el. desky
Obecního úřadu Zavlekov                                             Obecního úřadu Zavlekov                    
dne ……………………..                                                dne ……………………..

Vyvěšeno na úřední a el. desce                                    Sejmuto z úřední a el. desky
Obecního úřadu Číhaň                                                 Obecního úřadu Číhaň                    
dne ……………………..                                                dne ……………………..

Doručí se:  
Obec Zavlekov, Zavlekov 56, 341 42 Kolinec, IČ 00256315 v zastoupení na základě 
plné moci MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01, IDDS: 
ujpjm2b

Účastníci řízení 
V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení 
uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu (účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) 
stavebního zákona) doručuje toto oznámení o zahájení stavebního řízení jednotlivě:

„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 
Praha 3 IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 
13 Plzeň, IČ: 72053119, IDDS: qbep485 
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IDDS: 
gg4t8hf
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj - pobočka Klatovy 
IČ: 01312774, IDDS: z49per3
Farma Číhaň s.r.o., č.p. 73, 341 42 Číhaň, IDDS: 2kc5uf9 

Účastníkům řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu 
se doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Účastníci 
řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona byli identifikováni označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 
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Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním 
území Vlčnov u Zavlekova:  724,  42/2, 44, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 48/3, 55, 59/50, 
62, 63, 70, 71, 78, 157, 160/1, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 176/1, 177, 178, 179, 180, 182/4, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 220/1, 220/9, 
220/10, 220/11, 804/3, 804/4, 807/1, 807/3

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním 
území Vlčnov u Zavlekova :  22. 

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním 
území Číhaň.: 659/5, 659/26, 661, 662, 687/2, 687/23, 687/24, 687/27, 687/28, 
687/29, 687/30, 687/31, 688/1, 688/27, 688/28, 689/1, 690/1, 690/2, 690/3, 691/5, 
693/1, 693/2, 693/6, 693/14, 693/15, 693/16, 693/17, 693/17, 693/18, 693/19, 
693/20, 694, 699, 700, 701/1, 710, 713/1, 713/2, 713/4, 713/5, 713/6, 716, 772/7, 
772/19, 772/20, 772/21, 772/22, 772/25, 780, 781, 783, 786/2, 848/3, 848/17, 
848/23, 848/27, 848/38, 849, 850, 1254/37, 1254/43.   

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním 
území Číhaň. : 1.

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)
Obecní úřad Zavlekov, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Zavlekově po dobu 
15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
Obecní úřad Číhaň, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Číhani po dobu 15 dnů 
(potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
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
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IDDS: 
gg4t8hf
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