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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, Nemanická 10/2133,
370 10 České Budějovice,
kterou zastupuje
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IČO 70971641,
Budějovická 127, 381 01 Český Krumlov
(dále jen "stavebník") dne 9.11.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Modernizace silnice II/163, Lipno nad Vltavou - Herbertov
na pozemcích parc. č. 597/1, 601/1 v katastrálním území Lipno nad Vltavou, parc. č. 619 v katastrálním
území Loučovice, parc. č. 1508, 1571/1, 1572/1, 1572/2 v katastrálním území Herbertov, parc. č. 1725/1,
1738/1, 1747/9, 1749/5 v katastrálním území Vyšší Brod a st. p. 266, 267, parc. č. 1466/2 v katastrálním
území Kapličky.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
Stavba řeší modernizaci silnice č. II/163 v úseku Lipno nad Vltavou – Herbertov a skládá se z objektů:
• SO 101 – staničení 19,324 – 19369 km (před hrází Lipenské nádrže)
• SO 102 – staničení 19,369 – 19,467 km (mostní objekt na hrázi Lipenské nádrže)
• SO 103 – staničení 19,467 – 19,632 km (hráz Lipenské nádrže)
• SO 104 – staničení 19,632 – 19,832 km ( za hrází Lipenské nádrže)
• SO 105 - staničení 24,840 – 26,183 km (Čertova stěna)
• SO 106 – staničení 26,845 – 27,629 km (Čertova stěna – Vyšší Brod)
• SO 107 – staničení 27,629 – 27,841 km a 28,169 – 28,711 km (průtah městem Vyšší Brod)
• SO 108 – staničení 29,417 – 29,873 km (Vyšší Brod – most e.č. 163-024)
• SO 109 – staničení 30,062 – 32,381 km ( most e.č. 163-024 – Herbertov)
• SO 110 – doplňující – DIO, billboard, plaketa
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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon") oznamuje podle § 112
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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 - 17,00; úterý, čtvrtek a pátek
7,30 - 8,30; jindy po telefonické dohodě).
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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, 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, se podle § 114 odst. 2 stavebního
zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vladimír Augsten
referent ODaSH

Přílohy: přehledná situace a situace jednotlivých úseků
Obdrží:
účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. a), b), c), d) stavebního zákona (doručenky)
1. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
3. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
4. Město Vyšší Brod, IDDS: 7tnbs9d
5. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
7. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. e),f) stavebního zákona - Ostatní účastníci stavebního řízení,
kterým je oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou - Vlastníci
uvedených sousedních pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem
záměru:
pozemky parc.č. 584/1, 595/1, 597/5 a 600 v katastrálním území Lipno nad Vltavou,
pozemky parc.č. 693 a 694/1 v katastrálním území Loučovice,
pozemky parc.č. 41/2, 4/3, 4/15, 4/17, 4/18, 4/20, 4/21, 4/23, 4/35, 4/39, 4/48, 4/50, 4/68, 30/2, 30/14,
41/1, 44/1, 59/1, 59/4, 60/1, 65/1, 72/1, 72/6, 83/2, 90/6, 162/1, 162/3, 162/4, 223/3, 224/2, 224/4, 1163/1,
1164, 1171/2, 1179, 1316/1, 1316/2, 1316/4, 1316/5, 1374/1, 1389/3, 1392/1, 1392/2, 1392/3, 1397/1,
1397/2, 1397/4, 1401/2, 1401/4, 1450/1, 1450/2, 1463/20, 1463/21, 1470/3, 1501/1, 1507/1, 1572/10,
1573/1 a 1573/2 v katastrálním území Herbertov,
pozemky parc.č. 27, 28/1, 59, 61, 90/3, 257, 259, 266/1, 279, 50, 78/2, 78/3, 78/4, 78/6, 78/9, 78/11,
78/12, 82/1, 83/2, 88/1, 89/2, 90/4, 90/8, 90/10, 90/12, 90/13, 90/14, 90/15, 90/17, 90/20, 90/21, 90/22,
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90/25, 122, 1400/1, 1419/1, 1421/1, 1421/3, 1421/4, 1421/13, 1432/1, 1432/2, 1433, 1443/14, 1447/1,
1450/1, 1471/3, 1487/4, 1487/7, 1487/9, 1487/20, 1487/39, 1491/1, 1491/2, 1492/1, 1492/14, 1492/15,
1721/1, 1722/1, 1723/2, 1724/1, 1725/2, 1726/1, 1730, 1736/1, 1736/2, 1738/2, 1749/4, 1749/6, 1785/3 a
1785/4 v katastrálním území Vyšší Brod,
a pozemky parc.č. 287/22 a 287/25 v katastrálním území Kapličky.
Na vědomí:
8. Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, IDDS: 7tnbs9d
9. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát,
IDDS: eb8ai73
10. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3
11. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště
Český Krumlov, IDDS: agzai3c
12. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 38101 Český Krumlov 1
13. Obec Lipno nad Vltavou, úřední deska, IDDS: rjnamw9
14. Město Vyšší Brod, úřední deska, IDDS: 7tnbs9d
15. Obec Loučovice, úřední deska, IDDS: w5sbsgh

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Český Krumlov,
jakožto na úřední desce stavebního úřadu, který vede řízení a dále
na úřední desce:
Městského úřadu Vyšší Brod, Obecního úřadu Lipno nad Vltavou a Obecního úřadu Loučovice
jakožto místně příslušného úřadu. Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení podle § 25 odst. 2 správního
řádu považuje za doručené, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění i 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 elektronické úřední
desce příslušné obce a na elektronické úřední desce stavebního úřadu, který vede řízení, po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

