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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 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, § 40 zákona o pozemních komunikacích, a zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
(dále jen "stavební zákon") na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení,
kterou dne 31.05.2021 podala
Obec Černá v Pošumaví, IČ 00245828, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví
(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona
prodlužuje
o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, platnost stavebního povolení spis. zn. SMUCK/17473/2019/ODSH/Trn, č. j. MUCK 35463/2019/ODSH/Trn, ze dne 04.07.2019, které
nabylo právní moci dne 13.08.2019, na stavbu
Lesní cesta Na Výsluní
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1400/1, 1417/2, 1418/1, 1424/10, 1424/11, 1424/12,
1424/13 v katastrálním území Černá v Pošumaví.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví
Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Horní Planá, Pod Juliskou 5/1621, 160 00 Praha
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Odůvodnění:
Stavebník dne 31.05.2021 podal speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o prodloužení platnosti
stavebního
povolení
výše
uvedené
stavby
vedené
pod
spis.
zn.
SMUCK/17473/2019/ODSH/Trn, č. j. MUCK 35463/2019/ODSH/Trn, ze dne 04.07.2019, které
nabylo právní moci dne 13.08.2019, neboť se z finančních důvodů nepodařilo stavbu zahájit.
Správní orgán dne 04.06.2021 zahájil řízení, kdy výzvou podle § 111 odst. 3 stavebního zákona
vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání. Zároveň usnesením věc v souladu s ust. § 111
odst. 3 stavebního zákona řízení přerušil.
Na základě všech obdržených podkladů bylo následně dne 21.07.2021 pod č. j. MUCK
39009/2021/ODSH/Is zahájeno řízení o prodloužení platnosti, zároveň vyzval dotčené orgány,
aby ve lhůtě do 15ti dnů od doručení uplatnily závazná stanoviska, a účastníky řízení své
námitky, popř. důkazy. Účastníkům řízení podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona bylo
doručeno postupem podle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména
zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, speciální
stavební úřad žádosti vyhověl.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby: vlastníci pozemků parc. č. 1402/1, 1417/1, 1417/3,
1420/6, 1420/8, 1420/19, 1420/20, 1420/22, 1420/24, 1420/25, 1420/29, 1420/30, 1422/1,
1422/7, 1422/10, 1423, 1424/1, 1424/4, 1424/9, 1431/32, 1431/35, vše v k. ú. Černá
v Pošumaví.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeský kraj podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Bc. Aleš Iser
Referent ODaSH

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dle
položky 18 odst. 2 ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 17.06.2021.
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Obdrží:
Účastníci řízení podle § 109 písm. a), písm. b), písm. c) stavebního zákona (doručenky)
1. Obec Černá v Pošumaví, IDDS: k7wbyar, č.p. 46, 382 23 Černá v Pošumaví
2. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Horní Planá, IDDS: bjds93z, Pod Juliskou č.p. 1621/5,
160 00 Praha 6-Dejvice
Účastníci podle § 109 písm. d) stavebního zákona (doručenky)
3. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
4. CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
5. Ostatní účastníci stavebního řízení podle § 109 písmena e), f) stavebního zákona, kterým je
oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou:
vlastníci pozemků parc. č. 1402/1, 1417/1, 1417/3, 1420/6, 1420/8, 1420/19, 1420/20, 1420/22,
1420/24, 1420/25, 1420/29, 1420/30, 1422/1, 1422/7, 1422/10, 1423, 1424/1, 1424/4, 1424/9,
1431/32, 1431/35, vše v k. ú. Černá v Pošumaví.
Na vědomí:
6. Policie České republiky - KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73, Tovární č.p. 165, 381 23 Český Krumlov
7. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439,
Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
8. Městský úřad Horní Planá, stavební úřad, IDDS: re7bd6q, Náměstí č.p. 54, Horní Planá
9. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3,
Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
10. Správa Národního parku Šumava, Odbor státní správy CHKO Šumava, IDDS: mmwuufk, 1.
Máje č.p. 260/19, 385 01 Vimperk
11. Vojenský lesní úřad, IDDS: hjyaavk, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
12. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov
13. Obec Černá v Pošumaví, úřední deska, IDDS: k7wbyar, č.p. 46, 382 23 Černá v Pošumaví

vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov a Obce Černá v Pošumaví po
dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se opatření obecné povahy podle § 25 odst. 2
správního řádu považuje za doručené, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění
způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: .......................................

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

Razítko, podpis orgánu, které potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Toto opatření obecné povahy musí být též zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup –
na elektronických úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov a Obce Černá v
Pošumaví po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .......................................

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

Razítko, podpis orgánu, které potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Potvrzení o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na vaší úřední desce zašlete po sejmutí
na Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov.

