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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Strážkovice, IČO 00245461, Strážkovice 95, 374 01 Trhové Sviny
a
Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 76
České Budějovice 1,
které zastupuje
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3,
370 10 České Budějovice 10 (dále jen "stavebník")
dne 28.6.2019 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
„Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice“
na pozemku parc. č. 1615/4, 1615/12, 1615/13, 1615/19, 1615/20, 1615/27, 1623/2, 1590/1, 1623/1
v katastrálním území Strážkovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu bylo vydáno pod č. j. SU/6203/2018-9 ze dne 11.2.2019
a nabylo právní moci dne 2.4.2019. Souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
s vydáním rozhodnutí o povolení stavby byl vydán pod č. j. SU/2430/2019-4 ze dne 28.5.2019.
Popis stavby:
Projektová dokumentace řeší úpravu stávající křižovatky silnic č. II/155 a č. II/156 v obci Strážkovice.
Po dostavbě obchvatu obce (není předmětem tohoto stavebního řízení) dojde na této křižovatce ke změně
přednosti v jízdě, proto je nutné stavebně upravit stávající křižovatku tak, aby vyhovovala z hlediska
bezpečnosti a plynulosti dopravy. Součástí stavby budou i nové chodníky.
Stavební objekty:
SO 101 – Silnice II/155
SO 102 – Silnice II/156 (MK)
SO 105 – Úprava stávajícího chodníku
SO 106 – Nové chodníky včetně opěrných zdí
SO 801 – Technická rekultivace nevyužitých úseků silnice II/156
Součástí žádosti jsou rovněž stavební objekty, které ovšem ve smyslu stavebního zákona nemohou být
předmětem stavebního povolení. Přestože nejsou předmětem stavebního povolení, jsou tyto objekty
nedílnou součástí stavby. Jedná se o tyto stavební objekty:
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SO 103 - Sjezdy ze silnice II/155
SO 104 – Sjezdy ze silnice II/156 (MK)
SO 801 – Vegetační úpravy
SO 901 – Přesunutí kamenného rozcestníku
Projektová dokumentace stavby stupně DSP byla zpracována společností Ing. František Stráský,
Ateliér SIS, IČO: 60642581, U Malše 20, 370 01 České Budějovice – autorizace Ing. František Stráský,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0101254.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice jako věcně a místně
silniční správní úřad a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a dále dle § 40 odst. 4 písm. a)
a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení,
ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání,
neboť by to nebylo účelné a současně jsou mu dobře známy poměry v území. Žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, připomínky, popřípadě
důkazy, a to nejpozději do
10 dnů od doručení tohoto oznámení
u speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací. K později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet
do podkladů rozhodnutí na Magistrátu města České Budějovice – odbor dopravy a silničního
hospodářství (Kněžská 19, úřední dny: pondělí, středa 8,00 – 17,00 hod. a pátek 8,00 – 11,30 hod.).
Ke stanovenému termínu (tj. 10 dnů od doručení oznámení) budou shromážděny všechny podklady
pro vydání rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho
podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění, odbor dopravy a silničního
hospodářství Magistrátu města České Budějovice poskytuje účastníkům řízení možnost uplatnění tohoto
práva, a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení desetidenní lhůty od doručení tohoto oznámení.
Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci samé.
Stanovení okruhu účastníků stavebního řízení:
Při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad z ustanovení
§ 109 stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníka pozemku, na kterém
má být stavba prováděna parc. č. 1615/4, 1615/12, 1615/13, 1615/19, 1615/20, 1615/27, 1623/2, 1590/1,
1623/1 v katastrálním území Strážkovice, vlastníky sousedních pozemků st. p. 21/1, 21/2, 21/6, 39/2, 26,
25, 24/1, 24/2, 107, 27, 152, 72/1, 30, 19, parc. č. 57/1, 56, 55, 112, 111/3, 111/4, 111/5, 115/1, 98/2,
94/1, 1615/9, 64/1, 1615/40, 1615/41, 69/2, 1615/31, 72/2, 1583/5, 1615/11, 1615/18, 1615/35
v katastrálním území Strážkovice a vlastníky staveb na výše uvedených pozemcích, může-li být jejich
vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a současně ti, kteří mají k výše uvedeným pozemků
právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jejich právo prováděním stavby přímo dotčeno,
tedy i vlastníci a správci veřejné infrastruktury.
Jmenný seznam těchto účastníků:
Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 76
České Budějovice
Obec Strážkovice, IČO: 00245461, Strážkovice 95, 374 01 Trhové Sviny
Václav Fackenberg, Strážkovice č.p. 103, 374 01 Trhové Sviny
Dana Fackenbergová, Strážkovice č.p. 103, 374 01 Trhové Sviny
Věra Dvořáková, N. Frýda č.p. 1249/17, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Václav Fackenberg, Strážkovice č.p. 103, 374 01 Trhové Sviny
Vladislav Valenta, Strážkovice č.p. 75, 374 01 Trhové Sviny
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Jitka Ježková, Strážkovice č.p. 36, 374 01 Trhové Sviny
Milan Valenta, Strážkovice č.p. 125, 374 01 Trhové Sviny
Jiří Kalát, Emy Destinové č.p. 936/19, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Irena Trsková, Čechova č.p. 564/47, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Jaroslav Škuthan, Fr. Ondříčka č.p. 982/16, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
Jana Škuthanová, Fr. Ondříčka č.p. 982/16, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
Václav Lipš, Strážkovice č.p. 88, 374 01 Trhové Sviny
Ing. Marcela Lipšová, Strážkovice č.p. 88, 374 01 Trhové Sviny
Jan Lhotský, Strážkovice č.p. 8, 374 01 Trhové Sviny
Miloslava Trubačová, Pekárenská č.p. 1018/3, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Marcela Štětinová, Strážkovice č.p. 2, 374 01 Trhové Sviny
Ludvík Štětina, Strážkovice č.p. 2, 374 01 Trhové Sviny
Oldřich Kříž, Strážkovice č.p. 90, 374 01 Trhové Sviny
Ing. Luděk Sedláček, Strážkovice č.p. 85, 374 01 Trhové Sviny
František Vejžvalda, Strážkovice č.p. 3, 374 01 Trhové Sviny
Jaroslava Vejžvaldová, Strážkovice č.p. 3, 374 01 Trhové Sviny
Patrik Hyka, Hůrka č.p. 21, Nová Ves, 370 06 České Budějovice 6
Karel Pečman, Zahradní č.p. 446, 373 12 Borovany
Jan Robert Míčka, Ke Špitálskému lesu č.p. 986/6, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
Jan Lukš, J. Buděšínského č.p. 988/21, 370 07 České Budějovice 7
Marie Velková, Větrná č.p. 906/22, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Ivo Stašek, Strážkovice č.p. 48, 374 01 Trhové Sviny
E.ON Česká republika, s. r. o., IČO: 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 - Žižkov
P o u č e n í:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona 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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního
zákona 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.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou
moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
V řízeních, v nichž více účastníků uplatňuje shodný zájem, může k usnadnění průběhu řízení správní
orgán vyzvat tyto účastníky, aby si v přiměřené lhůtě zvolili společného zmocněnce. Účastníci si mohou
společného zmocněnce zvolit i bez výzvy.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky, a z něhož
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je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Jaroslav Mráz
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Magistrátu města České Budějovice
v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 144 odst. 1 – 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Vývěsní
lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí vyhlášky
je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty
a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice.
Oznámení bude současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne:……………………………

Sejmuto dne:…………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
navrhovatelé (dodejky - červená)
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
ostatní účastníci (dodejky – červená)
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Účastníkům řízení dle § 109 písm. e) a f) je doručováno „veřejnou vyhláškou“. Jedná se o tyto pozemky
a stavby:
st. p. 21/1, 21/2, 21/6, 39/2, 26, 25, 24/1, 24/2, 107, 27, 152, 72/1, 30, 19, parc. č. 57/1, 56, 55, 112, 111/3,
111/4, 111/5, 115/1, 98/2, 94/1, 1615/9, 64/1, 1615/40, 1615/41, 69/2, 1615/31, 72/2, 1583/5, 1615/11,
1615/18, 1615/35 v katastrálním území Strážkovice
dotčené orgány
Obecní úřad Strážkovice, IDDS: 6z9bhk3
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí, -zdePolicie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Územní odbor České Budějovice,
Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
na vědomí (dodejky - bílá)
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
se žádostí o vyvěšení na úřední desce na 15 dnů
Magistrát města České Budějovice, kancelář tajemníka, úřední deska, -zdeObecní úřad Strážkovice, IDDS: 6z9bhk3
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