MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY – odbor dopravy a SH
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

Město Vodňany
nám. Svobody 18
389 01 Vodňany

MUVOP003NB0V
Váš dopis zn./ze dne

Naše č,j,
MUVO 4027/2017

Vyřizuje
B. Rychtář

Vodňany
4. 5. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 24. 4. 2017 žádost stavebníka Město Vodňany: IČ:00251984, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany o vydání stavebního povolení na stavbu:

„Rekonstrukce Fügnerovy ulice ve Vodňanech“
na pozemcích p. č. KN 246/14, 1790/1 a 1736 v katastrálním území Vodňany. Dnem podání žádosti bylo zahájeno
stavební řízení.
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný dle § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a dle § 15 zákona 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu
s § 112 odst.1 stavebního zákona
oznamuje zahájení stavebního řízení.
Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od
místního šetření a ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 10
dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude dle ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona přihlédnuto.
Speciální stavební úřad dále podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu stanovuje, že účastníci řízení mají možnost
nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty určené pro uplatnění námitek vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Poučení:
Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení 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.
Dle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona 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.
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Účastníci řízení mohou nahlížet do spisu - podkladů pro vydání rozhodnutí v kanceláři odboru dopravy a SH MěÚ
Vodňany, dveře č. 25, ve lhůtě shora uvedené (pondělí a středa 8,00-12.00 a 13,00-17.00, úterý a pátek 8.0010.30 hod.).
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit na
výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou,
v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, po případně bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu definovat osobu,
která doklad předkládá, jako oprávněného držitele. Případně je třeba předložit doklad opravňující k jednání za
právnickou osobu.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Plnou moc může
účastník řízení taktéž udělit ústně do protokolu. V řízení, v němž více účastníků uplatňuje společný zájem, si
mohou tito účastníci zvolit též společného zmocněnce.

Bohumír Rychtář
referent odboru dopravy a SH
úředně oprávněná osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vodňany (patnáctý den po
vyvěšení je den doručení; dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce).

Vyvěšeno dne: ………………………………… Sejmuto dne: …………………………………
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Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

Telefon
E-mail
383379121
rychtar@muvodnany.cz
Bankovní spojení:
KB Strakonice č.ú. 78-0957960227/0100

.…. ..................................................................................….

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Webová adresa
www.vodnany.eu
IČ
00251984

ID datové schránky
fb9bfyg
DIČ
CZ00251984

str.
2

Obdrží:
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Stavebník:
Město Vodňany: IČ:00251984, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
Účastníci řízení podle § 109 písm. b) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 a 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád – doručí se veřejnou vyhláškou:
Vlastníci sousedních pozemků:
- Parc.č. KN st 481,KN st 802/1, KN st. 919, KN st. 936, KN st.937,KN st 938, KN st.939, KN 246/1, KN 246/2, KN
246/8, KN 246/10, KN 246/18, KN 246/19, KN 246/20, KN 246/21, KN 246/22,KN 246/23, KN 246/24, KN 246/25,
KN 246/26, KN 246/27, KN 246/30, KN 246/35, KN 246/36, KN 263/19, KN 1736, KN 1790/1 a KN 1846 v k.ú.
Vodňany
Správci inženýrských sítí:
ČEVAK a.s., Severní 8/2265, 370 10 České Budějovice
E.ON s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
CETIN, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Dotčené orgány státní správy:
MěÚ Vodňany, odbor výstavby a ÚP, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
MěÚ Vodňany, odbor životního prostředí, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
Policie ČR, KŘ policie Jč kraje, ÚO Strakonice, DI Strakonice, Na Ohradě 1065, 386 01 Strakonice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice
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