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ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
číslo jednací: KUJCK 86772/2015/ODSH
spisová značka: ODSH 65943/2015/evnov

datum: 26. 11. 2015

vyřizuje: Ing. Eva Nováková

telefon: 386 720 137

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, obdržel dne
21. 07. 2015 žádost stavebníka – Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy České Budějovice, Lidická 49/110,
370 44 České Budějovice, IČO 659 93 390, zastoupeného na základě plné moci právnickou osobou
VPÚ DECO PRAHA a.s., se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO 601 93 280, o vydání
stavebního povolení na stavbu:
„I/20 Tchořovice - Blatná“
na pozemcích parc.č. KN: 1515/2 a 2565 v k.ú. Tchořovice, 1219 v k.ú. Hajany u Blatné a 1938/1 v k.ú. Blatná.
Dnem podání návrhu bylo zahájeno stavební řízení, které však bylo pro nedostatky žádosti přerušeno. Dne
26. 11. 2015 byly doplněny všechny požadované podklady a v řízení je dále pokračováno.
Předmětem stavby je oprava asfaltové vozovky na silnici I/20 v úseku Tchořovice – Blatná. První úsek v délce
25 m (km 0,00 – 0,025) je řešen pouze výměnou krytu vozovky (zachování stávající nivelety), zbývající část je
řešena recyklací za horka + zesílením vozovky o novou ložnou a obrusnou vrstvu (zvýšení nivelety oproti
stávajícímu stavu o cca 130 mm). Recyklace za horka bude provedena na hl. 55 mm a následně bude položen
nový kryt vozovky v tl. 100 mm (ložná vrstva) a 30 mm (obrusná vrstva). Délka opravy je 3 421 m. Součástí
opravy vozovky je rovněž obnovení funkčnosti odvodnění (pročištění a vyspádování příkopů) a doplnění
svodidel u stávajících propustků.
Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby je 3. čtvrtletí roku 2016.
V souvislosti s výše uvedeným zesílením stávající vozovky o 0,13 m bude zajištěno plynulé napojení na
stávající pozemní komunikace a sjezdy na okolní pozemky (hospodářské sjezdy).
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako
speciální stavební úřad ve věcech silnic I. tř. příslušný dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona
oznamuje zahájení stavebního řízení.
Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry na staveništi a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního
zákona od místního šetření a ústního jednání.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a připomínky nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto
oznámení, jinak k nim nebude dle § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá
stanoviska i dotčené orgány státní správy.
Poučení:
Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
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odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Dle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží k námitkám účastníků řízení, které byly nebo
mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území.
K závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům uplatněným po termínu, který v oznámení
o zahájení stavebního řízení určil speciální stavební úřad, nebude dle ust. § 112 odst. 2 stavebního
zákona přihlédnuto.
Pokud se nechá účastník řízení zastupovat, doloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, č. dveří 206 (Po, St 8:0016:30 hod., Út, Čt, Pá 08:00-14:00 hod.).
Ing. Mária Čejková
vedoucí oddělení silničního hospodářství
odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Jihočeského kraje

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje,
Obecního úřadu Tchořovice, Obecního úřadu Hajany a Městského úřadu Blatná. Oznámení bude rovněž
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude
oznámení zasláno zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne: …………………………………

Sejmuto dne: …………………………………

..................................................................................….

..................................................................................….

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského
úřadu Jihočeského kraje.
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Obdrží:
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona – doručí se do datové schránky:
 Stavebník:
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Č. Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice –
prostřednictvím: VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Účastníci řízení podle § 109 písm. b) až f) stavebního zákona – doručí se veřejnou vyhláškou:
- Vlastníci sousedních pozemků:
 parc.č. KN v k.ú. Tchořovice: 63/1, 63/12, 64, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 68, 70, 73, 74, 76, 77,
1050, 1057/1, 1114, 1517, 1546/1, 1546/3, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2472,
2473, 2474, 2475, 2476, 2558, 2578, 2579, st. 104
 parc.č. KN v k.ú. Hajany u Blatné: 1216, 1218, 1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 1226, 1231
 parc.č. KN v k.ú. Blatná: 1366/1, 1366/2, 1395/1, 1395/3, 1395/9, 1405/19, 1429/27, 1772/2, 1772/4,
1772/13, 1772/18, 1772/20, 1783/1, 1783/2, 1783/4, 1783/5, 1783/9, 1789, 1798, 1799/1, 1801/3,
1807/22, 1810/1, 1810/4, 1810/5, 1912/1, 1912/2, 1938/5, 1938/6, 1938/7, 1938/8, 1938/9, 1938/10,
1938/11, 1938/13, 1938/14, 1938/15, 1938/16, 1938/17, 1938/18, 1938/19, 1938/20, 1938/21, 1938/22,
1938/23, 1938/24, 1938/25, 2077/1, 2077/2
- Vlastníci a správci inženýrských sítí:
 E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice prostřednictvím:
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
 Obec Tchořovice, Tchořovice 77, 388 01 Blatná
Dotčené orgány státní správy – doručí se do datové schránky:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, OSDP, Lannova 26 2, 370 74 České Budějovice

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, ÚO Strakonice, DI Strakonice, Plánkova 629,
396 01 Strakonice

Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná

Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

Krajská hygienická stanice Jč kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice

Hasičský záchranný sbor Jč kraje, územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Ministerstvo obrany ČR, Agentura logistiky, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice
Ostatní:

doručí se do datové schránky:
 Obecní úřad Tchořovice – s žádostí o vyvěšení na úřední desce
 Obecní úřad Hajany – s žádostí o vyvěšení na úřední desce
 Městský úřad Blatná – s žádostí o vyvěšení na úřední desce

zde:
 Krajský úřad Jihočeského kraje – s žádostí o vyvěšení na úřední desce
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