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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971614, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10
České Budějovice
a
Město Bavorov, IČ: 00250945, se sídlem Náměstí Míru 1, 387 73 Bavorov, (dále jen "stavebníci") dne
7.12.2017 podali žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
„Rekonstrukce silnice II/141 Průtah Bavorov“
na pozemcích parc. č. 2102/56, 2102/10, 2102/12, 2102/13, 2102/14, 2102/55, 2112/23, 2137, 2112/23,
2137, 897/8, 897/10, 897/11, 936/1, 1153/1, 1158/53, 1158/142, 2063/2, 2063/8, 2102/15, 2134, 2138,
2179, 2222 v katastrálním území Bavorov. Dne 2.2.2018 bylo zahájeno stavební řízení.
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad věcně
a místně příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném
znění a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje
zahájení stavebního řízení na žádost doručenou dne 7.12.2017 od Správy a údržby silnici Jihočeského
kraje, IČ: 70971614, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice a Města Bavorov,
IČ: 00250945, se sídlem Náměstí Míru 1, 387 73 Bavorov.
Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2
stavebního zákona od ohledání na místě a od ústního jednání.
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Dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy
nejpozději

do 10 dnů od dne doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude dle ustanovení
§ 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto. V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mají účastníci řízení možnost se před
vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů tohoto řízení a projektové dokumentace na Městském úřadu Vodňany, Odboru dopravy a
silničního hospodářství v kanceláři č. 25. Návštěvu Městského úřadu Vodňany doporučujeme v úřední
dny: pondělí a středa (800 – 1700 hodin) úterý a pátek (800 – 1030) nebo po telefonické dohodě.
Součástí žádosti o stavební povolení je projektová dokumentace „Rekonstrukce silnice II/141 Průtah
Bavorov“ vypracované společností PARSEK v.o.s, IČ: 15777456, se sídlem Plavnická 38, 373 81
Kamenný Újezd, zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Hřídel – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
- ČKAIT: 0100471, stupeň: DSP/DZS/PODS, datum: 09/2017 podle které je navrženo následující:
Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/141 v délce 634,06 metrů včetně opravy chodníků mezi
vozovkou a přilehlou zástavbou po obou stranách komunikace. Součástí stavby je i řešení odvodnění
veškerých předmětných ploch (vozovky, chodníky). Chodník vpravo je navržen pouze ke křižovatce
s ulicí Markův sad a dále v délce 15 metrů před ulici Nádražní. Chodník vlevo je navržen cca 43 metrů za
křižovatku s ulicí Na sídlišti. Niveleta vozovky bude podélně i příčně vyrovnána a převážně snížena
oproti současnému stavu. Okraje vozovky budou ohraničeny betonovými obrubníky zvýšenými o + 80 –
120 mm. Ve sjezdech budou zvýšeny o + 20 až + 50 mm.

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 územně plánovací dokumentace nebo při
vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území.
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,
popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj
umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného
držitele. Případně je třeba doložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat předloží jako zástupce písemnou plnou moc. Plnou moc
může účastník řízení udělit ústně do protokolu. V řízení, v němž více účastníků uplatňuje společný zájem,
si mohou tito účastníci zvolit též společného zmocněnce.

Bc. Václav Blahout
referent odboru dopravy a silničního hospodářství
úředně oprávněná osoba
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Účastníkům stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona se oznámení o zahájení stavebního řízení
doručuje veřejnou vyhláškou, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení dle ustanovení
§ 144 odst. 1 správního řádu. Pouze stavebníkovi a vlastníkům staveb se podle § 113 odst. 3 stavebního
zákona doručuje do vlastních rukou.
Upozornění:
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vodňany
a Městského úřadu Bavorov. Veřejná vyhláška bude rovněž zveřejněna způsobem umožňující dálkový
přístup. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude tato veřejná vyhláška zaslána zpět Městskému úřad
Vodňany, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne:………2.2.2018……………

Sejmuto dne:…………19.2.2018………….

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna
i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

…………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí

Obdrží:
Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona:



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
IDDS: cadk8eb
Město Bavorov, sídlo: Náměstí Míru 1, 387 73 Bavorov, IDDS: 3skbfjd – k vyvěšení na úřední
desce

Účastník stavebního řízení dle § 109 písm. b) stavebního zákona:


Martin Žižka, místo trvalého pobytu: Vodňanská 341, 387 73 Bavorov

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona:






Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov,
IDDS: qa7425t
E.ON Česká republika, s. r. o., sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 1, Regionální
správa Písek, Vrcovická 2297, 397 54 Písek, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s. r. o., sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 1, Regionální
správa zemního plynu, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s. r. o., sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1, E.ON
Servisní, RCDS Jindřichův Hradec, Pražská 290, 377 17 Jindřichův Hradec, IDDS: 3534cwz
ČEVAK a.s., sídlo: Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IDDS: 3ndg7rf
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Vodafone Czech Republic a.s., sídlo: Vinohradská č.p. 3217/167, 100 00 Praha 10-Strašnice,
IDDS: 29acihr
T-Mobile Czech Republic a.s., sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, 148 00 Praha 414, IDDS: ygwch5i

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnické právo je prováděním stavby přímo
dotčeno
Parc.č. 2215, 936/2, 920/1, 918/1, 908/11, 908/1, 911, 908/4, st. 382 (č.p. 379), st. 622 (bez č.p.), st. 357
(č.p. 367), 904/1, st. 862 (bez č.p.), st. 404 (č.p. 395), st. 405 (č.p. 394), st. 335 (bez č.p.), st. 335/1 (č.p.
337), st. 337 (č.p. 338), 900/8, st. 347 (č.p. 345), 897/2, 897/10, 897/9, 897/4, st. 27 (č.p. 135), st. 331
(č.p. 332), 2063/1, 2063/3, st. 42 (č.p. 125), st. 43 (č.p. 123), st. 44 (č.p. 121), st. 45 (č.p. 120), st. 46 (č.p.
119), st. 678/1 (č.p. 117), st. 49 (č.p. 116), 678, 2132/3, 677, st. 6/1 (č.p. 10), st. 6/2 (č.p. 128), 2140, st.
11 (č.p. 113), st. 18 (č.p. 112), st. 274 (č.p. 112), st. 19/2 (č.p. 318), st. 19/1 (č.p. 124), st. 20 (č.p. 126), st.
24 (č.p. 119), st. 25 (č.p. 130), st. 26 (č.p. 131), st. 313 (č.p. 302), st. 254 (č.p. 132), st. 253 (č.p. 133), st.
252 (č.p. 134), st. 386 (č.p. 388), st. 336 (č.p. 335), st. 346 (č.p. 344), st. 345 (č.p. 343), st. 348 (č.p. 346),
1153/2, st. 344 (č.p. 341), 1152/2, 1152/4, 2102/42, 1151/7, 913/3, 913/2, 913/4, 913/1, 2112/18,
2112/17, 1147/27, 1137/16 a 2112/19 v katastrálním území Bavorov.
Dotčené orgány:
 Městský úřad Vodňany, Odbor životního prostředí, sídlo: náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany
 Městský úřad Vodňany, Odbor výstavby a územního plánování, sídlo: nám. Svobody 18, 389 01
Vodňany
 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, sídlo: Pražská 52b, 370 04 České Budějovice, Územní
odbor Strakonice, IDDS: ph9aiu3
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice – Dopravní
inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice 1, IDDS: eb8ai73
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370
71 České Budějovice, Územní pracoviště Strakonice, IDDS: agzai3c
 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, závod Horní Vltava, Litvínovická
5, 370 01 České Budějovice, IDDS: gg4t8hf
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