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V Blatné dne
10.11.2015

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Kadov, IČ: 002 51 283, Kadov 65, 388 01 Blatná, kterou na základě plné moci
zastupuje ATELIER Penta, spol. s r.o., IČ: 423 86 781, Raisova 1004, 386 01 Strakonice
(dále jen "stavebník") podal dne 15.10.2015 k odboru dopravy MěÚ Blatná (dále jen „silniční
správní úřad“) žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

„Opravy polních cest a novostavba účelové komunikace v obci Kadov“
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. 1501 v k.ú. Kadov u Blatné a parc.č. 1191/1, 1364
v k.ú. Vrbno. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení, které bylo následně spolu
s výzvou k doplnění žádosti přerušeno. Od 05.11.2015, kdy byla žádost doplněna potřebnými
doklady, řízení opětovně pokračuje.
Pozemky sousedící se stavbou: parc.č. st. 56, parc.č. 724/5, 736/7, 880/4, 1437, 1438, 1439,
1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1493, 1495, 1496, 1497, 1498, 1502, 1503, 1504, 1505 a 1523
v k.ú. Kadov u Blatné, parc.č. 835 a 2067 v k.ú. Slatina u Horažďovic, parc.č. 1177, 1182/1,
1182/2, 1184, 1185, 1186, 1202, 1273, 1274, 1277, 1278, 1280, 1281/2, 1282, 1298, 1301,
1302, 1303, 1304, 1305, 1324, 1331, 1334, 1336, 1337, 1339, 1341, 1351, 1352, 1365 a 1366
v k.ú. Vrbno.
Stručný popis stavby
Stavba je rozdělena na tři stavební objekty:
SO 01 – Oprava polní cesty RCV3 (p.č. 1501) k.ú. Kadov u Blatné
Jedná se o opravu (rekonstrukci) stávající účelové komunikace v úseku od konce stávajícího
asfaltového povrchu (na konci zastavěného území obce) po hranici s katastrálním územím
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Slatina u Horažďovic (délka opravy bude činit 680 bm). Šířka komunikace bude 3,50 m + 2x
0,50 m zpevněné krajnice, povrch je navržen z asfaltového recyklátu. V uvedeném úseku
budou dále zřízeny 2 výhybny.
SO 02 – Oprava cesty RCH1 (p.č. 1346) k.ú. Vrbno
Jedná se o opravu (rekonstrukci) stávající účelové komunikace v úseku od konce stávajícího
asfaltového povrchu (na konci zastavěného území místní části Vrbno) po křižovatku polních
cest vedoucích k rybníkům Smyslov a Velký Pálenec (délka opravy bude činit 964 bm). Šířka
komunikace bude 3,50 m + 2x 0,50 m zpevněné krajnice, s rozšířením v místě výhybny.
Povrch je navržen z asfaltového recyklátu.
SO 03 – Komunikace poldr Vrbno
Jedná se o novostavbu účelové komunikace na konci osady Vrbno (u stavby poldru), v délce
106 bm, která umožní nové připojení stávající účelové komunikace na pozemku parc.č. 1191/1
v k.ú. Vrbno k silnici III/02019. Užívání stávajícího připojení, které je z hlediska rozhledových
poměrů i vedení mezi stávající zástavbou nevyhovující, bude po dokončení stavby omezeno
pomocí dopravních značek B 32 s textem „Průjezd zakázán“. Nový úsek komunikace bude
šířky 4,50 m, s rozšířením v místech napojení na sil. III/02019 i na stávající účelovou
komunikaci. Povrch komunikace bude z asfaltového recyklátu.
Silniční správní úřad jakožto speciální stavební úřad pro stavbu pozemních 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 § 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení stavebního
řízení. Z důvodu velkého počtu účastníků stavebního řízení (více než 30) je podle § 144
správního řádu zahájení řízení oznámeno veřejnou vyhláškou, která se vyvěšuje na úředních
deskách MěÚ Blatná a Obce Kadov. V případě k.ú. Slatina u Horažďovic, kde se stavbou
sousedí dva pozemky, se oznámení doručuje Obci Slatina. Jelikož je tato obec současně
vlastníkem obou dotčených pozemků, není nutné na její úřední desce oznámení vyvěšovat.
Jelikož jsou silničnímu správnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští se ve smyslu § 112 odst. 2
stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.
Účastníci řízení mohou své námitky, návrhy na důkazy či jiné návrhy uplatnit u zdejšího
silničního správního úřadu nejpozději do 10 ti dnů od doručení této výzvy (písemnost je
doručena 15. dnem ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu
Blatná), jinak k nim nebude přihlédnuto. 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 ti dnů od doručení tohoto oznámení doručení (které nastává
15. dnem od vyvěšení na úřední desce MěÚ Blatná, jak je uvedeno výše). Poté bude vydáno
rozhodnutí.
Účastníky stavebního řízení jsou v tomto případě dle ustanovení § 109 stavebního zákona
stavebník, vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna, vlastníci stavby na
pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, a ti, kdo mají k těmto pozemkům nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby
přímo dotčena, dále vlastníci sousedních pozemků (viz výše) nebo stavby na nich, může-li být
jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdo mají k sousednímu
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pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby
přímo dotčeno.
Účastníci řízení mohou nahlížet do spisu - podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad
Blatná, odbor dopravy, dveře č. 202, úřední dny Po a St 7,30 – 12,00, 13,00 – 17,00 hod., Pá
7,30 – 10,30 hod., po dohodě Út, Čt 7,00 - 12,00; 13,00 - 15,00 hod., Pá 10,30 - 12,00; 13,00
- 14,30 hod.).
Upozornění:
Účastníci řízení mohou uplatnit námitky proti 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. 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.

Ing. Jan Valášek
vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne ............................................ Sejmuto dne....................................................

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

Obdrží:
účastníci řízení:
ATELIER Penta, spol. s r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice (datovou schránkou)
Obec Kadov, Kadov 65, 388 01 Blatná – se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
Obec Slatina, Slatina 62, 341 01 Horažďovice (datovou schránkou)
ostatní účastníci řízení:
veřejnou vyhláškou
dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Strakonice (datovou schránkou)
MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, tř. T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování, tř. T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

