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Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Strakonice
Palackého nám. 100
386 01 Strakonice
IDDS: z49per3

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Krajský
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice, (dále jen
"stavebník") podal dne 11.4.2019 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
„Polní cesty Krajníčko a Měkynec
(C1 P4,5/30, C7 P4,5/30, C8 P4,5/30, C11 P3,25/30 a HPC4 P4,5/30)“,
na pozemcích parc.č. 1466, 1022, 1023, 1443, 1453, 1465 a 1472 v katastrálním území Krajníčko
a 1656, 1631 a 1718 v katastrálním území Měkynec.
Dne 11.4.2019 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
podanou dne 11.4.2019 Státním pozemkovým úřadem, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
3 – Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 01
Strakonice.
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.
Dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději

do 15 dnů od dne doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným stanoviskám, námitkám, popřípadě důkazům, nebude dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního
zákona přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů tohoto řízení 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.
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Kompletní stavební záměr na výstavbu polních cest v katastrálních územích Krajníčko a Měkynec se skládá z 5
dílčích projektových dokumentací a z inženýrskogeologického průzkumu. Účelem výstavby polních cest je
zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům pro účely užívání k zemědělské výrobě, zpřístupnění krajiny a napojení na
stávající dopravní síť. Stavby jsou součástí Plánu společných zařízení, zahrnutého do schváleného návrhu
pozemkových úprav.
Projektová dokumentace „Polní cesty Krajníčko a Měkynec – Polní cesta C1“ vypracovaná společností S-pro servis
s.r.o., IČ: 06016910, se sídlem Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, zodpovědným projektantem Ing. Oldřichem
Slováčkem - ČKAIT: 0101010, stupeň: DSP, datum: 09/2017 řeší výstavbu polní cesty na pozemcích parc.č. 1465
a 1453 v katastrálním území Krajníčko, která bude sloužit jako spojnice nové polní cesty C7 a zastavěného území
obce Krajníčko. Povrch bude opatřen z části asfaltovým krytem a z části krytem z penetračního makadamu. Polní
cesta je navržena dle ČSN 73 6109 na kategorií hlavní 4,5/30 a bude dosahovat celkové délky 450 metrů, šířky
koruny 4,5 metru a šířky vozovky 3,5 metru.
Projektová dokumentace „Polní cesty Krajníčko a Měkynec – Polní cesta C7“ vypracovaná společností S-pro servis
s.r.o., IČ: 06016910, se sídlem Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, zodpovědným projektantem Ing. Oldřichem
Slováčkem - ČKAIT: 0101010, stupeň: DSP, datum: 09/2017 řeší výstavbu polní cesty na pozemcích parc.č. 1022,
1453, 1465, 1466 v katastrálním území Krajníčko a pozemku parc.č. 1656 v katastrálním území Měkynec o dvou
úsecích, na kterou jsou napojeny polní cesty C1, C11 a HPC4. Povrch bude opatřen krytem z penetračního
makadamu. Polní cesta je navržena dle ČSN 73 6109 na kategorií hlavní 4,5/30 a bude dosahovat v jednom úseku
675 metrů a ve druhém úseku 869 metrů, šířky koruny 4,5 metru a šířky vozovky 3,5 metru.
Projektová dokumentace „Polní cesty Krajníčko a Měkynec – Polní cesta HPC4“ vypracovaná společností S-pro
servis s.r.o., IČ: 06016910, se sídlem Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, zodpovědným projektantem Ing. Oldřichem
Slováčkem - ČKAIT: 0101010, stupeň: DSP, datum: 09/2017 řeší výstavbu polní cesty na pozemcích parc.č. 1718
a 1022 v katastrálním území Krajníčko, která navazuje na polní cestu C7. Povrch bude opatřen krytem
z penetračního makadamu. Polní cesta je navržena dle ČSN 73 6109 na kategorií hlavní 4,5/30 a bude dosahovat
celkové délky 372 metrů, šířky koruny 4,5 metru a šířky vozovky 3,5 metru.
Projektová dokumentace „Polní cesty Krajníčko a Měkynec – Polní cesta C11“ vypracovaná společností S-pro
servis s.r.o., IČ: 06016910, se sídlem Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, zodpovědným projektantem Ing. Oldřichem
Slováčkem - ČKAIT: 0101010, stupeň: DSP, datum: 09/2017 řeší výstavbu polní cesty na pozemcích parc.č. 1023,
1443, 1453 v katastrálním území Krajníčko a parc.č. 1631 v katastrálním území Měkynec, která navazuje na polní
cestu C7. Povrch bude opatřen krytem z penetračního makadamu. Polní cesta je navržena dle ČSN 73 6109 na
kategorií doplňková 3,25/30 a bude dosahovat celkové délky 341 metrů, šířky koruny 3,25 metru a šířky vozovky
2,5 metru.
Projektová dokumentace „Polní cesty Krajníčko a Měkynec – Polní cesta C8“ vypracovaná společností S-pro servis
s.r.o., IČ: 06016910, se sídlem Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, zodpovědným projektantem Ing. Oldřichem
Slováčkem - ČKAIT: 0101010, stupeň: DSP, datum: 09/2017 řeší výstavbu polní cesty na pozemku parc.č. 1472
v katastrálním území Krajníčko, která vede ze zastavěného území obce Krajníčko k zemědělským a lesním
pozemkům západně od obce. Povrch bude opatřen z části asfaltovým krytem a z části krytem z penetračního
makadamu. Polní cesta je navržena dle ČSN 73 6109 na kategorií vedlejší 4,5/30 a bude dosahovat celkové délky
771 metrů, šířky koruny 4,5 metru a šířky vozovky 3,5 metru.
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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 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 definovat 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.

„otisk razítka“

Ing. Václav Blahout
referent odboru dopravy a silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba
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 vlastníkovi stavby, na které má být provedena změna, se podle
ustanovení § 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, Obecního
úřadu Krajníčko a Obecního úřadu Měkynec. 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:…….15.4.2019………..

Sejmuto dne:…….16.5.2019…………..

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 svěšení
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Obdrží:
Účastníci řízení:
Účastník stavebního řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona:
 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, Palackého nám.
100, 386 01 Strakonice, IDDS: z49per3
Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona:
 Obec Krajníčko, Krajníčko 5, 387 73 Krajníčko; IDDS: 7azamsa – k vyvěšení na úřední desce
 Obec Měkynec, Měkynec 22, 387 73 Měkynec; IDDS: sdjb56m – k vyvěšení na úřední desce
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice; IDDS: cadk8eb
Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona:
 E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Písek, Vrcovická 2297, 397 54 Písek; IDDS: 3534cwz
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov; IDDS: qa7425t
Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákon (veřejnou vyhláškou):
Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnické právo je prováděním stavby přímo dotčeno
 Parc.č. 1468, 1010/6, 1069, 1073, 1075, 1079, 1096, 1097, 1226, 416/3, st. 48 (č.p. 47), 423/2, 1323, 1467,
1322, 1227, 1225, 1135, 1125, 1124, 1123, 1473, 1371, 1021, 1020, 1015, 967, 1329, 1077, st. 77 (bez
čp/če), 1487, 1090, 1104, 1106, 1110, 1086, 100/1, 178/13, 1718/12, st. 78 (č.p. 56), 178/11, st. 79 (č.p.
57), 178/10, st. 80 (č.p. 58), 178/9, st. 81 (č.p. 59), 178/8, st. 82 (č.p. 60), 178/1, 169/10, st. 85 (č.p. 62),
169/11, 1220, 1219, 1216, 1215, 182, 184, 187, 960/1, 314, 1358, 1357, 1473, 1115, 1112, 1111, 1109,
1108, 1110, st. 87 (č.p. 63), 1001/2, 1010/2 v katastrálním území Krajníčko.
 Parc.č. 1623, 1713, 1712, 1711, 1710, 87/3, 1657, 1714, 1720, 1719, 225, 1633, 768, 767 v katastrálním
území Měkynec.
Dotčené orgány:
 Městský úřad Vodňany - Odbor životního prostředí, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
 Městský úřad Vodňany - Odbor výstavby a ÚP, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice - Dopravní
inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 368 01 Strakonice; IDDS: eb8ai73
 Ministerstvo obrany, Tychnova 221/1, 160 00 Praha 6, Oddělení ochrany územních zájmů Praha;
IDDS: hjyaavk
 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice, Územní odbor
Strakonice, Podrspská 438, 386 01 Strakonice; IDDS: ph9aiu3
Ostatní:
 Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany – k vyvěšení na úřední desce
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