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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Stavebník Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 00260231, podal dne
20.04.2021 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu
„Tachov – Úprava uličního profilu Smetanovy ulice“
(úsek mezi ul. Chodská – Na Stráni)
která je umístěna na pozemcích v k.ú. Tachov :
a) stavební - p.p.č. 474/3, 620, 725/3, 725/4, 729, 772/1, 847, 900/1, 902/1, 908.
b) sousední - p.p.č. 682, 685/1, 685/2, 685/3, 688/2, 689/1, 693, 694, 695, 697, 699, 701, 721,
722/4, 723, 724, 726, 727, 728, 734, 771, 781, 870, 871, 889/1, 889/4, 892, 894, 895, 896,
897, 898, 899, 900/2, 900/3, 902/2.
pro kterou bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby MěÚ Tachov č.j. 619/2021-OVÚP/TC
Ú 674 dne 22.02.2021, s nabytím právní moci dne 27.03.2021.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále MěÚ ODSH), jako
speciální stavební úřad příslušný dle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích , ve znění pozdějších předpisů („zákon o pozemních komunikacích /PK/“) a
§ 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění („stavební zákon“), oznamuje tímto v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona všem
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, současně sděluje, že podle §
112 odst. 2 upouští od místního šetření a ústního jednání.
Stavba řeší úpravu celého uličního profilu předmětné části Smetanovy ulice, s jednoznačným
a segregovaným prostorem pro motorovou a nemotorovou dopravu, s úpravami sjezdů na
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sousední nemovitosti, odvodněním, s výměnou a doplněním veřejného osvětlení a
podmiňujícími přeložkami části STL plynovodu a kabelových tras ČEZ ICT a kabelové
televize.. Je navržen termín realizace stavby 06/2021 – 12/2023.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a námitky, popřípadě
důkazy uplatnit nejpozději do 10-ti dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim (později
uplatněným) nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží
jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout
před vypršením lhůty na MěÚ ODSH Tachov, ul. Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov, č.dveří
114 (přízemí) po předchozí telefonické domluvě, tel. 374 774 254.
Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním
předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení a bylo
získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, a nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k
navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Protože se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, oznamuje se zahájení stavebního
řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen správní řád), která bude vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední
desce MěÚ Tachov (rozhodný termín z hlediska doručení), a dále uveřejněna na webových
stránkách Města Tachov.

Ing. Roman Říha
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Datum vyvěšení : …3.5.2021…………

Datum sejmutí : …19.5.2021…………

……………………………………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.

Rozdělovník :
Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručuje
jednotlivě:
- Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 00260231 – stavebník
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Účastníkům řízení, dle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, s postavením
účastníků řízení dle § 27 odst. 2 se v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu doručuje
veřejnou vyhláškou:
- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně
osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám
na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena
- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27
odst. 3 správního řádu
Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě (dodejky, datová schránka):
- Policie ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje DI Tachov, Plánská 2032,
347 01 Tachov
- Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni, ú.p.Tachov, Pobřežní 140, 347 01
Tachov
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Hornická 1533,
347 01 Tachov
- MěÚ OVÚP Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov
- MěÚ OŽP Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov
- MěÚ OŠPP Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov
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