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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
Výroková část:
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 8.6.2020 podal
Město Vodňany, IČO 00251984, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany I,
které zastupuje FORVIA CZ, s.r.o., IČO 02992485, Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
"Veřejné osvětlení Holečkova ulice a Zeyerovy sady Vodňany"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 100 (ostatní plocha), parc. č. 106/1 (ostatní plocha), parc.
č. 132 (ostatní plocha), parc. č. 1711 (ostatní plocha), parc. č. 1735/1 (ostatní plocha), parc. č. 1735/3
(ostatní plocha), parc. č. 1735/4 (ostatní plocha), parc. č. 1735/5 (ostatní plocha), parc. č. 1735/6
(ostatní plocha), parc. č. 1735/43 (ostatní plocha), parc. č. 1735/44 (ostatní plocha), parc. č. 1735/45
(ostatní plocha), parc. č. 1735/46 (ostatní plocha), parc. č. 1779/1 (ostatní plocha), parc. č. 1855/6
(ostatní plocha) v katastrálním území Vodňany.
Druh a účel umisťované stavby:
Technická infrastruktura – veřejné osvětlení účelem stavby je náhrada stávajícího veřejného osvětlení
novým zemním kabelovým vedením včetně stožárů
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Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení:
Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 100, 106/1, 132, 1711, 1735/1, 1735/3, 1735/4, 1735/5,
1735/6, 1735/43, 1735/44, 1735/45, 1735/46, 1779/1, 1855/6 v katastrálním území Vodňany.
Kabelové vedení včetně a stožárů veřejného osvětlení bude umístěno v ulicích Holečkova a Zeyerovy
sady ve Vodňanech. Pro osvětlení budou použity LED svítidla, osazené na ocelových sloupech. Kabel
1 kV CYKY-J 4x10 mm2 pro rozvod veřejného osvětlení se uloží převážně v zeleném pásu podél nové
komunikace. Kabely budou uloženy v trubkách DKV, KORUFLEX 50. Při styku s pouličním zařízením se
použijí ochranné trubky nebo kabelové žlaby.
I.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích na pozemcích parc. č. 100, 106/1, 132, 1711, 1735/1,
1735/3, 1735/4, 1735/5, 1735/6, 1735/43, 1735/44, 1735/45, 1735/46, 1779/1, 1855/6 v
katastrálním území Vodňany, v souladu s dokumentací vypracovanou společností FORVIA
CZ, s.r.o., IČO 02992485, Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady 1, autorizoval Karel Sommer,
ČKAIT - 003633, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního
úřadu.
2. Stavba bude dokončena v termínu do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a tech.zařízení
a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, při zachování všech bezpečnostních předpisů, technologických postupů a ekologických
požadavků.
5. Budou splněny podmínky závazného stanoviska souhlasu se zřízením stavby Drážního úřadu
ze dne 16.3.2020, zn. ML-SOL0276/20-2/Vd, č.j.:DUCR-15310/20/Vd
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním
úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat
s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4.
Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná
ochranná opatření, případně výluky kolejí, apod. je třeba řádně projednat s vlastníkem
a provozovatelem dráhy.
5.
Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené
stavby.
6. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Vodňany odbor ŽP ze dne
27.4.2020, č.j.: MUVO 3357/2020 – závazné stanovisko – z hlediska odpadového hospodářství
1. Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavebního záměru budou po shromáždění a vytřídění
dle jednotlivých druhů a kategorií (dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů)
přednostně využity, včetně recyklace. Ostatní směsné odpady, vzniklé stavební činností, které
nebude možné dále využít, musí být odstraněny pouze v souladu se zákonem o odpadech
a provádějícími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné
k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
2. V případě výskytu odpadů, jež lze zařadit do kategorie nebezpečných musí být tyto odpady
odstraněny v souladu s § 16 zákona o odpadech. Je nutno dbát na to, že takový odpad
podléhá režimu nakládání s nebezpečnými odpady, které mohou být převedeny do vlastnictví
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. uloženy na
řízené skládce.
3. V případě, že budou demoliční odpady znečištěny škodlivinami, musí být zařazeny do
kategorie nebezpečných odpadů.
4. Odpady katalogové číslo 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 nemusí být
považovány za odpad, při naplnění podmínek stanovených v § 3 odst. 5 zákona o odpadech.
V případě zajištění dalšího využití těchto materiálů např. na jejich užití na povrch terénu se
jedná o tzv. vedlejší produkty, a jejich použití je po předchozí úpravě a za splnění určitých
podmínek možné. Limitní hodnoty pro vedlejší produkty z těchto materiálů jsou stanoveny
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v příloze č.10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, v platném znění.
5. Vytěženou nekontaminovanou zeminu je možné využít v souladu s § 2 odst. 3 zákona o
odpadech mimo režim tohoto zákona, pokud je zajištěné, že materiál bude použit ve svém
přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, tedy pouze na stejném
pozemku vlastníka stavby. V ostatních případech je vytěžená zemina považována za odpad a
musí s ní být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.
6. Stavebník předloží doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu
odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (§ 39 odst. 1
zákona o odpadech) a dále doklady o využití/odstranění odpadů v konkrétním zařízení,
v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
V případech, kdy bude upuštěno od závěrečné kontrolní prohlídky stavby, předloží stavebník
výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí před zahájením užívání stavby,
v termínu do 30 dnů, od zahájení užívání stavby. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě
je třeba předložit v rozsahu, dle výše uvedeného ustanovení zákona, tedy s náležitostmi dle §
21 a přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném
znění. Dokladem není čestné prohlášení zhotovitele stavby, ale např. osvědčení vystavené
oprávněnou osobou/provozovatelem koncového zařízení, jež uvádí konkrétní množství
přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek.
Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby nebyla způsobena škoda na sousedních
pozemcích, dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezování práv a právem chráněných
zájmů účastníků řízení, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí
stavby, ničení zeleně a k poškozování majetku.
Při hloubení, výkopových prací a při případných zásazích pod úroveň terénu bude zajištěn
archeologický výzkum, neboť zájmové území je územím s archeologickými nálezy. Realizace
výše uvedeného záměru je z hlediska archeologické památkové péče podle § 22 odst. 2 zákona
o státní památkové péči možná za podmínky, že stavebník oznámí zahájení výkopových prací
s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1,
a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum.
Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí v zájmovém území.
Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných prací podléhajících povolení podle
stavebního nebo jiného zákona.
Po dokončení stavby stavebník požádá v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona
o vydání kolaudačního souhlasu.
Budou dodrženy podmínky:
 Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, uvedené v souhrnném stanovisku ze
dne 17.2.2019, zn.: 5270/2020-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-957/19
 ČEVAK a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 21.1.2020, č.j.: 020070109383
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 11.9.2019,
č.j.: 747447/19
 E.ON Distribuce, a.s. uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn)
a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 21.11.2019,
zn.: A20504-27003693
 E.ON Distribuce, a.s. uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy
(elektrická síť) a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne
18.9.2019, zn.: M13646-27002064.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany I
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Správa a údržba silnic JčK, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice
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Odůvodnění:
Dne 8.6.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná
a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl
žadatel dne 3.7.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne
31.7.2020.
Stavební úřad oznámil dne 25.9.2020 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti
a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního
jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Okruh účastníků územního řízení byl vymezen v rámci ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle tohoto
ustanovení účastníky územního řízení je žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může
být územním řízením přímo dotčeno. Protože se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem
účastníků, kterým se dle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, rozumí s více než 30 – ti účastníky, je
řízení vedeno veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení se účastníkům podle
§ 85 odst.1 písm.b/ a dle § 85 odst.2 stavebního zákona, doručováno „veřejnou vyhláškou. Jednotlivě je
doručováno žadateli, obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a účastníkům dle § 85
odst.2/ písm.a/ stavebního zákona.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji
s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad dále zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. V územním řízení posuzoval
předmětný záměr podle ustanovení § 90 stavebního zákona:
- § 90 písm. a) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích
právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území:
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, jmenovitě vyhláškám
č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
- § 90 písm. b) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných
a bezpečnostních pásem:
Stavba je součástí technické infrastruktury a nemá nové nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu
ani na ostatní technickou infrastrukturu.
- § 90 písm. c) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
a se závaznými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů.
Úřad územního plánování předložený záměr posoudil podle ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona
a konstatoval, že z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací,
územně plánovacími podklady a i z hlediska uplatňování všeobecných priorit, cílů a úkolů územního
plánování je přípustný.
K předloženému stavebnímu záměru se vyjádřili:
- Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň ze dne 12.9.2019, zn. ML-SOL0793/19-2/Vd,
č.j.:DUCR-49532/19/VD 16.6.2017 - zn. ML-SOL0525/17-2/Vd – závazné stanovisko
- Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, uvedené v souhrnném stanovisku ze dne
17.2.2019, zn.: 5270/2020-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-957/19
- ČEVAK a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 21.1.2020, č.j.: 020070109383
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 11.9.2019,
č.j.: 747447/19
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E.ON Distribuce, a.s. uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn)
a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 21.11.2019,
zn.: A20504-27003693
E.ON Distribuce, a.s. uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) a
udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 18.9.2019, zn.: 13646-27002064
MěÚ Vodňany odbor životního prostředí ze dne 20.2.2020, č.j.: MUVO 654/2020 – souhrnná
informace
MěÚ Vodňany odbor životního prostředí ze dne 27.4.2020, č.j.: MUVO 3357/2020 – závazné
stanovisko
MěÚ Vodňany odbor výstavby a ÚP ze dne 23.6.2020, č.j.: MUVO 5247/2020, spis.zn.:
VaÚP/379/2020/Č – závazné stanovisko
MěÚ Vodňany, odbor výstavby a ÚP, památková péče ze dne 30.09.2020 spis.zn.VaÚP473/2020 –
závazné stanovisko.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Úřad územní plánování předložený záměr posoudil podle ustanovení § 96b odst. 1 stavebního zákona
a konstatoval, že z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací,
územně plánovacími podklady a i z hlediska uplatňování všeobecných priorit, cílů a úkolů územního
plánování je přípustný.
Při posuzování a rozhodování stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval
jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména pak zákonem
č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších
předpisů
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 66/1, 66/2,
66/3, 68/3, 73, 74, 75, 77, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 150, 151/1, 151/2, 152, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169, 170/1, 171/1, 172/1, 173,
174, 177/1, 183, 184, 191/1, 192/1, 192/2, 192/5, 194/6, 194/7, 197, 199, 200/1, 200/2, 204, 208/3,
209/1, 209/2, 212, 213, 216/1, 345, 358, 415, 416/1, 436, 437/1, 437/2, 438, 439, 440, 441, 442, 443,
444, 445/1, 445/2, 557, 567, 568/2, 569, 653, 654, 655, 770, 913, 915, 916, 917, 918/1, 918/2, 928,
931, 953, 954, 967/1, 967/2, 969, 981, 982, 983, 1018, 1079, 1080, 1645, 1646, 1678, 2449, 2639,
2641, 2645, parc. č. 37, 38/2, 53/7, 54/4, 54/5, 54/6, 55/5, 96/2, 96/5, 102/2, 107/4, 107/9, 107/11,
107/12, 130/1, 1042/4, 1043/3, 1043/5, 1043/12, 1043/13, 1043/21, 1043/28, 1043/30, 1043/35,
1043/47, 1043/49, 1044/29, 1708, 1710, 1712, 1713, 1715, 1735/2, 1735/7, 1735/11, 1735/12,
1735/19, 1735/38, 1735/39, 1735/40, 1735/41, 1761/1, 1761/2, 1761/3, 1761/7, 1762, 1763/8,
1763/18, 1780/1, 1788/1, 1788/9, 1788/17, 1865/5, 1929, 1977, 2004, 2014, 3011, 3020, 3023, 3025,
3057, 3076, 3135 v katastrálním území Vodňany
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Vodňany I č.p. 105, č.p. 214, č.p. 101, č.p. 197, č.p. 97, č.p. 99, č.p. 84, č.p. 95, č.p. 82, č.p. 78, č.p.
70, č.p. 69, č.p. 67, č.p. 65, č.p. 206, č.p. 61, č.p. 13, č.p. 215, č.p. 218, č.p. 111, č.p. 115, č.p. 117,
č.p. 128, č.p. 125, č.p. 124, č.p. 127, č.p. 126, č.p. 129, č.p. 130, č.p. 131, č.p. 60, č.p. 62, č.p. 63, č.p.
64, č.p. 66, č.p. 68, č.p. 71, č.p. 79, č.p. 80, č.p. 81, č.p. 83, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 87, č.p. 91, č.p. 92,
č.p. 216, č.p. 93, č.p. 94, č.p. 96, č.p. 98, č.p. 100, č.p. 102, č.p. 103, č.p. 112, č.p. 116, č.p. 199, č.p.
88, č.p. 90 a č.p. 89, Vodňany II č.p. 40, č.p. 43, č.p. 23, č.p. 105, č.p. 1269, č.p. 1270, č.p. 48, č.p.
50, č.p. 51, č.p. 623, č.p. 1232, č.p. 69, č.p. 1287, č.p. 77, č.p. 80, č.p. 83, č.p. 333, č.p. 384, č.p. 336,
č.p. 327, č.p. 52, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 58, č.p. 59, č.p. 60, č.p. 39, č.p. 46, č.p.
388, č.p. 328, č.p. 332, č.p. 445, č.p. 583, č.p. 597, č.p. 598, č.p. 607, č.p. 601, č.p. 596, č.p. 618, č.p.
638, č.p. 641, č.p. 642, č.p. 671, č.p. 645, č.p. 667, č.p. 668, č.p. 666, č.p. 681, č.p. 750, č.p. 771, č.p.
966, č.p. 868, č.p. 963, č.p. 1211, č.p. 1231 a č.p. 1231
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nebyly uplatněny
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje,
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích,
podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Věra Černá
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vodňany.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů
musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci dle § 85 odst.1 (dodejky)účastníci dle § 85 odst.1/ stavebního zákona (dodejky) - žadatel a obec,
na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
FORVIA CZ, s.r.o., IDDS: fkmivvu
zastoupení pro: Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany I
účastníci dle § 85 odst.2/ písm.a/ stavebního zákona (dodejky) - vlastníci pozemku nebo stavby, na
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k tomuto pozemku nebo stavbě
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Správa a údržba silnic JčK, závod Strakonice, IDDS: cadk8eb
sídlo: U Řepické zastávky č.p. 1294, 386 11 Strakonice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1
Účastníci dle § 85 odst. 2 písm.b/ stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno, se doručují veřejnou vyhláškou.
 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 66/1, 66/2, 66/3,
68/3, 73, 74, 75, 77, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 150, 151/1, 151/2, 152, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169, 170/1, 171/1, 172/1, 173, 174, 177/1, 183,
184, 191/1, 192/1, 192/2, 192/5, 194/6, 194/7, 197, 199, 200/1, 200/2, 204, 208/3, 209/1, 209/2, 212, 213,
216/1, 345, 358, 415, 416/1, 436, 437/1, 437/2, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445/1, 445/2, 557, 567,
568/2, 569, 653, 654, 655, 770, 913, 915, 916, 917, 918/1, 918/2, 928, 931, 953, 954, 967/1, 967/2, 969,
981, 982, 983, 1018, 1079, 1080, 1645, 1646, 1678, 2449, 2639, 2641, 2645, parc. č. 37, 38/2, 53/7, 54/4,
54/5, 54/6, 55/5, 96/2, 96/5, 102/2, 107/4, 107/9, 107/11, 107/12, 130/1, 1042/4, 1043/3, 1043/5, 1043/12,
1043/13, 1043/21, 1043/28, 1043/30, 1043/35, 1043/47, 1043/49, 1044/29, 1708, 1710, 1712, 1713, 1715,
1735/2, 1735/7, 1735/11, 1735/12, 1735/19, 1735/38, 1735/39, 1735/40, 1735/41, 1761/1, 1761/2,
1761/3, 1761/7, 1762, 1763/8, 1763/18, 1780/1, 1788/1, 1788/9, 1788/17, 1865/5, 1929, 1977, 2004,
2014, 3011, 3020, 3023, 3025, 3057, 3076, 3135 v katastrálním území Vodňany
 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Vodňany I č.p. 105, č.p. 214, č.p. 101, č.p. 197, č.p. 97, č.p. 99, č.p. 84, č.p. 95, č.p. 82, č.p. 78, č.p. 70,
č.p. 69, č.p. 67, č.p. 65, č.p. 206, č.p. 61, č.p. 13, č.p. 215, č.p. 218, č.p. 111, č.p. 115, č.p. 117, č.p. 128,
č.p. 125, č.p. 124, č.p. 127, č.p. 126, č.p. 129, č.p. 130, č.p. 131, č.p. 60, č.p. 62, č.p. 63, č.p. 64, č.p. 66,
č.p. 68, č.p. 71, č.p. 79, č.p. 80, č.p. 81, č.p. 83, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 87, č.p. 91, č.p. 92, č.p. 216, č.p. 93,
č.p. 94, č.p. 96, č.p. 98, č.p. 100, č.p. 102, č.p. 103, č.p. 112, č.p. 116, č.p. 199, č.p. 88, č.p. 90 a č.p. 89,
Vodňany II č.p. 40, č.p. 43, č.p. 23, č.p. 105, č.p. 1269, č.p. 1270, č.p. 48, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 623, č.p.
1232, č.p. 69, č.p. 1287, č.p. 77, č.p. 80, č.p. 83, č.p. 333, č.p. 384, č.p. 336, č.p. 327, č.p. 52, č.p. 53, č.p.
54, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 58, č.p. 59, č.p. 60, č.p. 39, č.p. 46, č.p. 388, č.p. 328, č.p. 332, č.p. 445,
č.p. 583, č.p. 597, č.p. 598, č.p. 607, č.p. 601, č.p. 596, č.p. 618, č.p. 638, č.p. 641, č.p. 642, č.p. 671, č.p.
645, č.p. 667, č.p. 668, č.p. 666, č.p. 681, č.p. 750, č.p. 771, č.p. 966, č.p. 868, č.p. 963, č.p. 1211, č.p.
1231 a č.p. 1231.
dotčené správní úřady
Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a SH, nám. Svobody č.p. 18, 389 01 Vodňany I
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, nám. Svobody č.p. 18, 389 01 Vodňany I
ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, nám. Svobody č.p. 18, 389 01 Vodňany

