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OZNÁMENÍ
POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Veřejná vyhláška
Ing. Petr Stehlík, nar. 14.6.1980, Pod Stařečkem 413,
Martin Jeřábek, nar. 17.9.1973, Martina Stáhalíka 759/15, 373 71 Rudolfov,
které zastupuje Ing. Vladan Daněk, IČO 01526570, nar. 11.10.1962, Hosín 97, 373 41 Hluboká nad
Vltavou
(dále jen "žadatel") podal dne 22.2.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
ZTV Roudné "Za Dvořáků" - jednosměrná obytná zóna:
SO.01 Komunikace a zpevněné plochy včetně zelených pásů, SO.02 Rodinné domy, včetně
oplocení, SO.03 Vodovod včetně přípojek, SO.04. kanalizace splašková, včetně přípojek, SO.05
Kanalizace dešťová, SO.06 STL Plynovod, včetně přípojek, SO.07 Vedení NN, včetně přípojek
NN, SO.08 Optická síť, včetně přípojek, SO.09 Veřejné osvětlení, SO.10. Dětské hřiště

na pozemku parc. č. 434/8 (vodní plocha), parc. č. 433/8 (zahrada), parc. č. 433/9 (zahrada), parc. č.
433/10 (zahrada), parc. č. 433/11 (zahrada), parc. č. 433/12 (zahrada), parc. č. 433/13 (zahrada), parc. č.
433/2 (zahrada), parc. č. 433/14 (zahrada), parc. č. 433/98 (zahrada), parc. č. 433/99 (zahrada), parc. č.
433/100 (zahrada), parc. č. 433/102 (zahrada), parc. č. 433/104 (zahrada), parc. č. 433/65 (trvalý travní
porost), parc. č. 433/84 (zahrada), parc. č. 433/103 (zahrada), parc. č. 433/101 (zahrada), parc. č. 433/42
(orná půda), parc. č. 433/41 (orná půda), parc. č. 433/43 (orná půda), parc. č. 433/40 (orná půda), parc. č.
433/85 (orná půda), parc. č. 433/86 (orná půda), parc. č. 433/87 (orná půda), parc. č. 433/39 (orná půda),
parc. č. 433/88 (orná půda), parc. č. 433/21 (orná půda), parc. č. 433/89 (orná půda), parc. č. 433/38 (orná
půda), parc. č. 433/37 (orná půda), parc. č. 433/90 (orná půda), parc. č. 433/91 (orná půda), parc. č.
433/92 (orná půda), parc. č. 433/36 (orná půda), parc. č. 433/93 (orná půda), parc. č. 433/95 (zahrada),
parc. č. 433/70 (trvalý travní porost), parc. č. 433/94 (orná půda), parc. č. 433/72 (trvalý travní porost),
parc. č. 433/74 (trvalý travní porost), parc. č. 433/76 (trvalý travní porost), parc. č. 433/78 (trvalý travní
porost), parc. č. 433/80 (trvalý travní porost), parc. č. 433/82 (trvalý travní porost), parc. č. 433/106 (orná
půda), parc. č. 433/105 (orná půda), parc. č. 433/64 (orná půda), parc. č. 433/66 (orná půda), parc. č.
433/67 (trvalý travní porost), parc. č. 433/5 (orná půda), parc. č. 433/54 (trvalý travní porost), parc. č.
433/1 (orná půda), parc. č. 433/107 (orná půda), parc. č. 433/83 (trvalý travní porost), parc. č. 433/81
(trvalý travní porost), parc. č. 433/79 (trvalý travní porost), parc. č. 433/77 (trvalý travní porost), parc. č.
433/75 (trvalý travní porost), parc. č. 433/73 (trvalý travní porost), parc. č. 433/71 (trvalý travní porost),
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parc. č. 433/15 (zahrada), parc. č. 433/6 (trvalý travní porost), parc. č. 566/1 (ostatní plocha) v
katastrálním území Roudné. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník dne 15.6.2017 vyzván k doplnění žádosti do 30.9.2017 a zároveň bylo řízení
usnesením přerušeno do 30.9.2017. Žádost byla doplněna dne 29.9.2017. Vzhledem k tomu, že
z doplněných dokumentů ( vyjádření odboru životního prostředí MM ČB ze dne 29.8.2017 pod zn.
OOZP/10153/2017 Sn) vyplývalo, že stále probíhá řízení v pochybnostech, které úzce souvisí s tímto
územním řízením, bylo územní řízení znovu přerušeno usnesením ze dne 18.10.2017 do vyřešení této
předběžné otázky. Rozhodnutí ve věci předběžné otázky bylo stavebnímu úřadu doručeno dne 7.3.2018.
Stavba obsahuje:
SO.01 Komunikace a zpevněné plochy včetně zelených pásů - rozšíření Plavské, připojení obytné zóny
z Plavské ulice, chodník při Plavské ulici, příjezdová komunikace větev A (A1 a A2) a větev B ( B1, B2,
B3) jako místní jednosměrná obytná ulice v šíři 6,5 m (komunikace se skládá z dopravního prostoru 3,5
m, pobytového prostoru - zeleně, zálivků na podélné parkování a ostrůvků zeleně), parkovací zálivy,
sjezdy k rodinným domkům.
SO.02 Rodinné domy včetně oplocení - rodinný dům A1 středový - počet 12 RD, rodinný dům středový
A2 - počet 1, rodinný dům koncový A3 počet 1, rodinný dům koncový A4 počet 1, všechny rodinné
domy jsou tvaru nepravidelného obdélníka, půdorysné velikosti 10,00 m x 11,20 m, výšky 6,47 m,
zastřešené plochou střechou, nepodsklepené, v každém RD je navržen 1 byt, rodinné domy jsou
dvoupodlažní, půdorysná plocha 106 m2. Rodinný dům B1 pravý - počet 11 RD, rodinný dům B2 levý počet 11 RD, oba typy rodinných domů jsou nepravidelného obdélníka o největších půdorysných
rozměrech 10,00 m x 10,70 m, zastřešené plochou střechou výšky 6,47 m2, nepodsklepené, v každém RD
je navržen 1 byt, rodinné domy jsou dvoupodlažní, půdorysná plocha 100 m2. Oplocení - mezi sousedy
drátěné pletivo s podhrabovými deskami výšky 1,8 m. Oplocení do ulice drátěné pletivo s podhrabovými
deskami nebo plot s podezdívkou a výplní, max. výška 1,8 m.
SO.03 Vodovod včetně přípojek - vodovodní potrubí PE 100RC-DN80 ( hlavní větve A a B) a PE 100
DN 50 ( vedlejší větve A1, A2, B1, B2, B3, B4) napojen na vodovodní řad v p.č. 566/1 k.ú. Roudné ve
dvou místech a veden v komunikaci, počet podzemních hydrantů celkem 7 ks, nadzemní hydrant 1 ks
navržen jako požární HN-03 na větvi A. Přípojky vyvedeny na hranici jednotlivých parcel nebo
rodinných domů, DN 25, ukončení zaslepením potrubí na neveřejném pozemku, vodoměry umístěny
přímo v objektech.
SO.04 Kanalizace splašková včetně přípojek - oddílná splašková kanalizace PP DN 300 ve dvou
hlavních stokách ( větev A a B), které budou napojeny do kanalizace v ulici Plavská na p.č. 566/1 k.ú.
Roudné. Vedlejší stoky ( větve A1, A2, B1, B2, B3, B4) a na ně napojeny domovní přípojky zakončené
domovní revizní šachtou DN 400 na vlastním pozemku. Revizní a lomové šachty na hlavních řadech
jsou navržené železobetonové prefabrikované DN 1000.
SO.05 Kanalizace dešťová - na dešťovou kanalizaci jsou napojeny dva typy přípojek: 1. bezpečnostní
přepady ze vsakovacích nádrží umístěných na pozemcích rodinných domů, 9 ks přípojek z p.č. 433/21
k.ú. Roudné jsou napojeny na uliční dešťovou kanalizaci a ta je svedena do dešťové kanalizace v p.č.
566/1 k.ú. Roudné. Napojeno celkem 52 parcel. 2. uliční vpusti - odvádění dešťových vod z veřejných
ploch komunikací a sjezdů. V ulici Plaská podél plánovaného ZTV budou zřízeny nové vpusti, které
budou odvádět vodu z tohoto úseku. Dešťová kanalizace plánovaného ZTV bude zaústěna do stávající
vodoteče - levobřežní přítok Malše IDVT 10277546, ČHP 1-06-02-077.
SO.06 STL Plynovod, včetně přípojek - plynovod napojen na hlavní řad v p.č. 566/1 k.ú. Roudné,
rozvody vedeny v komunikaci a volném terénu, přípojky vyvedeny na hranici parcel jednotlivých
rodinných domů do pilíře HUP společného s elektropilířem, celkem připojeno 51 parcel ( kromě parcely
č. 433/58 k.ú. Roudné). Délka plynovodu 607 m, délka přípojek 137,7 m.
SO.07 Vedení NN, včetně přípojek NN - napájení ZTV bude napojeno na stávající distribuční rozvod
takto: 1. ze stávajícího pilíře SR 522 na p.č. 434/8 k.ú. Roudné jedním novým kabelem NAVY 4x150
mm2 a jedním stávajícím kabelem AYKY 3x185+95 mm2. 2. Ze stávajícího pilíře SR 522 na p.č. 433/6
k.ú. Roudné dvěma novými kabely NAVY 4x150 mm2. 3. Z ulice u Kapličky dvěma novými kabely
NAVY 4x150 mm2. Všechny tři pilíře budou následně propojené. Uložení kabelů v hloubce 0,7 m ve
volném terénu nebo plastových trubkách o průměru 110 mm, v komunikacích v hloubce 1,0 m a
plastových trubkách 160 mm. Přípojky vyvedeny do společných pilířů s HUP na hranici pozemků.
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SO.08 Optická síť, včetně přípojek - optická a telekomunikační a datová síť pro budoucí ZTV Roudné
vedena z centrálního rozvaděče CR LuckyNet na p.č. 433/36 k.ú. Roudné. Betonový pilíř pro optické
rozvaděče OR 1 umístěn na p.č. 433/12 k.ú. Roudné, betonový pilíř OR 2 umístěn na p.č. 433/76 k.ú.
Roudné. Přípojky vyvedeny k jednotlivým parcelám, 37 parcel připojeno, pro 15 parcel bude provedena
příprava - dotaženo k hranici pozemků.
SO.09 Veřejné osvětlení - napojeno na stávající stožár na západní straně plánovaného ZTV Roudné a na
nový rozvodný pilíř na p.č. 434/8 k.ú. Roudné, délka V.O. je 850 m, přeložka 72 m ( v rámci výkopu
vetve C dešťové kanalizace provedena přeložka veřejného osvětlení na třech úsecích)
SO.10. Dětské hřiště - veřejná zeleň na p.č. 433/14 k.ú. Roudné, umístěné dětské herní prvky, lavičky,
odpadkové koše, oplocení
Stavební úřad České Budějovice, 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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a
současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
24.4.2018 (úterý) ve 12:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (Stavební úřad České Budějovice, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 do 17,00
hod. a pátek od 8,00 do 11,30 hod.).
Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona doručuje oznámení o zahájení
územního řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení
s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další
úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen
„správní řád“).
Protože se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým se dle ustanovení § 144
odst. 1 správního řádu, rozumí řízení s více než 30 účastníky, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou.
Oznámení o zahájení řízení je účastníkům územního řízení uvedených v § 85 odst. 1 písm. b), § 85 odst.
2 stavebního zákona, doručováno „veřejnou vyhláškou“ dle ustanovení § 144 správního řádu, a to tak, že
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí.
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
Martin Jeřábek, nar. 17.9.1973, Martina Stáhalíka 759/15, 373 71 Rudolfov,
Ing. Petr Stehlík, nar. 14.6.1980, Pod Stařečkem 413, Homole
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
Obec Roudné, IČO 00245372, Roudenská 120, 370 07 Roudné (jako obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn)
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
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, jedná se o pozemky:
parc. č. 434/8, 433/8, 433/9, 433/10, 433/11, 433/12, 433/13, 433/2, 433/14, 433/98, 433/99, 433/100,
433/102, 433/104, 433/65, 433/84, 433/103, 433/101, 433/42, 433/41, 433/43, 433/40, 433/85, 433/86,
433/87, 433/39, 433/88, 433/21, 433/89, 433/38, 433/37, 433/90, 433/91, 433/92, 433/36, 433/93, 433/95,
433/70, 433/94, 433/72, 433/74, 433/76, 433/78, 433/80, 433/82, 433/106, 433/105, 433/64, 433/66,
433/67, 433/5, 433/54, 433/1, 433/107, 433/83, 433/81, 433/79, 433/77, 433/75, 433/73, 433/71, 433/15,
433/6, 566/1 v katastrálním území Roudné
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Martin Jeřábek, Martina Stáhalíka 759/15, 373 71 Rudolfov
Ing. Petr Stehlík, Pod Stařečkem 413, Homole
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Martin Jeřábek, Martina Stáhalíka 759/15, 373 71 Rudolfov
Vladislav Bednář, Fr. Ondříčka 982/16, 370 11 České Budějovice
Mgr. Anna Bednářová, Fr. Ondříčka 982/16, 370 11 České Budějovice
Ing. Jan Kadlec, Dukelská 464/22, 370 01 České Budějovice
Daniela Röschenthalerová, Vidovská 8, 370 07 Roudné
Ing. Mgr. Vladimír Dědouch, Kohoutova 202, 370 08 Staré Hodějovice
Účastníci územního řízení podle § 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, jedná se o pozemky:
parc. č. 433/3, 433/16, 433/17, 433/18, 433/19, 433/20, 433/27, 433/29, 433/30, 434/1, 434/3, 434/5,
434/6, 434/9, 434/10, 435/1, 435/2 v katastrálním území Roudné a dále na základě usnesení
SU/1337/2016 Lh-22 p.č. 205/18, 217/18, 2015/19 k.ú. Roudné.
a správci sítí a vlastníci technické a dopravní infrastruktury.
Výše uvedené osoby jsou identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí. Identifikace účastníků prostřednictvím určení vztahu ke konkrétním nemovitostem je pro
účely vedení řízení s velkým počtem účastníků, nejvhodnější. Stavební zákon tento způsob identifikace
účastníků pro daný typ řízení výslovně stanoví, viz § 87 odst. 3 stavebního zákona a podle §92 odst. 3
stavebního zákona č.183/2006 Sb.
S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet sousedních pozemků není
vyčerpávající a může obsahovat nepřesnosti. Za tyto případné nepřesnosti se stavební úřad předem
omlouvá. Současně pak v této souvislosti odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, totiž že za
účastníka řízení je v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže
opak.
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona:
osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
Poučení:
S ohledem na koncentrační zásadu, kterou pro územní řízení stanoví § 89 odst. 1 stavebního zákona,
správní orgán vyzývá účastníky řízení, aby se vyjádřili se k podkladům pro vydání rozhodnutí nejpozději
při veřejném ústním jednání. V rámci nařízeného veřejného ústního jednání správní orgán ukončí fázi
shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. Tímto postupem je účastníkům dána možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a
námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním
jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží.
Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4
odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního
zákona, se nepřihlíží.
Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a
zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona,
může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
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Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky,
se nepřihlíží.
Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných
požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických
norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce
občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě
námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je 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 identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Stavební úřad upozorňuje na zaplacení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč,
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 22000 Kč. Tento poplatek byl zaplacen dne
9.9.2016.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České
Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). 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.
Oznámení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
Ing. Vladan Daněk, Hosín č.p. 97, 373 41 Hluboká nad Vltavou
ostatní (dodejky):
Martin Jeřábek, Martina Stáhalíka 759/15, 373 71 Rudolfov
Ing. Petr Stehlík, Pod Stařečkem 413, Homole
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Martin Jeřábek, Martina Stáhalíka 759/15, 373 71 Rudolfov
Vladislav Bednář, Fr. Ondříčka 982/16, 370 11 České Budějovice
Mgr. Anna Bednářová, Fr. Ondříčka 982/16, 370 11 České Budějovice
Ing. Jan Kadlec, Dukelská 464/22, 370 01 České Budějovice
Daniela Röschenthalerová, Vidovská 8, 370 07 Roudné
Ing. Mgr. Vladimír Dědouch, Kohoutova 202, 370 08 Staré Hodějovice
dotčené orgány
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství, - zde Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice, dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
obec (dodejky)
Obec Roudné, IDDS: kc2au6r

ostatní se žádostí o zveřejnění pro doručení účastníkům řízení:
Magistrát města – kancelář tajemníka KT -UD - Úřední deska, - zde - se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení
zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
obecní úřad Roudné
- se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení
zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Grafická příloha oznámení o zahájení územního řízení, kterou tvoří situační výkres předmětu územního
řízení a jeho vazeb a účinků na okolí.

