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OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A
VÝZVA ÚČASTNÍKŮM ŘÍZENÍ K UPLATNĚNÍ
PRÁVA VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM
ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 29. 3. 2017 podal stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o. se sídlem Na Pankráci
546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 659 93 390, DIČ: CZ 659 93 390, zastoupené Ing. Janem Kroupou,
generálním ředitelem ŘSD a zastoupený na základě plné moci společností SUDOP PRAHA a. s.
se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ: 257 933 49, dále zastoupenou na základě plné moci
společností Dopravoprojekt Brno a. s. se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno - Veveří,
IČ: 463 47 488, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu
,,Dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín“ v kat. území Staré Hodějovice, Doubravice u
Nedabyle, Roudné, Krasejovka, Včelná, Kamenný Újezd, stavební objekty:
SO 131 – Přeložka silnice III/15523 v km 139,174 – 139,555 vpravo
SO 144 – Přeložka místní komunikace Bartochov v km 147,600
SO 155 – Přeložka lesní cesty v km 141,840 – 141,970
SO 158 – Přeložka polní cesty v km 144,830 - 145,070
dále jen ,,stavba“.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení stavby.
Přestože stavebník neprokázal vlastnictví ke všem stavbou dotčeným pozemkům, odbor dopravy
a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice v souladu s ustanovením § 112 odst. 1-2
stavebního zákona a § 2 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 209/2011 Sb. a č. 405/2012
Sb. a v souladu s ustanovením § 25 a § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, oznámil
veřejnou vyhláškou dne 21. 4. 2017 pod zn. ODaSH/4801-2/2017/St zahájení stavebního řízení
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a právnickým osobám, které nemají postavení
účastníka řízení, na výše uvedené stavební objekty stavby ,,Dálnice D3 0310/II Hodějovice Třebonín“ i bez dokladů dle § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a současně k předložené žádosti
svolal ústní jednání, které se konalo dne 31. 5. 2017 v českobudějovickém sídle Ředitelství silnic
a dálnic ČR Správa České Budějovice. Současně odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu
města České Budějovice informoval o podané žádosti ve smyslu § 9b zákona o posuzování vlivů
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na životní prostředí. Tato informace byla zveřejněna na úřední desce Magistrátu města České
Budějovice dne 24. 4. 2017.
Svou účast ve stavebním řízení a v navazujícím řízení oznámily Jihočeské matky, z. s., Kubatova
1240/6, 370 04 České Budějovice podáním ze dne 27. 4. 2017 a uplatnily námitky a připomínky
dne 31. 5. 2017.
Během ústního jednání dne 31. 5. 2017 uplatnil připomínky pan Ing. Jan Janouch, Větrná 18,
České Budějovice, které jsou přílohou sepsaného protokolu.
Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek nikdo další z účastníků řízení ani dotčených
orgánů státní správy námitky neuplatnil.
Protože se stavebníkovi nepodařilo v přiměřené lhůtě chybějící doklady doplnit, vyzval odbor
dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice v souladu s § 45 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stavebníka k doplnění zbývajících
chybějících dokladů prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemkům dotčených stavbou dálnice
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín pro výše uvedené stavební objekty a souhlas s vydáním stavebního
povolení stavby dle § 15 stavebního zákona nejpozději do 31. 12. 2017 a usnesením
zn. ODaSH/4801-5/2017/St ze dne 5. 6. 2017 v souladu s § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů přerušil řízení do doby úplného odstranění nedostatků
žádosti, nejpozději do 31. 12. 2017.
Výzvou zn. ODaSH/4801-4/2017/St ze dne 5. 6. 2017 vyzval žadatele - stavebníka, Ředitelství
silnic a dálnic ČR s. p. o. se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 659 93 390, zastoupené
panem Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem ŘSD a zastoupené na základě plné moci společností
SUDOP PRAHA a. s. se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ: 257 933 49, dále zastoupenou
na základě plné moci společností Dopravoprojekt Brno a. s. se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
- Veveří, IČ: 463 47 488 k doplnění chybějících podkladů do 31. 12. 2017.
Dne 22. 12. 2017 požádala společnost Dopravoprojekt Brno a. s. o prodloužení lhůty k doplnění
podkladů pro vydání stavebního povolení z důvodu, že dosud nebylo dokončeno majetkoprávní
vypořádání stavby, tj. chybějící doklady prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou
provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemkům dotčených
stavbou dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín pro výše uvedené stavební objekty a souhlas
s vydáním stavebního povolení stavby dle § 15 stavebního zákona.
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu
města České Budějovice neshledal důvody žádosti nevyhovět a lhůtu k doplnění chybějících podkladů
usnesením zn. ODaSH/21470-1/2017/St ze dne 5. 1. 2018 prodloužil do 28. 2. 2018 a zároveň
usnesením zn. ODaSH/21470-2/2017/St ze dne 5. 1. 2018 prodloužil přerušení řízení do 28. 2. 2018.
Dne 27. 2. 2018 doplnila společnost Dopravoprojekt Brno a. s. částečně chybějící doklady, další
vyjádření a aktualizované doklady. Jedná se o tyto doklady:
•Vypořádání připomínek pana Ing. Jana Janoucha
•Vypořádání připomínek spolku Jihočeské matky, o. s.
 aktualizovaný seznam pozemků přímo dotčených stavbou, nepřímo dotčených stavbou a pozemků
sousedních pro všechny stavební objekty v žádosti o stavební povolení
 5 x nájemní smlouva k pozemkům nepřímo dotčeným stavbou p. č. 634/1 k. ú. Staré Hodějovice, p.č.
568/1 k. ú. Roudné, p. č. 980/2 k. ú. Krasejovka, p. č. 2725/10, 2725/11, 2725/43 k. ú. Kamenný
Újezd
 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
Ministerstvo kultury, Rozhodnutí o zrušení prohlášení mohyl č. 3, 4 a 5 v k. ú. Plav součástí kulturní
památky č. rej. ÚSKP 26924/3-187 za kulturní památku ze dne 3. 8. 2017 č. j. MK 50150/2017 OPP
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Ministerstvo vnitra, Stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení ze dne 12. 7. 2017 čj. MV86743- 2/0BP-2017
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Rozhodnutí
o vynětí PUPFL ze dne 24. 3. 2017 č. j. KUJCK 140330/2017/OZZL s PM ze dne 13. 4. 2017
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Rozhodnutí
o vynětí PUPFL č. j. KUJCK 136323/2017/OZZL ze dne 28. 11. 2017
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Rozhodnutí
o vynětí PUPFL č. j. KUJCK 17110/2018/OZZL ze dne 7. 2. 2018
Rozhodnuti Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví
o povolení výjimky dle zákona č. 114/1992 Sb. č. j. KUJCK 119586/2017 OZZL ze dne 16. 10. 2017
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí - Změna vyjádřeni
OOZP/5800/2016/Kot Zn. OOZP/6663/2017/Ky ze dne 26. 6. 2017
Magistrát města České Budějovice, Odbor památkové péče - Vyjádřeni ke stavbě č. j. OPP/2255/2017
ze dne 12. 9. 2017
Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad - souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne
24. 4. 2017 č. j. U/1828/2017-4
Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství - rozhodnutí o povoleni
stavby v ochranném pásmu silnic III. tř. ze dne 20. 1. 2017 č. j. ODaSH/861/17/St s nabytím PM dne
8. 2. 2017
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí - Souhlas dle § 17 odst. 1 písm.
a), c), e) vodního zákona Magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí
ze dne 10. 10. 2017 č. j. OOZP/12980/2017/Sn
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí - Závazné stanovisko a souhlas
dle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny ze dne 26. 6. 2017 Zn. OOŽP/1489/2017/Ky
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí - Závazné stanovisko dle § 14
zákona o lesích ze dne 2. 10. 2017 Zn. OOZP/12263/2017 Mrš
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Stanovisko ze dne 27. 3. 2017 č. j. 1229/JC/17
Povodí Vltavy, státní podnik - Stanovisko správce povodí, - vyjádření správce vodního toku ze dne
4. 8. 2017 č. j. 43030/2017-411
Obec Plav - vyjádření ze dne 14. 7. 2017 č. j. 301/2017
Obec Roudné - aktualizace vyjádření ze dne 18. 12. 2017 zn. R373/2017-3
Obec Kamenný Újezd - Připomínky ke stavbě dálnice D3 č. j. OÚ-370/2017 ze dne 10. 4. 2017
vlastníků
dotčené
veřejné
dopravní
a
technické
infrastruktury
•Stanoviska
E.ON Servisní, s. r. o. - Vyjádření k existenci sítí ze dne 9. 1. 2018 zn. H18585-16224514 (elektrická
síť)
E.ON Servisní, s. r. o. - Vyjádření k existenci sítí ze dne 9. 1. 2018 zn. H18585-16224514 (plyn)
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Jihočeský vodárenský svaz - Vyjádření ke stavebnímu povolení č. j. 1033/G/18001 ze dne 16. 1. 2018
ČD - Telematika a. s. - K stavebnímu řízení - PDS- D3 0310/11 Hodějovice - Třebonín ze dne 22. 5.
2017 č. j. Zn. 5649/2017-O
LuckyNet s. r. o. - vyjádření k existenci sítí č. j. 18001818 ze dne 3. 2. 2018
•Doklady o projednání s vlastníky a správci inženýrských sítí, které se v místě stavby nenacházejí
UPC Česká republika, s. r. o. - vyjádření o existenci sítí, souhlas se stavbou ze dne 20. 6. 2017 č.
E012163/17
Teplárna České Budějovice - vyjádření k existenci síti ze dne 21. 6. 2017 č. j. 2017/0111 Teplárna
České Budějovice, a. s. - prodloužení platnosti existence sítí zn. 2018/0021 ze dne 12. 1. 2018
T-Mobile Czech Republic a. s. - vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu ze dne 20. 6.
2017 č. E21659/17
Aranea Network a. s. - vyjádření o existenci podzemního vedení SEK a souhlas s vydáním stavebního
povolení ze dne 26. 6. 2017 č. 383/2017
UNI Promotion s. r. o. - vyjádření k existenci sítí ze dne 30. 7. 2017 č. 111412109
Telia Carrier Czech Republic a. s. - vyjádření k existenci technické infrastruktury a souhlas s vydáním
SP ze dne 12. 7. 2017 zn. 1311701882
Sitel, spol. s r. o. - vyjádření k existenci technické infrastruktury a souhlas se SP ze dne 28. 6. 2017 č.
1111703262
Dial Telecom, a. s. - vyjádření k dokumentaci a souhlas se SP ze dne 26. 6. 2017 č. j. CR503847
Telco Pro Services, a. s. - stanovisko k PD ze dne 13. 7. 2017 č. P3A17000025899
SUPTeI a. s. - vyjádření k existenci inženýrských síti ze dne 2. 6. 2016 č. 21600133
Vodafone Czech Republic a. s. -vyjádření k existenci sítí a souhlas s realizací projektu ze dne 18. 12.
2017 č. M171217-211864859
České radiokomunikace a. s. - vyjádření k existenci podzemních sítí ze dne 23. 6. 2017 č.
UPTS/OS/172735/2017
Letiště Praha, a. s. - vyjádření k existenci síti ze dne 18. 7. 2017 č. j. 473/17
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - vyjádření k technické infrastruktuře ze dne 20. 6. 2017
GridServices, s. r. o. - stanovisko k existenci sítí ze dne 12. 5. 2017 zn. 5001509563
Dne 7. 3. 2018 byla doplněna smlouva č. 39286 ve věci přípravy a realizace přeložek podzemního
produktovodu ve vlastnictví ČEPRO, a. s. uzavřená mezi společností ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12,
Holešovice, 170 00 Praha 7 a Ředitelstvím silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4.
Zároveň společnost Dopravoprojekt Brno a. s. a požádala o prodloužení prodloužené lhůty
k doplnění zbývajících podkladů pro vydání stavebního povolení z důvodu, že dosud nebylo
dokončeno kompletně majetkoprávní vypořádání stavby.
IČ: 002 44 732

DIČ: CZ 002 44 732

číslo tel. ústředny: 386 801 111
386 804 111

5. strana zn. ODaSH/7870/2018
Vzhledem k tomu, že předložené doklady nebyly úplné a dosud trvalo zajištění vlastnického
práva k pozemkům dotčených stavbou, odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města
České Budějovice neshledal důvody žádosti nevyhovět a lhůtu opětovně neprodloužit usnesením
čj. ODaSH/3087/2018-2 ze dne 7. 3. 2018 a zároveň usnesením čj. ODaSH/3087/2018-3
ze dne 7. 3. 2018 prodloužil přerušení řízení do 31. 8. 2018.
Dne 16. 5. 2018 byly doloženy požadované doklady, další vyjádření a aktualizované doklady,
v řízení je dále pokračováno. Jedná se o tyto doklady:


aktualizovaný seznam pozemků přímo dotčených stavbou, nepřímo dotčených stavbou
a pozemků sousedních pro všechny stavební objekty v žádosti o stavební povolení
vč. Informace o pozemku ve vlastnictví ŘSD

5 x smlouva o výpůjčce k pozemku p. č. 568/6 v k. ú. Roudné, p. č. 634/1 v k. ú. Staré
Hodějovice, p. č. 568/1 v k. ú. Roudné, p. č. 980/2 v k. ú. Krasejovka, p. č. 2725/34, 2725/10,
2725/11, 2725/43 v k. ú. Kamenný Újezd
Stavba bude provedena na aktualizovaném seznamu pozemků:
SO 131 – Přeložka silnice III/15523 v km 139,174 – 139,555 vpravo
Pozemky přímo dotčené stavbou
v k. ú. Doubravice u Nedabyle
poz. parc. č. 614/7, 614/90,
v k. ú. Staré Hodějovice
poz. parc. č. 720/14, 719/9, 719/7, 719/10, 719/14, 720/31, 720/34, 720/32, 720/27, 719/12, 720/30,
720/33, 720/35, 720/4, 721/2, 720/28,
v k. ú.Roudné
poz. parc. č. 568/6, 186/7, 186/2, 186/5, 186/6,
Pozemky nepřímo dotčené stavbou
v k. ú. Staré Hodějovice
poz. parc. č. 634/1
v k. ú.Roudné
poz. parc. č. 568/1
SO 144 – Přeložka místní komunikace Bartochov v km 147,600
Pozemky přímo dotčené stavbou
v k. ú. Krasejovka
poz. parc. č. 544/5, 541/5,
Pozemky nepřímo dotčené stavbou
v k. ú. Krasejovka
poz. parc. č. 980/2,
SO 155 – Přeložka lesní cesty v km 141,840 – 141,970
Pozemky přímo dotčené stavbou
v k. ú. Roudné
poz. parc. č. 485/5, 490/10, 492/8,
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a v k. ú. Včelná
poz. parc. č. 782/37, 791/2, 792/9,
Pozemky nepřímo dotčené stavbou
v k. ú. Otmanka
poz. parc. č. 69/1, 69/3
SO 158 – Přeložka polní cesty v km 144,830 – 145,070
Pozemky přímo dotčené stavbou
v k. ú. Kamenný Újezd
poz. parc. č. 2725/8, 2914/11, 2725/12, 2725/13, 2725/14, 2725/46, 2725/34,
Pozemky nepřímo dotčené stavbou
v k. ú. Kamenný Újezd
2725/10, 2725/11, 2725/43
Na základě shrnutí výše uvedeného odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu
města České Budějovice dává účastníkům řízení možnost, aby se ve smyslu § 36 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů seznámili s novými podklady pro vydání
rozhodnutí a uplatnili své námitky nejpozději do 10 - ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak
k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy, jejichž
rozhodnutí nebo opatření nebyla dosud získána. Do podkladů rozhodnutí a projektové dokumentace
lze nahlédnout na odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice,
Kněžská 19, České Budějovice, 3. patro, kancelář č. 410, úřední dny: pondělí a středa od 800 do 1700
hodin, úterý od 800 do 1400 hodin, pátek od 800 do 1130 hodin).
Ke stanovenému termínu (tj. v tomto případě 10 dnů od doručení oznámení) budou shromážděny
všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci
vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění, odbor
dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice poskytuje účastníkům řízení
možnost uplatnění tohoto práva a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení deseti denní lhůty od doručení
tohoto oznámení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.
K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení
se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a) - d) stavebního zákona
Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o., Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zastoupené společností
Dopravoprojekt Brno a. s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, Jihočeský kraj, U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická
10, 370 10 České Budějovice, E.ON Servisní, s. r. o., RCDS České Budějovice, Křižíkova 1676/9,
370 49 České Budějovice, E.ON Česká republika, s. r. o., regionální správa Č. Budějovice, Křižíkova
1676/9, 370 49 České Budějovice, E.ON Česká republika, s. r. o., Správa sítě plyn, F. A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice, Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6,
130 000 Praha 3, Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23,
326 00 Plzeň, ČEVAK, a. s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, Jihočeský Vodárenský svaz,
S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice, ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a,
130 00 Praha 3, ČEPRO, a. s., Dělnická 12, č. p. 213, 170 04 Praha 7
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Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona
Vlastníci uvedených sousedních pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo
dotčených vlivem záměru (včetně oprávnění z věcných břemen)
SO 131
Kat. území Staré Hodějovice
Poz. parc. č. 718, 634/1, 634/13, 719/12, 719/13, 719/6, 719/8, 720/10, 720/11, 720/15, 720/28,
720/29, 720/3, 720/37, 720/41, 720/5, 720/6, 720/7, 720/8, 720/9, 721/1, 721/2, 722/1
Kat. území Doubravice
Poz. parc. č. 614/54, 614/88, 616/6, 616/7, 720/11,
Kat. území Roudné
Poz. parc. č. 186/1, 186/3, 186/4, 568/1,
Kat. území Vidov
Poz. parc. č. 174/18, 174/20, 174/22,
SO 144
Kat. území Krasejovka
Poz. parc. č. 544/1, 544/6, 554/4, 980/1, 980/2, 980/3,
SO 155
Kat. území Roudné
Poz. parc. č. 485/1, 485/6, 485/7, 485/8, 490/9, 490/1, 492/1, 492/7, 492/8,
Kat. území Včelná
Poz. parc. č. 782/15, 782/38,791/1, 791/3, 782/38, 792/1, 792/11,
SO 158
Kat. území Kamenný Újezd
Poz. parc. č. 2725/1, 2725/10, 2725/11, 2725/29, 2725/33, 2725/41, 2725/43, 2725/44, 2725/45,
2725/47, 2725/5, 2725/7, 2725/78, 2914/10, 2914/12, 2914/9,
Přihlášení účastníci v navazujícím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí:
Jihočeské matky, z. s., Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice
Účastníkům stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona se usnesení o pokračování řízení
doručuje veřejnou vyhláškou, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení
dle ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Pouze stavebníkovi a vlastníkovi stavby se podle § 113 odst. 3 stavebního zákona doručuje
do vlastních rukou.
Účastníkem stavebního řízení je pouze
a) stavebník,
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo
dotčena,
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno,
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f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno,
g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny
veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto
v územním rozhodnutí.
Upozornění:
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Magistrátu města České
Budějovice, Obecního úřadu Kamenný Újezd, Obecního úřadu Včelná, Obecního úřadu
Doubravice, Obecního úřadu Staré Hodějovice a Obecního úřadu Roudné v souladu
s ustanovením § 25 odst. 2 a § 144 odst. 1 – 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Vývěsní lhůta
začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí vyhlášky je
možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení
údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu
města České Budějovice.
Vyvěšeno dne:……………………………

Sejmuto dne:…………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Ing. Jaroslav M r á z
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice
Obdrží
Navrhovatelé
Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o. se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zastoupené
společností Dopravoprojekt Brno a. s. se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno - Veveří 4
Ostatní účastníci stavebního řízení, kterým je oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu
,,veřejnou vyhláškou“
-okruh účastníků je uveden na jiném místě tohoto oznámení
Dotčené orgány státní správy
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň
Magistrát města České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
-odbor ochrany životního prostředí
-odbor památkové péče
Jihočeský kraj – Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
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-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
-odbor dopravy a silničního hospodářství
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková – odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Obecní úřad Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd se žádostí o vyvěšení veřejnou
vyhláškou na úřední desce po dobu 15 dnů
Obecní úřad Včelná, Husova 212, 373 82 Včelná se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou
na úřední desce po dobu 15 dnů
Obecní úřad Doubravice, Doubravice 10, 370 06 České Budějovice se žádostí o vyvěšení veřejnou
vyhláškou na úřední desce po dobu 15 dnů
Obecní úřad Staré Hodějovice, Obecní 5, 370 08 České Budějovice se žádostí o vyvěšení veřejnou
vyhláškou na úřední desce po dobu 15 dnů
Obecní úřad Roudné, Roudenská 120, 370 07 Roudné se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou
na úřední desce po dobu 15 dnů
Policie České republiky, krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - dopravní inspektorát, poštovní
přihrádka 125, 371 05 České Budějovice
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25,
370 21 České Budějovice
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Nádražní ul., P. O. BOX 161, 370 01 České Budějovice
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Vodní 21, 370 06 České Budějovice
ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj, Lipenská 17,
370 01 České Budějovice
Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň
Na vědomí
Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o., Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Ostatní
Magistrát města České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
-kancelář tajemníka se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 15 dnů
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