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Oznámení zahájení stavebního řízení
veřejnou vyhláškou
Dne 13.08.2014 podala Obec Stříbřec se sídlem ve Stříbřeci č. 149, IČ 00247529, žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu „Oprava chodníků v obci Stříbřec, Mníšek, Libořezy“, na
pozemcích parc. č. 455/10, 457/19, 915/1, 955/1, 955/3, 955/4,955/5, 966/19, 966/39, 967/1, 967/2,
967/3, 967/4. 967/5, 967/6, 967/7, 967/8, 967/9, 967/10 v obci Stříbřec a k. ú. Stříbřec; na pozemcích
p.č. 50/3, 86/7, 1178/1, 1183/1,1200/2,1200/5 v obci Stříbřec, místní části Mníšek a k. ú. Mníšek; na
pozemcích p.č. 24/1, 24/3, 26/3, 35/3, 324/1, 341, 350, 351/1, 363 v obci Stříbřec, místní části
Libořezy a k. ú. Libořezy
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Na uvedenou stavbu bylo vydáno odborem ÚPaSŘ Městského úřadu Třeboň územní rozhodnutí o
umístění stavby ze dne 24.03. 2014 pod č.j. 16/2014 VaAl.
Stavba dle návrhu obsahuje:
- úpravu stávajících chodníků (betonová zámková dlažba, kamenná dlažba a kamenné odseky) a
vjezdů podél silnice III/1532,1533, 1536 v obci Stříbřec v délce 920 m.
- úpravu stávajících chodníků (betonová zámková dlažba) a vjezdů podél silnice III/1536 v obci
Stříbřec, m.č. Mníšek v délce 280m, Součástí stavby je vybudování chodníku v prostoru autobusové
zastávky (betonová zámková dlažba) v délce 54 m.
- úpravu stávajících chodníků (betonová zámková dlažba) a vjezdů podél silnice II/153 v obci Stříbřec,
m.č. Libořezy v délce 420 m; vybudování chodníku v prostoru autobusové zastávky (betonová
zámková dlažba) a dále v prostoru návsi.
Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006
Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen
„stavební zákon“) oznamuje v souladu § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění stavební úřad
podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání a ohledání na místě. Současně
stavební úřad určuje, že do 10ti dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude dle § 112 odst. 2 přihlédnuto.
Účastník 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.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Do podkladů rozhodnutí lze ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u Městského úřadu Třeboň, odboru
dopravy (návštěvní dny Po. a St. 8,00 až 17,00 hod).

Jelikož se jedná o stavbu zvlášť rozsáhlou s více než 30 účastníky, stavební úřad v souladu
s ustanovením § 113 odst. 3 stavebního zákona a v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu
uvědomuje účastníky řízení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou, stavebníkovi se
oznámení doručuje dle § 113 odst. 3 stavebního zákona do vlastních rukou. Dotčeným orgánům se
oznámení doručuje rovněž do vlastních rukou. Oznámení se dále dle § 25 odst. 2 správního řádu
zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu
Třeboň a úřadu obce Stříbřec.

(otisk úředního razítka)

Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce úřadu Obce Stříbřec a MěÚ Třeboň nejméně po
dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ
Třeboň, odboru dopravy.
Vyvěšeno dne : …………………
Sejmuto dne

: …………………

Podpis a razítko úřadu Obce Stříbřec:
MěÚ Třeboň:

Toto oznámení musí být dle § 25 odst. 2 správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím
dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu Třeboň a úřadu Obce Stříbřec a to po dobu,
jak je výše uvedeno.

Doručí se : Účastníci řízení:
a) Doporučeně do vl. rukou ( známí účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu):
- Obec Stříbřec, Stříbřec 149, 37901 Třeboň
b) Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – doručení veřejnou vyhláškou
- vlastníci přilehlých nemovitostí a dotčených pozemků a dotčení správci sítí technického vybavení,
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice v zastoupení SÚS Jihočeského kraje,
Nemanická 2133/10, České Budějovice
- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
- ČeVak, a.s., Severní 8/2264, České Budějovice
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
Dotčené orgány (doporučeně):
- Agentura ochrany přírody a krajiny SCHKO Třeboňsko, Valy 121, Třeboň
- Městský úřad Třeboň odbor ŽP, Třeboň
- Obecní úřad Stříbřec, Stříbřec 149, 37901 Třeboň
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Bezručova 857/II J. Hradec
- Policie ČR, KŘP Jč. kraj, Dopravní inspektorát, 377 46 Jindřichův Hradec

