ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Číslo jednací: KUJCK/36124/2015/ODSH
Spisová značka: ODSH 19326/2015/mace

datum: 18.5.2015

vyřizuje: Ing. Mária Čejková

telefon: 386 720 138

*KUCBX00HFSE4*
KUCBX00HFSE4

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Krajský úřad, Jihočeský kraj ,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích obdrţel
ţádost společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy České Budějovice se sídlem Lidická 49/110, České
Budějovice, IČ: 659 93 390 zastoupenou na základě plné moci ze dne 15.3.2013 společností ZESA spol.s.r.o., se
sídlem Jírovcova 21, České Budějovice, IČ: 482 02 592 o vydání stavebního povolení na stavbu „ I/20 Vodňany
přeložka - objekty SO 103 Komunikace 3 ( st. km 1,304 04 – 1,411 90), SO 104 Komunikace 4 ( st. km 1,411
90 – 2,220 00), SO 105 Komunikace 5 ( st. km 2,220 00 – 2,340 00), SO 106 Komunikace 6 ( st. km 2,340 00 –
2,880 00), SO 107 Komunikace 7 ( st. km 2,880 00 – 3,140 00), SO 108 Komunikace 8 ( st. km 3,140 00 –
3,300 00, SO 109 Komunikace 9 ( st. km 3,300 00 – 4,960 00, SO 110 Komunikace 10 ( st. km 4,960 00 – 5,424
00), SO 190 Trvalé dopravní značení, SO 199 Dopravně inženýrská opatření“.
Stavba bude umístěna na těchto parcelách:
k.ú. Vodňany: 1747/7, 1747/6, 413/6, 510/26, 510/23, 510/24, 510/7, 510/25, 570/13, 570/12, 1749/48, 520/8,
570/7, 1854/3, 552/4, 552/6
k.ú. Čavyně: 210/4, 235/3
k.ú. Újezd u Vodňan: 606/1 (EN 74), 606/1 (PK 263/1 díl2, 606/1 (EN 586/1),75/3 (PK 75), 75/2, 75/2 (PK 81),
223/3, 487
Zařízení staveniště bude umístěno na těchto parcelách:
k.ú. Vodňany: 510/22, 520/1, 520/2, 520/7, 520/10
k.ú. Újezd u Vodňan: 253/10, 253/11, 253/12, 253/13, 253/15, 253/16, 606/1 (EN 73/1), 606/1 (EN 73/2) 348/3
Krajský úřad, Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích opatřením
ze dne 13.04.2015 pod č.j. KUJCK/22638/2015/ODSH zahájil veřejnou vyhláškou stavební řízení na uvedenou
stavbu a stanovil lhůtu 10 dnů od obdrţení oznámení podávat vyjádření a stanoviska
Krajský úřad, Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako
příslušný speciální stavební úřad podle § 15, odst. 1,písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) a podle § 40 odst. 3) písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů projednal ţádost ve stavebním řízení a rozhodl t a k t o :
Stavba „ I/20 Vodňany přeložka - objekty SO 103 Komunikace 3 ( st. km 1,304 04 – 1,411 90), SO
104 Komunikace 4 ( st. km 1,411 90 – 2,220 00), SO 105 Komunikace 5 ( st. km 2,220 00 – 2,340 00), SO 106
Komunikace 6 ( st. km 2,340 00 – 2,880 00), SO 107 Komunikace 7 ( st. km 2,880 00 – 3,140 00), SO 108
Komunikace 8 ( st. km 3,140 00 – 3,300 00, SO 109 Komunikace 9 ( st. km 3,300 00 – 4,960 00, SO 110
Komunikace 10 ( st. km 4,960 00 – 5,424 00), SO 190 Trvalé dopravní značení, SO 199 Dopravně inženýrská
opatření“
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se podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon ) ve
znění pozdějších předpisů a § 16 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
povoluje.
STAVBA OBSAHUJE:
- SO 103 Komunikace 3 (st. km 1,304 04 – 1,411 90)
- SO 104 Komunikace 4 (st. km 1,411 90 – 2,220 00)
- SO 105 Komunikace 5 ( st. km 2,220 00 – 2,340 00)
- SO 106 Komunikace 6 ( st. km 2,340 00 – 2,880 00)
- SO 107 Komunikace 7 ( st. km 2,880 00 – 3,140 00)
- SO 108 Komunikace 8 ( st. km 3,140 00 – 3,300 00)
- SO 109 Komunikace 9 ( st. km 3,300 00 – 4,960 00)
- SO 110 Komunikace 10 ( st. km 4,960 00 – 5,424 00)
- SO 190 Trvalé dopravní značení
- SO 199 Dopravně inženýrská opatření
Popis stavby:
Jedná se o opravu silnice I/20 v délce cca 4,120 51 km (st. km 1,304 04 – 5,424 55). Silnice je vedena
v extravilánu v kategorii S 9,5/70 a prodlouţení stávajícího odbočovacího pruhu od Strakonic v délce 230m u MÚK
silnic I/20 a I/22. Předpokládané navýšení nivelety je cca 10-12 cm. Bude zachován stávající systém odvodnění
silnice tj. podélným a příčným spádem do stávajících silničních příkopů či rigolů.
Podmínky pro provedení stavby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované společností ZESA spol.s.r.o., Jírovcova 21
České Budějovice.
Případné podstatné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace oprávněným subjektem.
Na viditelném místě bude vyvěšena tabule o provádění stavby s uvedením stavebníka, projektanta, zhotovitele
stavby, odpovědného stavbyvedoucího, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby atd.
Stavba bude prováděna oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou, podnikající podle zvláštních právních
předpisů.
Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachována moţnost přístupu i příjezdu ke všem objektům,
nacházejícím se v blízkosti staveniště. Příjezd pro sanitní a poţární vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněţ třeba
zajistit trvalý přístup správců sítí do prostoru umístění jejich sítí pro případ havárie.
Při provádění stavby je nutno počínat si tak, aby vlastníkům sousedních nemovitostí, pozemkům a zařízením
nebyla způsobena škoda na majetku. Stavebník bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů sousedních
nemovitostí a pozemků. Škody způsobené prováděním stavby třetím osobám budou odstraněny na náklady
stavebníka.
Provádění stavby musí vyhovovat ust. vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích
zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb.
Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení státní památkové péče, je nutno nález oznámil stavebnímu úřadu a
orgánu památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu.
Budou dodrţeny obecné technické poţadavky na výstavbu.
Při provádění stavby je nutno dodrţovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a zajistit ochranu zdraví a ţivota
osob na staveništi (zákon č. 309/2006 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005).
Stavebník zajistí vyhledání a vytýčení stávajících podzemních inţenýrských sítí na staveništi a jejich zaměření.
V celém průběhu výstavby budou plně zajištěny a respektovány bliţší podmínky, stanovené správci inţenýrských
sítí k zabezpečení jejich bezpečného a plynulého provozu. Investor je povinen jim oznámit započetí stavebních
prací či případných nezbytných činností a vyţádat si jejich odborný dozor.
Při provádění zemních prací je nutné respektovat veškerá podzemní vedení včetně jejich ochranných pásem.
Výkopy v blízkosti podzemních vedení je nutno provádět opatrně, popř. ručně. V případě zjištění závad na
vedeních a na jejich ochranách, je nezbytné okamţitě uvědomit správce a dohodnout s nimi nápravu.
Vyskytnou-li se při provádění výkopů vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby
přizpůsobeno skutečnému stavu.
Přilehlé komunikace musí být udrţovány v čistotě, bude zajištěno pravidelné čištění a kropení komunikací tak,
aby nedocházelo ke vzniku nadměrné prašnosti. U výjezdu na veřejnou komunikaci musí být zajištěna účinná
opatření k očistě vozidel stavby. V zimním období bude zajištěn chemický způsob zimní údrţby silnice.
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16. Stávající komunikace, pouţívané pro potřebu stavby, budou po jejím dokončení upraveny do původního stavu,
případně v dohodě s jejich vlastníky (správci).
17. Stavebník a dodavatelé stavby budou pravidelně kontrolovat na staveništi stavební mechanismy a učiní příslušná
opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek, poškozujících zemědělský půdní fond a jeho
vegetační kryt.
18. Veškeré odpady budou vyuţity nebo zneškodněny prostřednictvím oprávněných firem na povolených zařízeních,
určených k tomuto účelu, dle projektu odpadového hospodářství.
19. Při nakládání s odpady budou respektovány základní povinnosti, stanovené právními předpisy, kterými jsou
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
20. Při provádění stavby bude maximálně chráněna jakost a vydatnost podzemních a povrchových vod i
vodohospodářská zařízení.
21. Provádění stavby musí probíhat takovým způsobem, aby byly minimalizovány dopady do ţivotního prostředí
vlivem prašnosti, hluku, otřesů a podobně, aby nedošlo ke škodám či jiné újmě na cizím majetku.
22. Musí být zajištěna koordinace všech stavebních prací v prostoru staveniště povolovaných různými stavebními
úřady.
23. Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst.1 stavebního zákona stanoví, ţe stavbu lze
trvale uţívat jen na základě kolaudačního souhlasu, před jehoţ vydáním bude provedena závěrečná kontrolní
prohlídka dokončené stavby. Po dokončení stavby poţádá stavebník speciální stavební úřad o vydání
kolaudačního souhlasu s náleţitostmi podle ustanovení § 122 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006
Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a podle podmínek
tohoto rozhodnutí.
24. O povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu bude požádáno na Krajský úřad, odbor
dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích dodavatelem stavby min. 30 dnů před
zahájením prací. DIO uzavírek bude projednáno v samostatném řízení při vydání rozhodnutí o uzavírce a
stanovení přechodné úpravy provozu.
25. Při provádění stavby musí být dodrţeny poţadavky obsaţené ve vyjádřeních a závazných stanoviskách:
- Telefonica ze dne 15.11.2014, č.j. 196004/12, ze dne 27.5.2014, č.j. 602307/14, ze dne
18.2.2013, č.j. BR-14/2013
- ČEPS, a.s. ze dne 5.12.2012, č.j. 1986/12/KOC/Ha/1
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů
programů nemovité infrastruktury Praha ze dne 2.4.2015, sp.zn. 80418/2015-8201-OÚZ-PHA
- POVODÍ VLTAVY sp., středisko 8- Otava ze dne 28.11.2012 č.j. 62710/2012-180, 21.3.2013, č.j.
16377/2013-142
- E-ON Servisní, s.r.o. ze dne 28.5.2014, č.j. M18391-16012409
- E-ON Česká republika, s.r.o. Písek ze dne 6.7.2013 č.j. P6511-Z061321896
- Obce Libějovice ze dne 28.5.2014 a 23.4.2015 č.j. OUL-0271/2015/OÚ
- NET4GAZ, s.r.oze dne 29.5.2014, č.j. 3895/14/OVP/Z
- ČEVAK a.s. ze dne 4.6.2014, č.j. O14010015003
- ČD-Telematika a.s. ze dne 5.6.2014, č.j. 10499/2014-O
- Správa ţelezniční dopravní cesty, s.o.,Plzeň ze dne 13.6.2014, č.j. 10759/2014-OŘ PLZ-441/čap
a ze dne 12.3.2013 č.j. 4058/2013-OŘ PLZ-135/čap
- Jihočeský vodárenský svaz ze dne 23.6.2014, č.j. 914/A/2014,14465-01A
- T – Mobile Czech Republic a.s. ze dne 24.10.2014, č.j. E4514/14
- České Radiokomunikace a.s. ze dne 3.11.2014, č.j. UPTS/OS/109501/2014
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jčk územní odbor Prachatice ze dne 31.1.2013
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jčk územní odbor Písek ze dne 14.4.2015 a 8.2.2013
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jčk územní odbor Č. Budějovice ze dne 1.2.2013
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jčk odbor sluţby dopravní policie ze dne 19.3.2013, č.j.
KRPC-23986-1/ČJ-2013-0200DP, 8.8.2013, č.j. KRPC-89471-2/ČJ-2013-0200DP
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jčk územní odbor Strakonice ze dne 22.2.2013, č.j. KRPC13158-2/ČJ-2012-020706 a č.j. KRPC-13158-1/ČJ-2013-020706 a ze dne 14.6.2013, č.j. KRPC69005-1/ČJ-2013-020706
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jčk územní odbor Tábor ze dne 11.2.2013
- Dráţní úřad Plzeň ze dne 26.2.2013, č.j. ML-SOL0182/13-2/Kx, DUCR-9942/13/Kx
- Správa ţelezniční dopravní cesty, s.o. technická ústředna dopravní cesty Praha ze dne
8.3.2013, č.j. 1058/2013-TÚDC
- Správa a údrţba silnic Jčk, závod Strakonice ze dne 18.3.2013, 10.7.2013 a 16.4.2015
- Správa a údrţba silnic Jčk, závod Prachatice ze dne 3.7.2013,
- ČSAD STTRANS ze dne 30.7.2013
- Krajská hygienická stanice Jčk ze dne 18.3.2013 č.j. KHSJC 06429/2013/HOK.ST-PT

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004, ID: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
Stránka 3

-

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. ze dne 17.6.2013
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 24.6.2013, č.j.
5068/280/2013
Městský úřad Vodňany, odbor ţivotního prostředí ze dne 25.6.2013, č.j. MUVO 4865/2013 a
13.8.2013, č.j. MUVIO 6200/2013, 14.8.2013, č.j. MUVO 6558/2013
Hasičského záchranného sboru Jčk, územního odboru Strakonice ze dne 3.7.2013, č.j. HSCB2899-2/2013 UO- ST
Státní pozemkový úřad Praha ze dne 24.11.2014, č.j. SPU 540829/2014
Národní pomátková ústav, územní odborné pracoviště v Č. Budějovicích ze dne 21.3.2013, č.j.
NPÚ-331/12294/2013

26. Mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby bude sepsán zápis o předání stavby, jehoţ součástí bude výčet všech
zjištěných vad a nedodělků. Tento zápis předloţí stavebník stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby.
27. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloţí doklady o zkouškách a revizích všech dotčených sítí
technického vybavení a doklady o nakládání s odpady, které vznikly při stavbě.Při závěrečné kontrolní prohlídce
předloţí stavebník stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby. Dále při závěrečné kontrolní
prohlídce předá stavebník stavebnímu úřadu polohopisné a výškopisné zaměření dokumentace stavby
vyznačením hranic a parcelních čísel pozemků dotčených stavbou a pozemků souvisejících a to v tištěné i
ektronické podobě (na vhodném nosiči ve formátu .dgn apod.). Pokud dojde stavbou téţ ke změně pozemkových
hranic, doloţí stavebník téţ vyhotovení oddělovacího geometrického plánu ke stavbě.
Stavba bude dokončena nejpozději do: konce roku 2015.
Odůvodnění:
Krajský úřad, Jihočeský kraj ,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích obdrţel
ţádost společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy České Budějovice se sídlem Lidická 49/110, České
Budějovice, IČ: 659 93 390 zastoupenou na základě plné moci ze dne 15.3.2013 společností ZESA spol.s.r.o., se
sídlem Jírovcova 21, České Budějovice, IČ: 482 02 592 o vydání stavebního povolení na stavbu „ I/20 Vodňany
přeloţka - objekty SO 103 Komunikace 3 ( st. km 1,304 04 – 1,411 90), SO 104 Komunikace 4 ( st. km 1,411 90 –
2,220 00), SO 105 Komunikace 5 ( st. km 2,220 00 – 2,340 00), SO 106 Komunikace 6 ( st. km 2,340 00 – 2,880
00), SO 107 Komunikace 7 ( st. km 2,880 00 – 3,140 00), SO 108 Komunikace 8 ( st. km 3,140 00 – 3,300 00, SO
109 Komunikace 9 ( st. km 3,300 00 – 4,960 00, SO 110 Komunikace 10 ( st. km 4,960 00 – 5,424 00), SO 190
Trvalé dopravní značení, SO 199 Dopravně inţenýrská opatření“.
Speciální stavební úřad oznámil opatřením zahájení stavebního řízení účastníkům řízení, stavebníkovi a
dotčeným orgánům státní správy. Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal
předloţenou ţádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, ţe jejím uskutečněním nebo
uţíváním nejsou ohroţeny zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a SH v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
provedení stavby, proto rozhodl tak, jak je výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Stanovenými podmínkami rozhodnutí zajistil speciální stavební úřad ochranu veřejných i soukromých
zájmů s důrazem na řádný průběh provádění stavby, s ohledem na ochranu ţivotního prostředí,ochranu
inţenýrských sítí, bezpečnost práce při provádění stavebních prací, zajištění přístupů a příjezdů, zajištění
zásobování obyvatel pitnou vodou, ochranu okolních nemovitostí, atd.
Vzhledem k tomu, ţe se jedná o stavbu dopravní infrastruktury, která můţe být ve smyslu ust. § 122
odst. 1 stavebního zákona uţívána na základě kolaudačního souhlasu, stanovil stavební úřad podmínku trvalého
uţívání stavby aţ po provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a po vydání kolaudačního souhlasu
stavebníkovi v rámci podmínek stavebního povolení.
Na základě předloţené dokumentace stavby, majetkoprávního vypořádání stavby, předloţených dokladů
a s ohledem na fakt, ţe ve stanoveném termínu nebyly vzneseny námitky ani připomínky proti vedenému
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stavebnímu řízení, speciální stavební úřad zkonstatoval, ţe mu nejsou známy důvody, které by bránily vydání
stavebního povolení a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu dopravy v Praze
prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje – odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých
Budějovicích.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí, které věci
se týká. Odvoláním lze napadnout podle § 82 odst. 1 správního řádu výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci nebude
stavba zahájena.

Ing. Jiří Klása
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Jihočeského kraje

otisk úředního razítka

Za vydání tohoto rozhodnutí je stanoven správní poplatek ve výši 10.000,- Kč podle poloţky 18, odst. 1,
písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, který byl uhrazen.
Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

příloha pro navrhovatele: ověřená projektová dokumentace

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ………………………..

Sejmuto dne:………………………..
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Účastník stavebního řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona a ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na § 27 odst. 1
doručuje toto oznámení jednotlivě:
Stavebník:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR,správa České Budějovice, Lidická 49/110, České Budějovice v zastoupení
společností ZESA spol.s.r.o., Jírovcova 21, České Budějovice DS
Vlastníci dotčených pozemků:
2. Správa a údrţba silnic Jihočeského kraje p.o., Nemanická 2133/10, České Budějovice DS
Účastník stavebního řízení ve podle § 109 písm. b) až f) stavebního zákona v postavení účastníků podle
ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se dalším účastníkům doručuje toto oznámení
veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce po dobu 15 dnů:
Seznam sousedních pozemku:
Západní strana:
k.ú.Vodňany: 1841/1, 399/1, 1850/2, 401/1, 1747/10, 421/2, 423/3, 1747/1, 1747/3, 413/1, 1748/1, 1748/11, 515/1,
516/1, 510/43, 510/45, 510/46, 510,31, 1749/7, 520/6, 1749/46, 1749/45, 1749/43, 1749/8, 520/4, 634/30, 520/3,
570/10, 570/2, 570/1, 570/14, 579/1, 563/3, 563/2, 563/1, 1854/1, 562/3, 562/4
k.ú. Čavyně: ( PK) 227 (226, 227), 285(285), 210/3 (225,219), 286/1 (286), 235/2
k.ú. Újezd u Vodňan: (PK) 625/2, 253/22, 253/7 (258/2, 262/2, 263/1, 263/3, 263/2, 267, 268, 270, 273, 275, 277,
279, 284, 283/1, 282, 289), 252/25, 253/26, 586/7, 586/1, 589/6, 348/6, 71/7, 71/5, 606/2, 75/1 (75,76), 77/1 (76,
77), 82/1
k.ú. Hvoţďany u Vodňan: 226(486), 223/1 (486, 243, 244, 249, 252)
Východní strana:
k.ú. Vodňany: 1841/15, 1841/14, 400, 1851, st.371, 401/4, 401/2, 401/3, 1747/4, 413/5, 1747/8, 1747/10, 1748/2,
1748/12, 510/47, 510/48, 510/8, 510/49, 510/9, 1749/9, 528/23, 1749/49, 1748/48, 1749/50, 1749/51, 1749/52,
530/1, 594/31, 528/7, 523/7, 523/6, 528/23, 528/1, 563/7, 562/2, 562/5, 561/3, 561/2, 560/4
k.ú. Čavyně: (PK) 210/1 (225, 219, 211), 235/1 (229),
k.ú. Újezd u Vodňan: (PK) 625/1, 253/19, 253/18, 253/17, 253/1 (353/2, 264, 267, 268, 270, 273, 275, 277, 284,
285, 286, 283/1, 282), 290/2, 586/4, 586/3, 348/5, st. 81/3, st.81/2, st. 81/1, 348/2 (348), 449/12, 348/4, 449/10,
90/4, 74/2 (74), 74/1 (74), 73/1, 78/2, 78/3, 79 (79)
k.ú. Hvoţďany u Vodňan: (PK) 275 (275, 250)
Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, provozní stř. 8 – Otava, U Markéty 214, Strakonice DS
Město Vodňany DS
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se veřejná vyhláška zasílá též
příslušným obecním úřadům:
Krajský úřad Jihočeský kraj – zde žádostí o vyvěšení na úřední desku na dobu 15 dnů
Městský úřad Vodňany, se žádostí o vyvěšení na úřední desku na dobu 15 dnů
Účastníci stavebního podle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
podle § 27 odst. 3 v postavení účastníka stavebního řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 109
písm g) stavebního zákona, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle
zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnutí v územním rozhodnutí – oznámí se
doručení veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány státní správy):
Město Vodňany DS
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem DS
Policie ČR,Krajské ředitelství policie Jčk, odbor sluţby dopravní policie České Budějovice DS
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Policie ČR,Krajské ředitelství policie Jčk, územní odbor Prachatice, dopravní inspektorát, DS
Policie ČR,Krajské ředitelství policie Jčk, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, DS
Policie ČR,Krajské ředitelství policie Jčk, územní odbor Strakonice, dopravní inspektorát, DS
Policie ČR,Krajské ředitelství policie Jčk, územní odbor Písek, dopravní inspektorát, DS
Dráţní úřad, Škroupova 11, Plzeň DS
Správa ţelezniční dopravní cesty, s.o., Sušická 1168/23, Plzeň DS
Krajská hygienická stanice Jč. kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice DS
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství DS
Městský úřad Vodňany, odbor ţivotního prostředí
HZS Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, Podrspenská 438, Strakonice DS
Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl, Husinecká 1024/11a Praha 3 DS
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Senováţné nám. 6, Č. Budějovice
DS
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů programů nemovité
infrastruktury Praha, Tychonova 1, Praha 6, IDS:hjyaavk
Ostatní:
Povodí Vltavy, s.p, Litvínovická silnice 5, České Budějovice DS
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10 DS
ČEPRO, a.a., Dělnická 12, Praha 7 DS
Obec Libějovice DS
NET4GAS,s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 DS
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 DS
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Písek, Vrcovická 2297, Písek DS
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice DS
Jihočeský vodárenský svaz, S.K. Neumana 19, České Budějovice DS
ČD – Telematica a.s., Nemanická 438, České Budějovice DS
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4
ČSAD AUTOBUSY a.s., Jeronýmova 1485/19, České Budějovice DS
ČSAD STTRANS a.s., U Nádraţí 984, Strakonice DS
Správa a údrţba silnic Jihočeského kraje p.o., Nemanická 10, České Budějovice DS
Správa a údrţba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Prachatice, Ţernovická 916, Prachatice DS
Správa a údrţba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, Strakonice DS
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