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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný orgán státní
správy ve věcech pozemních komunikací, dle ustanovení § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako příslušný speciální stavební úřad
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 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 přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 44a zákona o pozemních
komunikacích, přezkoumal ve stavebním řízení podle § 108 až 115 stavebního zákona žádost o vydání
stavebního povolení, kterou dne 4.4.2018 podal
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice,
IČ: 01312774, se sídlem Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice (dále jen „stavebník“) a na základě
tohoto posouzení
I.

vydává podle § 115 stavebního zákona

STAVEBNÍ POVOLENÍ
na stavbu

„Polní cesty Krajníčko“

na pozemcích parc. č. 1261, 1303, 1423, 1427, 1436, 1438, 1439, 1446, 1451, 1462, 993/2, 1137 a 1138
v katastrálním území Krajníčko.
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II.

Pro provedení stavby speciální stavební úřad stanovuje tyto podmínky:

1.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení „Polní cesty
Krajníčko“ vypracovaná projektovou kanceláří Ing. Jiří Koplík, Hlinsko 49, 370 01 České
Budějovice, projektant: Ing. Josef Marek - ČKAIT: 0100804, č. zakázky: 35-2016, datum: 3/2017.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2.

Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným subjektem, bude na ní zajištěn technický dozor
a veden stavební deník. Jméno zhotovitele a termín zahájení stavby oznámí stavebník po skončení
výběrového řízení místnímu speciálnímu stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Vodňany, odboru
dopravy a silničního hospodářství.

3.

Stavba musí být vytyčena dle vytyčovacích výkresů v souladu s tímto stavebním povolením.
O provedeném vytyčení vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl, vytyčovací protokol, který musí být
ověřen dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Tento doklad bude požadován
předložit při závěrečné kontrolní prohlídce.

4.

Prostor staveniště se určuje pouze v rozsahu pozemků, které jsou ve vlastnictví stavebníků nebo
pozemků, k nimž má stavebník jiné právo, které jej opravňuje zřídit na těchto pozemcích
požadovanou stavbu.

5.

Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachován přístup ke všem objektům, nacházejícím se
v blízkosti staveniště. Příjezd pro vozidla Integrovaného záchranného systému bude trvale zajištěn.
V případě havárie bude zajištěn přístup správcům sítí do prostoru jejich sítí pro případnou opravu.

6.

Pokud se při provádění výkopů v prostoru staveniště naleznou inženýrské sítě v projektu
nezakreslené, bude další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.

7.

Stavebníci a dodavatelé stavby budou pravidelně kontrolovat na staveništi stavební mechanismy
a učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných látek a plynných látek do okolí.

8.

Provedení stavby musí probíhat takovým způsobem, aby byly minimalizovány dopady na životní
prostředí vlivem prašnosti, hluku, otřesů a podobně, a rovněž aby nedošlo ke škodám či jiné újmě na
cizím majetku.

9.

Výrobková základna užitá při stavbě, jakož i použité technologie, musí vyhovovat platným normám
a předpisům a musí být opatřeny příslušnými atesty, prohlášením o shodě apod. Uvedené doklady
budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce.

10. Před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby zajistí vyhledání a vytyčení stávajících
podzemních inženýrských sítí na staveništi a jejich zaměření. V celém průběhu výstavby budou plně
zajištěny podmínky stanovené správci inženýrských sítí k zabezpečení jejich bezpečného provozu.
11. Stavebník oznámí místnímu speciálnímu stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Vodňany, odboru
dopravy a silničního hospodářství, termín zahájení stavby.
12. V místech připojení polní cest na stávající síť pozemních komunikací budou rozhledové trojúhelníky
udržovány bez překážek rozhledu i v budoucnosti.
13. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu do staveniště umístěn štítek „Stavba
povolena“. Údaje na štítku musí být stále čitelné až do doby vydání kolaudačního souhlasu.
14. Před zahájením prací je nutné umožnit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.
15. Budou splněny podmínky závazného stanoviska, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění
funkcí lesa vydaného Městským úřadem Vodňany, odborem životního prostředí, č.j.: MUVO
137/2018 ze dne 10.1.2018:
 Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění
funkcí lesa uvedených v § 13, § 20 a § 22 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nebude docházet k pohybu
pracovní techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa s trvalými lesními porosty.
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 Stavební úpravy budou realizovány v souladu s podklady pro územní řízení staveb a stavebími
povoleními, dle projektové dokumentace.
 Při provádění zemních prací, bude použita taková technologie, kterou nebude narušena stabilita a
kořenový systém stromů rostoucích v blízkosti stavby, resp. rostoucích na pozemku určeného
k plnění funkcí lesa parc.č. 128 v k.ú. Krajníčko.
 V souvislosti se zřizováním a provozováním resp. Užíváním stavby nedojde k dotčení lesních
pozemků a porostů (včetně kořenových systémů stromů) a nebude omezena hospodářská činnost
v lesních porostech, a to ani dopravou, umístěním skládek stavebních materiálů, hmot, nebo
zařízením staveniště. Dojde-li při zřizování stavby k poškození okolních porostů nebo lesních
pozemků, je investor povinen uvést terén do původního stavu.
16. Budou splněny podmínky závazného stanoviska ve formě vodoprávního souhlasu vydaného
Městským úřadem Vodňany, odborem životního prostředí, č.j.: MUVO 2424/2018 ze dne 7.3.2018:
 Záměr bude provden v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou panem Ing. Jiřím
Koplíkem, se sídlem Hlinsko 49, Rudolfov, 370 01 České Budějovice, IČ: 47232315, autorizoval:
pan Ing. Josef Marek, bytem Daskabát 1040, 379 01 Třeboň, číslo autorizace ČKAIT: 0100804,
v březnu roku 2013.
 Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke změně směru, podélného sklonu a příčného profilu
koryta vodního toku a ke znečištění toku stavebním materiálem a závadnými látkami.
 Během provádění prací budou provedena všechna potřebná preventivní opatření, tak aby nedošlo
k úniku ropných látek a ani jiných škodlivin do vod povrchových či podzemních.
 Odplavitelný stavební materiál musí být umístěn tak, aby nemohl být odplaven a nebránil
plynulému průchodu velkých vod.
 Pro stavbu bude zpracován jednoduchý povodňový a havarijní plán. V případě vzniku povodňové
situace nebo ekologické havárie během stavby bude zhotovitel stavby postupovat podle těchto
plánů Uvedené dokumenty budou předloženy na vyžádání příslušnému správnímu orgánu ke
kontrole.
 Na stavbě budou k dispozici prostředky k likvidaci ekologické havárie, při úniku závadných látek
do povrchových vod bude bezodkladně vyrozuměn Hasičský záchranný sbor ČR, Policie České
republiky, zdejší odbor životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí.
 Zahájení a ukončení prací při přechodu drobných vodních toků a v blízkosti pozemků, na nichž se
nachází hydrogeologické vrty, bude oznámeno zdejšímu odboru životního prostředí k provedení
kontrolní prohlídky stavby (tel. 383379171, 383379172).
17. Budou splněny podmínky správce inženýrské sítě:
 E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Písek - uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční
soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a
činností v ochranném pásmu; č.j.: M18391-16240462 ze dne 21.3.2018.
18. Budou splněny podmínky Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, č.j.: SÚS JČK
2787/2017 ze dne 20.3.2017:
 Povrch připojení na silnice II/142 a III/14216 bude proveden jako bezprašný a zpevněny, aby
nedocházelo ke znečišťování vozovky silnice vyjíždějícími vozidly.
 Připojení musí být provedeno tak, aby jeho úpravou nedošlo ke zhoršení současných odtokových
poměrů srážkových vod ze silničního tělesa.
 Žadatel o povolení připojení na své náklady provede opatření proti případnému vytékání
srážkových vod z vozovky silnice na připojovanou komunikaci.
 V případě, že dojde k záboru silnice, požádá zhotovitel stavby před vlastním prováděním stavby u
příslušného silničního správního úřadu o povolení. Zároveň převezme zhotovitel od zástupce
Správy a údržby silnici Jihočeského kraje, závodu Strakonice protokolárně dotčený úsek silnice
do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět. Zhotovitel uzavře se
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Správou a údržbou silnici Jihočeského kraje, závodem Strakonice smlouvu o finanční náhradě za
zvláštní užívání komunikace nebo smlouvu nájemní.
 Povrchová voda z prostoru protierozní a protipovodňové meze nesmí poškozovat stavbu silnice
III/14216.
19. Odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby budou likvidovány pouze firmou k tomu účelu
oprávněnou. Ke kolaudačnímu souhlasu stavby bude doloženo, jak byly jednotlivé odpady vzniklé
při stavbě likvidovány.
20. Stavba bude dokončena v termínu nejpozději do 31.6.2020.
21. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona,
o jehož vydání požádá stavebník zdejší speciální stavební úřad minimálně 1 měsíc před skončením
stanoveného termínu dokončení stavby. K žádosti stavebník předloží doklady dle vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění pozdějších předpisů.
22. Všechny nemovité věci dotčené stavbou musí být uvedeny do původního stavu a protokolárně
předány jejich vlastníkům k termínu dokončení stavby.
Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí speciálního stavebního úřadu (stavebník):

 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice,
IČ: 01312774, se sídlem Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice

Odůvodnění:
Městskému úřadu Vodňany, odboru dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušnému orgánu
státní správy ve věcech pozemních komunikací, dle ustanovení § 11 odst. 1, písm. b) správního řádu,
a jako příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4, písm. a) zákona o
pozemních komunikacích a § 15 odst. 1, písm. c) stavebního zákona, v přenesené působnosti ve smyslu
ustanovení § 44a zákona o pozemních komunikacích, byla dne 4.4.2018 podána žádost o stavební
povolení na stavbu „Polní cesty Krajníčko“ na pozemcích parc. č. 1261, 1303, 1423, 1427, 1436, 1438,
1439, 1446, 1451, 1462, 993/2, 1137 a 1138 v katastrálním území Krajníčko od stavebníka Státního
pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice,
IČ: 01312774, se sídlem Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice.
Speciální stavební úřad v souladu s § 111 odst. 1 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost
a připojené podklady z hlediska toho zda lze stavbu podle nich provést.
Projektová dokumentace „Polní cesty Krajníčko“ vypracovaná projektovou kanceláří Ing. Jiří Koplík,
Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice, projektant: Ing. Josef Marek - ČKAIT: 0100804, č. zakázky: 352016, datum: 3/2017, je zpracována v souladu s vyjádřením § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaného pod
Spis. zn.: VaÚP/114/2017/Č, č.j.: MUVO 1378/2017 ze dne 13.2.2017 Městským úřadem Vodňany,
odborem výstavby a územního plánování.
Předmětná projektová dokumentace je úplná, přehledná a obsahuje řešení obecných požadavků na
výstavbu.
Ke stavbě všech plánovaných polní cest C2, C3 a C10 je zajištěn příjezd. Polní cesta C2 se bude
napojovat na místní komunikaci vedoucí z obce Krajníčko k silnici II/142. polní cesta C3 se bude
napojovat na silnici II/142 a III/14216. Polní cesta C10 navazuje na výstavbu polní cesty C3, z čehož
vyplývá, že rovněž bude napojena na dopravní infrastrukturu v obci Krajníčko.
Předložené podklady rovněž vyhovují požadavkům uplatněnými dotčenými orgány. Tyto požadavky si
nejsou protichůdné ani záporné.
Speciální stavební úřad v souladu s § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil účinky budoucího užívání
stavby a dospěl k závěru, že vybudování nových polních cest zpřístupní pozemky v rámci schválených
pozemkových úprav v katastrálním území Krajníčko.
Jelikož žádost obsahovala požadované náležitosti, speciální stavební úřad tedy na základě ustanovení
§ 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil dne 27.4.2018 jemu známým účastníkům řízení a dotčeným
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orgánům veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, a stanovil, že ve
lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení stavebního řízení mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky popřípadě důkazy a dotčené orgány zavázaná stanoviska. Toto oznámení o zahájení stavebního
řízení bylo účastníkům řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům doručeno
jednotlivě a účastníkům stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Města Vodňany od 27.4.2018 do 15.5.2018 a na
úřední desce Obce Krajníčko od 27.4.2018 do 15.5.2018. Současně bylo i předmětné oznámení
zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup dle § 25 odst. 2 správního řádu, v identických
termínech. Rovněž byla stanovena totožná lhůta pro možnost nahlížet do podkladů a vyjádřit se
k podkladům ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.
Žádost o vydání stavebního povolení byla rovněž projednána s účastníky řízení a s dotčenými orgány.
Z předložených závazných stanovisek dotčených orgánů a po posouzení předložených podkladů bylo
zjištěno, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy účastníků řízení.
V žádosti byly doloženy tyto podklady:























Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, č.j.: HSCB-2892-2/2017 OUST ze dne 26.5.2017 – závazné stanovisko;
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice – Dopravní
inspektorát Strakonice, č.j.: KRPC-65684-2/ČJ-2017-020706, JID: PCR02ETRpo85336955 ze dne
8.8.2017 – stanovisko;
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví; č.j.: KUJCK
55708/2017 OZZL, Spis. zn.: OZZL 25800/2017/roou SO2 ze dne 26.4.2017 – vyjádření k záměru;
Správa a údržba silnici Jihočeského kraje, závod Strakonice, č.j.: SÚS JČK 2787/2017 ze dne
20.3.2017 - vyjádření;
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování; Spis. zn.: VaÚP/114/2017/Č;
č.j.: MUVO 1378/2017 ze dne 13.2.2017 – souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona;
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, č.j.: MUVO 443/2017 ze dne 25.1.2017 –
souhrnné stanovisko;
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j.: MUVO 576/2017 ze dne
20.1.2017 – vyjádření;
Český hydrogeologický ústav, pobočka České Budějovice, č.j.: 730/521/17 ze dne 16.1.2017 –
sdělení;
E.ON Servisní s.r.o., RCDS Písek, č.j.: M18391-16155085 ze dne 19.12.2016 – vyjádření (elektrická
síť);
E.ON Servisní s.r.o., RCDS Písek, č.j.: M18391-16155085 ze dne 19.12.2016 – vyjádření (plyn);
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; č.j.: 780927/16 ze dne 16.12.2016 – vyjádření;
ČEVAK a.s., č.j.: O16070034381 ze dne 16.12.2016 – vyjádření;
ČEVAK a.s., č.j.: O16070034382 ze dne 16.12.2016 – vyjádření;
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, č.j.: MUVO 137/2018 ze dne 10.1.2018 –
závazné stanovisko;
Povodí Vltavy, státní podnik, č.j.: 68100/2017-143 ze dne 8.12.2017 – stanovisko a vyjádření;
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, č.j.: MUVO 2424/2018 ze dne 7.3.2018 –
závazné stanovisko;
Obec Krajníčko, bez č.j. ze dne 31.12.2017 – sdělení;
E.ON Servisní s.r.o., RCDS Písek, č.j.: M18391-16240462 ze dne 21.3.2018 – vyjádření (elektrická
síť);
E.ON Servisní s.r.o., RCDS Písek, č.j.: M18391-16240462 ze dne 21.3.2018 – vyjádření (plyn);
RABBIT Trhový Štěpánov a.s. + Obec Krajníčko ze dne 29.11.2017 – smlouva o smlouvě budoucí;
Miroslav Bísek + Obec Krajníčko ze dne 30.10.2017 – smlouva o smlouvě budoucí;
Státní pozemkový úřad + Obec Krajníčko ze dne 31.12.2017 – smlouva o udělení souhlasu
k provedení stavby polních cest c2, c3 a C10;
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Správa a údržba silnic Jihočeského kraje + Státní pozemkový úřad + Obec Krajníčko ze dne
17.1.2018 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu;
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje + Státní pozemkový úřad + Obec Krajníčko ze dne
18.5.2018 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu;

Vypořádání s námitkami a důkazy účastníků řízení:
 Účastníci řízení neuplatnili námitky případně důkazy.
Vypořádání s vyjádřením účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:
 Účastníci řízení se k podkladům tohoto rozhodnutí nevyjádřili.
Jelikož se jedná o stavbu veřejné infrastruktury, která může být ve smyslu § 119 odst. 1 stavebního
zákona užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, stanovil speciální stavební úřad podmínku
trvalého užívání stavby až po provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a po vydání kolaudačního
souhlasu stavebníkovi v rámci podmínek stavebního povolení.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvod, který by bránil povolení stavby a proto rozhodl,
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje stavebníka, že při provádění
stavby je potřeba zabezpečit staveniště dle platných právních předpisů o bezpečnosti práce a technických
zařízeních při stavebních pracích, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,
a č. 591/2006 Sb. Provedení stavby musí dále vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších
předpisů. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění staveb
a příslušné technické normy, při zachování bezpečnostních předpisů, technologických postupů
a ekologických požadavků.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, U zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím Městského úřadu Vodňany, odboru dopravy
a silničního hospodářství. Podané odvolání musí splňovat náležitosti dle ustanovení §§ 81 a 82 správního
řádu.
Odvoláním lze napadnout 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.
Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena.

Bc. Václav Blahout
referent odboru dopravy a silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba
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Správní poplatek:
Toto rozhodnutí nepodléhá správnímu poplatku podle položky 18 v části „Osvobození“ zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jelikož stavební povolení bylo
vydáno pro stavbu pozemní komunikace realizované organizační složkou státu, tj. Státním pozemkovým
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj, Pobočkou Strakonice,
IČ: 01312774, se sídlem Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice.

Upozornění:
Účastníkům stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona se stavební povolení doručuje veřejnou
vyhláškou, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení dle ustanovení
§ 144 odst. 1 správního řádu. Pouze stavebníkovi a vlastníkům staveb se podle § 113 odst. 3 stavebního
zákona doručuje do vlastních rukou.
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vodňany
a Obecního úřadu Krajníčko. Poslední den této lhůty je den doručení. Veřejná vyhláška bude rovněž
zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude tato
veřejná vyhláška zaslána zpět Městskému úřad Vodňany, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne:…………………………

Sejmuto dne:…………………………

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna
i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

…………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí

Obdrží:
Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona:


Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice,
Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice; IDDS: z49per3

Účastník stavebního řízení dle § 109 písm. b) stavebního zákona:


Obec Krajníčko, Krajníčko 5, 387 73 Bavorov; IDDS: 7azamsa – k vyvěšení na úřední desce
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Účastník stavebního řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona:




Miroslav Bísek, Nerudova 937, 389 01 Vodňany
RABITT Trhový Štěpánov a.s., Sokolovská 302, 257 63 Trhový Štěpánov; IDDS: k5wfw7u
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice;
IDDS: cadk8eb

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona:


E.ON Servisní, s. r. o., RCDS Písek, Vrcovická 2297, 397 01 Písek; IDDS: 3534cwz

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby
přímo dotčeno
Parc.č. 1263, 1471, 97/1, st. 38 (č.p. 35), 1264, 1267, 1268, 128, 1324, 1464, 1423, 1422, 1136, 1140,
1428, 1308, 1231, 1229, 1232, 1238, 1240, 1450, 1245, 1250, 1247, 1251, 1252, 1254, 1256, 1258,
993/2, 1404, 1449, 1401, 1403, 1479, 1399, 1400, 1447, 1377, 1378, 1374, 1372, 1321, 1320, 1319,
1318, 1317, 1316, 1315, 1312, 1275, st. 63 (bez č.p.), 1426, 1425, 1151, 1149, 1297, 1302, 1296 a 1292
v katastrálním území Krajníčko.
Dotčené orgány:
 Městský úřad Vodňany, Odbor životního prostředí, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany
 Městský úřad Vodňany, Odbor výstavby a územního plánování, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01
Strakonice; IDDS: ph9aiu3
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice – Dopravní
inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice 1; IDDS: eb8ai73
 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice;
IDDS: gg4t8hf
Ostatní:
 Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany – k vyvěšení na úřední desce
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