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Obec Tchořovice
Tchořovice 77
388 01 Blatná
kterou dle plné moci zastupuje

S-pro servis s.r.o.
Pivovarská 1272
388 01 Blatná

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
o povolení změny stavby před jejím dokončením
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Tchořovice, IČ: 006 67 871, Tchořovice 77, 388 01 Blatná, kterou dle plné moci
zastupuje společnost
S-pro servis s.r.o., IČ: 060 16 910, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
(dále jen „stavebník“) dne 03.11.2022 podal k odboru dopravy MěÚ Blatná (dále jen „silniční
správní úřad“) žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením, pro stavbu:
„Prodloužení chodníku u silnice I/20“,
na pozemcích parc.č. 82 a 1515/2 v katastrálním území a obci Tchořovice (dále jen „stavba“).
Stavební povolení na výše uvedenou stavbu bylo vydáno zdejším silničním správním úřadem
dne 25.03.2015 č.j. MUBL 1106/2015-3, nabytí právní moci dne 17.04.2015.
Stručný popis požadovaných změn stavby:
Oproti vydanému stavebnímu povolení a ověřené projektové dokumentaci jsou navrženy
následující změny:
1.) Změna Z1: Doplnění ocelového zábradlí v délce 3,4 m před lávkou (vpravo ve směru
chůze od centra obce).
2.) Změna Z2: Doplnění ocelového zábradlí v délce 7,5 m, v úseku od lávky k RD č.p. 47
(vlevo ve směru chůze od centra obce).
3.) Změna Z3: Úprava sjezdu k č.p. 47. V místě sjezdu bude na chodníku zajištěno průchozí
pásmo šířky 0,9 m se sklonem 2 %.
4.) Změna Z4: U č.p. 85 dojde k prodloužení chodníku o 13,25 m (sjezd k č.p. 85 bude řešen
chodníkovým přejezdem, bude zajištěno průchozí pásmo šířky 0,9 m se sklonem 2 %) a

Č.j. MUBL 19482/2022

str. 2

posunutí místa pro přecházení. Šířka místa pro přecházení bude činit 7,0 m. Vpravo ve
směru jízdy od Blatné bude cca 13 m před vysazeným místem pro přecházení doplněna
podél vozovky silnice I/20 silniční obruba, která bude v místě stávajícího sjezdu na
parc.č. 78 v k.ú. Tchořovice provedena jako snížená. Chodník na protější straně bude
upraven, v místě napojení účelové komunikace na silnici I/20 bude proveden chodníkový
přejezd s varovnými pásy a nájezdovými obrubníky s převýšením 0,02 m. Nájezdové
obrubníky budou současně zajišťovat odvodnění komunikace do stávajícího betonového
žlabu.
5.) Změna Z5: V místě u oplocení pozemku č.p. 85 bude odstraněn provedený betonový žlab
o šířce 670 mm a nově zde bude proveden liniový žlab s mřížkou v délce 30,5 m. Tím
dojde k rozšíření pochozí plochy chodníku.
6.) Změna Z6: Do plochy chodníku kolem stávajícího stožáru VO (umístěného na úrovni
mezi č.p. 47 a 49) budou doplněny zahradní obrubníky ve tvaru lichoběžníku, které
budou tvořit vodící linii, a na opačné straně chodníku bude stávající otevřený žlab
opatřen pochozím roštem v délce 5,0 m, čímž se rozšíří průchozí prostor chodníku
v místě sloupu na 1,5 m.
Zdejší silniční správní úřad, jakožto speciální stavební úřad pro stavbu silnic II., III. tříd,
místních a veřejně přístupných účelových komunikací (řešený chodník je samostatnou místní
komunikací), příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění
(dále jen „stavební zákon“), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních
komunikacích, v souladu s ustanovením § 118 odst. 3 a přiměřeným užitím ustanovení § 112
stavebního zákona, oznamuje zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením.
Jelikož jsou silničnímu správnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby, upouští se ve smyslu § 112
odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.
Z důvodu velkého počtu účastníků řízení (více než 30) je podle ustanovení § 112 odst. 1
stavebního zákona a § 144 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen „správní řád“)
zahájení řízení oznámeno účastníkům řízení podle § 109 odst. e) a f) veřejnou vyhláškou,
která se v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu vyvěšuje na úředních deskách
Městského úřadu Blatná a Obecního úřadu Tchořovice (vč. zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup). Za den vyvěšení je považováno vyvěšení vyhlášky na úřední
desce správního orgánu, který řízení vede, tj. MěÚ Blatná. Účastníkům řízení podle § 109
písm. a) - d) stavebního zákona a dotčeným orgánům je doručováno jednotlivě.
Účastníci řízení mohou podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit
námitky proti změnám v projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické
právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Námitky mohou uplatnit
v rozsahu, v jakém se změna stavby před dokončením přímo dotýká jejich práv.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují výše uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Účastníci řízení mohou své námitky podle § 114 odst. 1 stavebního zákona (viz výše),
stejně jako návrhy důkazů či jiné návrhy nebo stanoviska podle ustanovení § 36 odst. 1
a 2 správního řádu uplatnit u zdejšího silničního správního úřadu nejpozději do 10 dnů od
doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto (účastníkům, kterým je
doručováno veřejnou vyhláškou, je písemnost doručena 15. dnem ode dne vyvěšení veřejné
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vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Blatná). Ve stejné lhůtě mohou uplatnit závazná
stanoviska dotčené orgány.
Účastníci řízení mají též právo dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Pro takové vyjádření stanovuje silniční
správní úřad lhůtu do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (účastníkům, kterým je
doručováno veřejnou vyhláškou, je písemnost doručena 15. dnem ode dne vyvěšení veřejné
vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Blatná). Poté bude vydáno rozhodnutí.
Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu – seznámit se s poklady pro vydání rozhodnutí,
na Městském úřadu Blatná, odboru dopravy (dveře č. 213), v úředních hodinách: pondělí
a středa 7,30 – 12,00, 13,00 – 17,00 hod., pátek 7,30 – 12,00 hod., nebo po předchozí dohodě
i mimo úřední hodiny: úterý, čtvrtek 7,00 - 12,00; 13,00 - 15,00 hod., pátek 13,00 - 14,30 hod.
Účastníci řízení se mohou na základě plné moci nechat v řízení zastupovat zástupcem.
Zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo
společný zástupce (§ 33 - § 35 správního řádu).
Účastníky tohoto řízení podle § 118 odst. 3, v návaznosti na ustanovení § 109 stavebního
zákona, jsou:


podle písm. a) stavebník;
- Obec Tchořovice, Tchořovice 77, 388 01 Blatná, kterou dle plné moci zastupuje
společnost S-pro servis s.r.o., IČ: 060 16 910, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná;



podle písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo
dotčeno:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4;



podle písm. 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 jeho práva prováděním stavby přímo dotčena:
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole;
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň;



podle písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho
vlastnické právo prováděním stavby (resp. její změny) přímo dotčeno, a dále podle písm.
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému
břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
pozemky a stavby sousedící se stavbou (v úsecích její navržené změny):
parc.č. st. 55 se stavbou č.p. 47, parc.č. st. 56 se stavbou č.p. 49, parc.č. st. 59/1 se
stavbou č.p. 73, parc.č. st. 59/3 se stavbou č.p. 109, parc.č. st. 60 se stavbou č.p. 85,
parc.č. st. 73 se stavbou č.p. 67, parc.č. 78, bezejmenný vodní tok na pozemku parc.č.
82, parc.č. 1541/8, vše v katastrálním území a obci Tchořovice.

Ing. Jan Valášek
vedoucí odboru dopravy
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Blatná a na úřední desce Obecního úřadu Tchořovice, vč. zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude oznámení zasláno zpět Městskému úřadu
Blatná, odboru dopravy.

Vyvěšeno dne ............................................

Sejmuto dne................................................

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obdrží
účastníci řízení:
účastníci podle § 109 písm. a) stavebního zákona
Obec Tchořovice, Tchořovice 77, 388 01 Blatná, kterou na základě plné moci zastupuje
společnost S-pro servis s.r.o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná (datovou schránkou)
účastníci podle § 109 písm. d) stavebního zákona
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (datovou schránkou)
účastníci podle § 109 písm. c) stavebního zákona
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole (datovou schránkou)
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň (datovou schránkou)
účastníci podle § 109 písm. e) a písm. f) stavebního zákona
veřejnou vyhláškou
dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor služby dopravní policie, Lannova 26, 370
74 České Budějovice (datovou schránkou)
č.j. KRPC-112955-2/ČJ-2022-0200DP

MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování, tř. T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná

