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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Kocelovice, IČ: 006 67 579, Kocelovice 32, 387 42 Lnáře
(dále jen „stavebník“) k odboru dopravy MěÚ Blatná (dále jen „silniční správní úřad“) dne
22.09.2016 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

„Obnova asfaltového povrchu místní komunikace“
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. 32, 1943/1 a 1946/1 v katastrálním území a obci
Kocelovice.

Stručný popis stavby:
Stavba spočívá v opravě povrchu stávající místní komunikace na uvedených pozemcích
(začátek stavby bude za křižovatkou se silnicí II/174). Na stávající povrch komunikace, který
bude nejprve řádně očištěn, bude proveden asfaltový spojovací postřik a položen nový povrch
z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 60 mm. Krajnice budou dosypány štěrkodrtí.
Odvodnění komunikace bude řešeno pomocí nových uličních vpustí.
Celková délka úpravy bude činit 311 bm. Šířka vozovky vychází ze stávající zástavby a bude
činit 2 500 – 6 200 mm.
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. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích
a podle veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Blatná a Obcí Kocelovice, v souladu
s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení stavebního řízení (řízení
bylo zahájeno dnem podání žádosti).
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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 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.
Účastníci řízení mohou své námitky, návrhy na důkazy či jiné návrhy uplatnit u zdejšího
silničního správního úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, 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 dnů ode dne doručení tohoto oznámení doručení. 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. 202), v úředních hodinách: pondělí
a středa 7,30 – 12,00, 13,00 – 17,00 hod., pátek 7,30 – 10,30 hod., nebo po předchozí dohodě
i mimo úřední hodiny: úterý, čtvrtek 7,00 - 12,00; 13,00 - 15,00 hod., pátek 10,30 - 12,00;
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 stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona jsou:
•

stavebník a vlastník pozemků, na kterých má být stavba prováděna: Obec Kocelovice,
Kocelovice 32, 387 42 Lnáře;

•

vlastníci staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, a ti, kdo mají k těmto
pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich
práva prováděním stavby přímo dotčena: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/16,
370 49 České Budějovice;

•

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich (viz rozdělovník níže), může-li být
jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdo mají k sousedním
pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním
stavby přímo dotčeno.

Ing. Jan Valášek
vedoucí odboru dopravy
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Obdrží:
účastníci řízení:
Obec Kocelovice, Kocelovice 32, 387 42 Lnáře (datovou schránkou)
E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (datovou
schránkou)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (datovou
schránkou)
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
(datovou schránkou)
Jiří Chodora, Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
Marie Chodorová, Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
Veronika Doubková, U Čertova kamene 1019, 388 01 Blatná
Zdeňka Havlínová, nám. A. Dvořáka 15, 277 46 Veltrusy
Ing. Martin Holan, Milánská 465, 109 00 Praha 10
Karel Huřťák, Loucká 1489/8, 370 05 České Budějovice
Jaromír Jeníček, Brigádnická 797, 388 01 Blatná
Ing. Marek Jeníček, Italská 710/23, 120 00 Praha 2
Luboš Koblih, Zahradnická 1084, 388 01 Blatná
Miroslav Koblih, Na Bílé husi 1074, 388 01 Blatná
Vlastimila Kyršová, Urbánkova 3372/71, 143 00 Praha 4
Anna Lukášová, Kocelovice 38, 387 42 Lnáře
František Machovec, Kocelovice 41, 387 42 Lnáře
Růžena Machovcová, Kocelovice 41, 387 42 Lnáře
František Machovec, Kocelovice 74, 387 42 Lnáře
Jarmila Machovcová, Kocelovice 74, 387 42 Lnáře
Ing. Jiří Novák, Kocelovice 77, 387 42 Lnáře
RNDr. Josef Novák, Palackého náměstí 878, 267 51 Zdice
Anna Skálová, Počernická 352/73, 108 00 Praha 10
Pavel Vrtílek, U strže 478/5, 140 00 Praha 4
Bohuslav Zezula, Donatellova 2005/2, 100 00 Praha 10
Ing. Dana Zezulová, Donatellova 2005/2, 100 00 Praha 10
Pavel Říský, Kocelovice 50, 387 42 Lnáře
dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Strakonice (datovou schránkou)
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