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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Město Vyšší Brod, IČ 00246191, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
zastoupeno na základě plné moci panem
Ing. Martinem Ertlem, IČ 65028856, Matice školské 2/249, 370 01 České Budějovice
(dále jen "stavebník") dne 26.4.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
„Rekonstrukce místní komunikace Těchoraz – Vyšší Brod“
na pozemcích parcelní č. 22/14, 1488/1 v katastrálním území Herbertov. Uvedeným dnem bylo zahájeno
stavební řízení.
Popis stavby:
-

Předmětem stavby je rekonstrukce povrchu stávající místní komunikace ve městě Vyšší Brod, v části
Těchoraz.

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16
odst. 1 a § 40 zákona o pozemních komunikacích a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon") oznamuje podle § 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona
upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a
silničního hospodářství, úřední dny pondělí a středa 7,30 - 11,00 a 12,00 - 16,00; úterý, čtvrtek a pátek
7,30 - 8,30; jindy po telefonické dohodě).
Upozorňujeme stavebníka, že nejpozději ve výše uvedeném termínu je třeba předložit správnímu orgánu
následující podklady:
1. Stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR pro stupeň stavební povolení v souladu se zněním § 26
odst. 2 a § 31 odst. 1 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně.
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Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona 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.
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, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

David Mikéci
referent ODaSH

Obdrží:
účastníci podle § 109 písmeno a) – d) stavebního zákona (doručenky)
1. Město Vyšší Brod, IDDS: 7tnbs9d
2. Ing. Ertl Martin, IDDS: nh9gzpk
3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
4. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
5. ELTODO-CITELUM, s.r.o., středisko České Budějovice, IDDS: k3h3xq2
6. E.ON Servisní, s.r.o., IDDS: fdbdvmf
7. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
účastníci podle § 109 písmeno e) – f) stavebního zákona
8. Vlastníci pozemků parcelní č. 22/3,22/2, 31/1, 31/4, 31/6, 27/7, 27/9, 27/10, 27/11, 4/51, 4/22, 26/2,
26/1, 23/10, 23/9, 23/8, 23/7, 23/6, 23/5, 23/4, 23/3 v katastrálním území Herbertov.
Na vědomí:
9. Městský úřad Český Krumlov, Odbor úřad územního plánování, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381
01 Český Krumlov 1
10. Policie České republiky - KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov – Dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
11. Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní
Brána, 381 01 Český Krumlov 1
12. Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, IDDS: 7tnbs9d
13. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
Jiné:
14. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
15. Městský úřad Vyšší Brod, úřední deska, IDDS: 7tnbs9d
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov a Městského
úřadu Vyšší Brod. Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení podle § 25 odst. 2 správního řádu považuje
za doručené, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto rozhodnutí musí být též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup – na elektronických
úředních deskách příslušných obcí po dobu 15 dnů.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

