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Státní pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor 2

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Státní pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor, Ing. Vít Mácha, IČO 01312774,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov (dále jen "stavebník") podal dne 3. 3. 2017 žádost o
vydání stavebního povolení na stavbu:
Účelové komunikace C 33, C 34, C 48, C 43, NC 10, spojka C 33 a C 37 a napojení silničního
příkopu na vodoteč. na pozemcích p. č. 356/1, 481, 1626/6, 1785, 2301, 2321, 2444, 2469, 2474, 2479,
2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2487, 2490, 2550 v katastrálním území Pořín.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pořín, obec Dolní Hořice bude provedena výstavba
nových veřejně přístupných účelových komunikací. Výstavba bude probíhat v severovýchodní části
katastrálního území Pořín.
Bude se jednat o následující veřejně přístupné účelové komunikace: C 33 II. část (SO 101), C 33 I. část
(SO 105), spojka C 33 a C 37(SO 107), komunikace C 34, komunikace C 48 (SO 102), komunikace C 43
(SO 104), komunikace NC 10 (SO 103), odvodnění komunikace C 33 část I. formou napojení silničního
příkopu k místní vodoteči,
Celkem bude vybudováno 2 146, 47 m cest, bude se jednat o veřejně přístupné účelové komunikace se
šířkou 3,5 až 4 m s asfaltovým povrchem, kategorie P 4,5/30. Odvodnění těchto cest bude zajištěno
jednostranným sklonem povrchu (pultový, 2,5 až 3%) do okolního terénu popř. do silničního příkopu, viz
komunikace C 33.
Protože byly shromážděny veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí, Městský úřad Tábor, Odbor
dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) ve vazbě na § 16 odst. 1
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s
ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o
stavbu s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad oznamuje podle § 144 odst. 2, 6
správního řádu zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Jelikož stavebnímu úřadu jsou
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby
a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona v tomto řízení
od ústního jednání a ohledání na místě.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky uplatnit nejpozději do 10 dnů od
doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Tábor, Odboru dopravy v pracovních hodinách, nejlépe po
telefonické domluvě, ve shora vymezené lhůtě.
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Městský úřad Tábor, Odbor dopravy zároveň umožňuje podle § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům
řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci a to ve lhůtě 5 dnů od
uplynutí shora vymezené lhůty pro uplatnění námitek.
Poučení:
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, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený
v § 114 odst. 1 stavebního zákona, se nepřihlíží.
§ 114 odst. 1 stavebního zákona stanovuje: Účastník stavebního řízení může 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 odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují tento
rozsah, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování
stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí
nebo opatření.
Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, které mohou být předmětem společného územního a stavebního
řízení, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení,
a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Kverková
Odborný pracovník oddělení státní správy komunikací a veřejné dopravy
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Doručí se:
Stavebník: (datovou schránkou)
Státní pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor, IDDS: z49per3
Ostatní účastníci: (veřejnou vyhláškou)
st. p. 140, parc. č. 175/2, 309, 356/2, 356/3, 356/4, 356/5, 356/6, 375/2, 375/4, 375/5, 1499, 1514, 1515,
1534, 1535, 1536, 1559, 1560, 1571/1, 1571/2, 1571/3, 1585/2, 1586, 1588, 1589/1, 1590/2, 1601, 1780,
1781, 1782, 1783, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1800, 1802, 1803,
1804, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 2003,
2192, 2193, 2201, 2202, 2203, 2271, 2291, 2292, 2293, 2295, 2296, 2297, 2298, 2300, 2305, 2307, 2309,
2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2465,
2467, 2486 v katastrálním území Pořín, parc. č. 757/3, 225 v katastrálním území Bezděčín u Obrataně
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Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1
Městský úřad Chýnov, Stavební úřad, IDDS: ct6b7hu
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3

Ostatní: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou)
Obecní úřad Dolní Hořice, IDDS: rx5bkkm se žádostí o vyvěšení
Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1 se žádostí o
vyvěšení
Obecní úřad Obrataň, IDDS: yczbcbj se žádostí o vyvěšení
1 x spis zde

