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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy
majetku a investic MÚ Č. Krumlov, IČO 00245836, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
(dále jen "žadatel") podal dne 10.02.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
Odpadové hospodářství s parkováním na sídlišti Špičák v Českém Krumlově
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 871/30, 871/36, 1331/3 v katastrálním území Český
Krumlov. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné
řízení").
Stavba obsahuje:
Stavba je členěna na stavební objekty A.2.1. Přeložka kabelu NN a A.2.2 Výstavba
parkoviště s odpadovým hospodářstvím.
Předmětem stavby jsou nové parkovací plochy přímo napojené na stávající obslužnou
komunikaci uvnitř sídliště a umístění odpadových nádob jak na tříděný odpad umístěných
do gabionových boxů s pergolou, tak šesti polozapuštěných podzemních kontejnerů mezi
objekty č.p. 117 a 200. Je navrhováno provést úpravu ulice Špičák v délce 63 m v úseku od
křižovatky s ulicí T. G. Masaryka k místu navrhovaného umístění kontejnerů, resp.
navrhovaného parkoviště pro 13 osobních vozů. 5 parkovacích stání je dále navrženo
umístit mezi objety č.p. 122 a 123. Šířka ulice bude zvětšena na 6,0 m.
Pro realizaci záměru bude nutná přeložka vedení NN, přeložka vedení veřejného osvětlení
a stavebně technické řešení související s ochranou teplovodu.
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní
úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 zákona o pozemních komunikacích, a § 169 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
(dále jen "stavební zákon") oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního
zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u zdejšího správního orgánu, popř.
jindy po předchozí domluvě.
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Poučení:
Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků správní orgán v souladu se zněním § 25
správního řádu provádí doručení veřejnou vyhláškou.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují
požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle
zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá.
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; k námitkám, které
překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jan Sládek
vedoucí ODaSH

Obdrží
účastníci v souladu se zněním § 94k stavebního zákona písm. a), b) c) (doručenky)
1. Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a
investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
účastníci v souladu se zněním § 94k stavebního zákona písm. d) (doručenky)
2. Služby města Český Krumlov s.r.o., IDDS: vg92wqb
3. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
4. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
5. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
6. Energo Český Krumlov s.r.o., IDDS: stvtqg7

Č.j. MUCK 45825/2021/ODSH/Sl

str. 3

účastníci v souladu se zněním § 94k stavebního zákona písm. e) (doručenky)
- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno: osoby s
vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich: st. p.
1062, 1666, 1668, 1670, parc. č. 871/34, 871/37 v katastrálním území Český Krumlov
(stavby Český Krumlov, Latrán č.p. 200, č.p. 118, č.p. 123 a č.p. 122)
Na vědomí:
7. Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český
Krumlov 1
8. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439,
Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
9. Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov 1
10. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
Ostatní:
11. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český Krumlov.
Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení podle § 25 odst. 2 správního řádu považuje
za doručené, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto oznámení musí být též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup – na
elektronické úřední desce příslušné obce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

