
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o., IČO 70971641, 

Nemanická 10/2133, 370 10  České Budějovice, 
a 

Město Vyšší Brod, IČO 00246191, 

Míru 250, 382 73  Vyšší Brod 

(dále jen "stavebník") dne 06.03.2020 podali žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

„Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“ 
 

na pozemcích st. p. 1, parc. č. 212/1, 263/1, 394/3, 1699/2, 1706/1, 1706/10, 1706/17, 1706/18, 
1706/21, 1726/2, 1726/6, 1726/7, 1726/8, 1749/1, 1749/2, 1749/4, 1749/5, 1749/6, 1749/7, 
1749/8, 1749/9 v katastrálním území Vyšší Brod. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební 
řízení. 
 

Předmět stavebního záměru: 

Stavebně technické řešení vychází z potřeby zajištění řádného odvodnění silnice č. II/161. 
Z tohoto důvodu je nezbytné upravit výškové řešení vozovky silnice a doplnit stavbu o sběrač 
povrchových dešťových vod. Souběžně se stavbou dojde k výměně vodovodního řadu včetně 
přípojek, uložení sběrače jednotné kanalizace včetně přípojek a veřejného osvětlení (dle jiného 
opatření obecného a speciálního/vodohospodářského stavebního úřadu).    

 

Stavba obsahuje: 
SO 101 – Silnice č. II/161 a č. II/163 – stávající průtah silnice II/161 a II/163 bude směrově 
a výškově upraven tak, aby umožnil bezpečný a plynulý průjezd městem Vyšší Brod 
s odpovídajícím odvodněním povrchu vozovek a zpevněných ploch. Silnice č. II/161 je 
navržena v kategorii MS2 – 8,0/50 (šířka vozovky mezi obrubami 7,0 metru, návrhová 
rychlost 50 km/hod.), silnice č. II/163 je v kategorii MS2 – 7,0/50 (šířka vozovky mezi 
obrubami 6,0 metru, návrhová rychlost 50 km/hod.). Průtah je směrově i výškově řešený 1 
osou a v celkové délce 934,64 metru. Součástí tohoto objektu je i úprava křižovatky silnic 
II/161 a II/163 a úprava křižovatky a části silnice č. III/1611 (ul. Martínkovská) v délce 16,47 
metru. 
 
SO 102 – Místní komunikace – řeší napojení stávajících místních komunikací v řešeném 
úseku silnic č. II/161 a II/163. 
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SO 103 – Parkoviště – řeší parkovací stání v řešeném úseku 
SO 104 – Chodníky – rekonstrukce chodníků podél okrajů silnic v řešeném úseku. 
SO 303 – Kanalizace dešťová – kanalizační sběrač povrchových dešťových vod a uliční 
vpusti ve vozovce a zpevněných plochách včetně přípojek. 

 

 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. 
 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na základě (a plně v souladu) 
mimořádných opatření a nařízení vlády ČR v důsledku ochrany obyvatelstva před 
nebezpečím vzniku a šíření onemocnění COVID 19. 

Pro možnost nahlédnutí do spisu je bezpodmínečně nutné předem telefonicky 
dohodnout s příslušnou úřední osobou konkrétní den a hodinu nahlédnutí a konkrétní 
technický způsob, jakým lze nahlédnutí do spisu provést. 

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, v úřední dny pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 
12:00 – 17:00; v 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 

  
 

 
 



Č.j. MUCK 19340/2020/ODSH/Au str. 3 

 
Obdrží: 
účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. a),b),c)  stavebního zákona (doručenky) 
1. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o., IDDS: cadk8eb 
2. Město Vyšší Brod, IDDS: 7tnbs9d 
 
účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. d)  stavebního zákona (doručenky) 
3. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
4. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 
5. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
6. ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o., středisko České Budějovice, IDDS: k3h3xq2 
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: 
 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
st. p.č.  5, 6/1, 7/1, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15,17, 18/5,19, 20, 21, 22, 23/1, 24/1, 24/3, 
25, 26, 27, 28/1, 30, 31/1, 31/2, 90/2, 91, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95, 96, 
107, 108, 109, 110, 111/1, 113/1, 186, 192, 193, 194, 260, 303, 314, 315/1, 315/2, 
356, 357, 556, 558, 635, 747, 833, 936,  

pozemky parc.č. 200/2, 200/3, 211/3, 212/2, 213/2, 213/3, 218/1, 377/2, 392/1, 393/1, 
393/4, 393/12, 394/2, 402/3, 405/3, 409/1, 410, 412/1, 412/2, 416/1, 417/2, 418/1, 
419, 420/1, 421/3, 421/4, 421/5, 426/3, 943/1, 950/9, 952/2, 964/1, 1706/11, 1706/12, 
1706/19, 1723/1, 1749/10, 2023, 2024 v katastrálním území Vyšší Brod 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Vyšší Brod č.p. 61, č.p. 62, č.p. 63, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 66, č.p. 67, č.p. 68, č.p. 69, 
č.p. 70, č.p. 104, č.p. 71, č.p. 72, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 75, č.p. 76, č.p. 78, č.p. 174, 
č.p. 79, č.p. 80, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 85, č.p. 84, č.p. 321, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 
210, č.p. 28, č.p. 143, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 42, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 45, č.p. 47, 
č.p. 145, č.p. 140, č.p. 142, č.p. 192, č.p.227, č.p. 237, č.p. 238, č.p. 328, č.p. 258, 
č.p. 257, č.p. 272, č.p. 355 a č.p. 427 

 
 
 
Dotčené správní úřady a dotčené orgány - na vědomí: 
7. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní 
inspektorát, IDDS: eb8ai73 
8. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní 
pracoviště Český Krumlov, IDDS: agzai3c 
9. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3 
10. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, 
Horní Brána, 381 01  Český Krumlov 1 
11. Městký úřad Vyšší Brod, Odbor životního prostředí, IDDS: 7tnbs9d 
12. Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče, Kaplická č.p. 439, 381 01  Český 
Krumlov 1 
13. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů, 
oddělení ochrany územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk 
14. Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, IDDS: 7tnbs9d 
  
 
Se žádostí o vyvěšení a zpětné zaslání, s uvedením data zveřejnění a sejmutí: 
15. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01  Český 
Krumlov 1 
16. Městský úřad Vyšší Brod, úřední deska, IDDS: 7tnbs9d 
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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, jakožto místně příslušného úřadu po dobu 15 dní.  
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 oznámení musí být též zveřejněno též 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. 
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