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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") dne 19.08.2022 podal žádost o dodatečné povolení změny stavby:
Odpadové hospodářství s parkováním na sídlišti Špičák v Českém Krumlově
na pozemku parc. č. 871/30 v katastrálním území Český Krumlov. Uvedeným dnem bylo
zahájeno řízení o dodatečném povolení změny stavby.
Stavba obsahuje:
Předmětem řízení o dodatečném povolení změny stavby je úprava spočívající v přemístění
plánovaných polopodzemních kontejnerů na protější stranu místní komunikace. Místo
původního umístění kontejnerů bude rozšířena a upravena plocha parkoviště. Dále bude
provedena přeložka kabelu NN do nové polohy. Původně plánovaná přeložka kabelu
veřejného osvětlení nebude realizována. Na severní straně parkoviště bude zřízen sjezd na
pozemek 871/34 k.ú. Český Krumlov. Východně od nového umístění polopodzemních
kontejnerů bude rozšířena plocha místní komunikace.
Stavba je členěna na stavební objekty A.2.1 Přeložka kabelu NN, A.2.2 Výstavba
parkoviště s odpadovým hospodářstvím
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní a
speciální stavební 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 podle § 16 odst. 1 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") oznamuje podle § 129 odst. 2 a 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení
řízení o dodatečném povolení změny stavby, 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.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1666, 1668, 1670, parc. č. 871/34 v katastrálním území Český Krumlov
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Český Krumlov, Latrán č.p. 118, č.p. 123 a č.p. 122
Poučení:
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.
Speciální 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.
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 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. Jan Sládek
vedoucí ODaSH

Obdrží
účastníci v souladu se zněním § 85 odst. 1 písm. a), b) a § 109 písm. a), b), c) stavebního
zákona (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 § 85 odst. 2 písm. a) a § 109 písm. d) stavebního zákona
(doručenky)
2. Služby města Český Krumlov s.r.o., IDDS: vg92wqb
3. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
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účastníci v souladu se zněním § 85 odst. 2 písm. b) a § 109 písm. e), f) stavebního zákona
(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.
1666, 1668, 1670, parc. č. 871/34 v katastrálním území Český Krumlov
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.

