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SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
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") v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí
v řízení zahájeném dne 28.8.2017 na žádost, kterou podala
OMEGA & partners s.r.o., IČO 25177028, Jana Růžičky 1143/11, 148 00 Praha
(dále jen "žadatel"), ve věci
Novostavba ZTV - komunikace a chodníky, vodovodní řad, přípojky vodovodu, dešťová
kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, splašková kanalizace, přípojky splaškové kanalizace,
plynovod, přípojky plynovodu, retenční nádrž, čerpací stanice splaškové kanalizace, veřejné
osvětlení
Roudné, Zahradní čtvrť II
na pozemku parc. č. 360/1, 478/16, 478/24, 478/120, 478/148, 478/166, 478/402, 478/403, 478/404,
478/405, 478/406, 478/407, 566/1, 566/19 v katastrálním území Roudné.
Stavební úřad obdržel dne 26.2.2018 souhlas s činností v ochranném pásmu plynovodu ze dne 5.2.2018.
S novými podklady rozhodnutí je možné se seznámit a nahlédnout: 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.. Po uplynutí 10 dnů ode
dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.
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Poučení:
Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se vzdal
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

Toto seznámení 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.
Seznámení 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)
OMEGA & partners s.r.o., IDDS: 9vgrdn5
dotčené orgány
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c
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

