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Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro JčK
pobočka Strakonice
Palackého nám. 1090
386 01 Strakonice

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro JčK, pobočka Strakonice, IČ: 013
12 774, Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice
(dále jen „stavebník“) k odboru dopravy MěÚ Blatná (dále jen „silniční správní úřad“) dne
31.08.2016 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

„Polní cesta RCV6 – p.č. 1150 a 1160 v k.ú. Vrbno“
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. 1150 a 1160 v katastrálním území Vrbno, obci
Kadov.
Pozemky a stavby sousedící se stavbou, které mohou být přímo dotčeny vlivem záměru:
parc.č. st. 20 se stavbou č.p. 10, parc.č. st. 21 se stavbou č.p. 11, parc.č. 18, 172/3, 189/1,
192/7, 288/1, 288/3, 288/4, 288/5, 289, 291, 1036/3, 1041/1, 1041/13, 1132, 1134, 1136,
1145, 1147, 1148, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156/1, 1156/2, 1157, 1158, 1159, 1161, 1162,
1163, 1164, vše v k.ú. Vrbno, 1239 v k.ú. Kadov u Blatné a 648, 649, 1030/1 v k.ú. Záboří u
Blatné.
Stručný popis stavby:
Stavba spočívá v rekonstrukci stávající účelové komunikace (označené jako RCV6). Celková
délka rekonstruované komunikace činí 980,53 m (z toho „větev A“ 754,61 m, „větev B“
225,92 m). Šířka komunikace bude činit 4,0 m (3,5 m vozovka + 2x 0,25 m zpevněná
krajnice) v úseku „větve A“ a 3,5 m (3,0 m + 2x 0,25 m zpevněná krajnice) v úseku „větve
B“.
Povrch komunikace bude z penetračního makadamu s dvojvrstvým asfaltovým nátěrem
s posypem a zadrcením.
Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí příčných a podélných sklonů do stávající
zeleně, budou vybudovány trativody a vsakovací jímky. Na trase budou vybudovány 2
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výhybny, míjení vozidel bude též možné ve sjezdech na sousední nemovitosti nebo na jiné
účelové komunikace (polní cesty).
Silniční správní úřad, jakožto speciální stavební úřad pro stavbu pozemních komunikací,
příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen
„stavební zákon“), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích,
v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení stavebního řízení
(řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti). Z důvodu velkého počtu účastníků stavebního
řízení (více než 30) je podle § 144 správního řádu zahájení řízení oznámeno veřejnou
vyhláškou, která se (vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup) vyvěšuje na
úředních deskách MěÚ Blatná, OÚ Kadov a jelikož se část pozemků sousedících se stavbou
nachází v k.ú. Záboří u Blatné, taktéž na úřední desce OÚ Záboří.
Jelikož jsou silničnímu správnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští se ve smyslu § 112 odst. 2
stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.
Účastníci řízení mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu
provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jejich 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 výše uvedený rozsah, se
nepřihlíží.
Účastníci řízení mohou své námitky, návrhy na důkazy či jiné návrhy uplatnit u zdejšího
silničního správního úřadu nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení (písemnost
je doručena 15. dnem ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu
Blatná), jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit závazná stanoviska
dotčené orgány. Účastníci řízení mají též právo dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Pro takové vyjádření stanovuje
silniční správní úřad lhůtu do 15 dnů od doručení tohoto oznámení doručení (které
nastává 15. dnem od vyvěšení na úřední desce MěÚ Blatná, jak je uvedeno výše). Poté bude
vydáno rozhodnutí.
Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu – seznámit se s poklady pro vydání rozhodnutí,
na Městském úřadu Blatná, odboru dopravy (dveře č. 202), v úředních hodinách: pondělí
a středa 7,30 – 12,00, 13,00 – 17,00 hod., pátek 7,30 – 10,30 hod., nebo po předchozí dohodě
i mimo úřední hodiny: úterý, čtvrtek 7,00 - 12,00; 13,00 - 15,00 hod., pátek 10,30 - 12,00;
13,00 - 14,30 hod.
Účastníci řízení se mohou na základě plné moci nechat v řízení zastupovat zástupcem.
Zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo
společný zástupce (§ 33 - § 35 správního řádu).
Účastníky tohoto stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona jsou:
•

stavebník: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro JčK, pobočka
Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice;
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•

vlastník dotčené stavby (na níž bude provedena změna) a vlastník pozemků, na kterých
má být stavba prováděna: Obec Kadov, Kadov 65, 387 33 Kadov;

•

vlastníci staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, a ti, kdo mají k těmto
pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich
práva prováděním stavby přímo dotčena: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/16,
370 49 České Budějovice;

•

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich (viz identifikace na str. 1 výše), můželi být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdo mají k
sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno.

otisk úředního razítka
Ing. Jan Valášek
vedoucí odboru dopravy, v.r.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Blatná, úřední desce Obecního úřadu Kadov a úřední desce Obecního úřadu Záboří,
vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude veřejná vyhláška zaslána zpět Městskému
úřadu Blatná, odboru dopravy.

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

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obdrží:
účastníci řízení:
stavebník (žadatel):
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro JčK, pobočka Strakonice, Palackého
nám. 1090, 386 01 Strakonice (datovou schránkou)
vlastník stavby komunikace a stavebních pozemků:
Obec Kadov, Kadov 65, 387 33 Kadov (datovou schránkou) - žádáme o vyvěšení veřejné
vyhlášky
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ostatní účastníci řízení:
veřejnou vyhláškou
dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Strakonice (datovou schránkou)
č.j. KRPC-59084-1/ČJ-2016-020706

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (datovou schránkou)
MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, tř. T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
ostatní:
Obecní úřad Záboří (datovou schránkou) - žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky

