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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Město Větřní, IČ: 00246182, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní,
které zastupuje Ing. Kaška Jiří, IČ: 04144961, Sídliště Plešivec 354, 381 01 Český Krumlov
(dále jen "stavebník") dne 12.10.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Dopravní řešení prostoru před garážemi Armabetonu, Větřní
na pozemcích parc. č. 1864/16, 1257/1, 1821/1 v katastrálním území Větřní. Uvedeným dnem
bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
- Úpravu dopravních ploch u sil. lI/162 v prostoru účelové komunikace ul. Armabeton
a přilehlé zpevněné dopravní plochy, vedoucí ke garážím a soukromým pozemkům.
Je navrženo rozčlenění zpevněných ploch, které jasně vymezí jejich funkci-vozovka účelové
komunikace, přístupová komunikace před garážemi a připojení soukromé nemovitosti.
- Podél silnice Il/162 bude provedena zvýšená plocha, která zamezí parkování nákladních
vozidel podél této komunikace a vymezí vedení účelové komunikace a prostor před
garážemi, nově vzniknou dva sjezdy ze sil. Il/162 šířky cca 7,0 m. Šířka zvýšené plochy
je cca 3,5 m, plocha bude lemována silničním obrubníkem osazeným na výšku 12,0 cm.
Účelová komunikace ul. Armabeton bude nově vymezena zvýšenými obrubami, které zajistí
její směrové vedení podél objektů garáží. Šířka komunikace je cca 6,6 m u napojení na sil.
Il/162, postupně se šířka snižuje.
- Z účelové komunikace (ul. Arrnabeton) jsou připojeny dvě vedlejší účelové komunikace,
které obsluhují prostor před garážemi. U účelové komunikace vzdálenější od sil. Il/162 bude
pouze upraveno napojení na ul. Armabeton, které bude nové vymezeno osazením silničních
obrub na výšku 12,0 cm, Plochy mezi obrubou a objektem garáží budou zatravněny.
Účelová komunikace u zvýšené plochy podél sil. Il/162 obsluhuje prostor před garážemi,
z nichž je výjezd kolmo na sil. Il/162. Prostor před garážemi bude ohraničen silničním
obrubníkem osazeným na výšku 2,0 cm. Nově vymezená účelová komunikace bude mít
před garážemi šířku 6,0 m, v napojení na sil. Il/162 pak bude rozšířena na 6,7 m. U tohoto
napojení je pak nově vymezen stávající sjezd k soukromé nemovitosti šířky 2,5 m (3,5m).
Další příjezd k soukromé nemovitosti je v pokračování napojení účelové komunikace na sil.
Il/162. Je veden mezi garážemi, jeho šířka je min. 3,5 m a je vymezen novými silničními
obrubami.
- Podél zvýšené plochy bude u sil. Il/162 osazena nová uliční vpust zaústěná do stávající
kanalizace. Další uliční vpust bude osazena na připojení účelové komunikace na sil. Il/162.

Č.j. MUCK 112364/2022/ODSH/Hav

str. 2

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a), b, c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon):
Město Větřní, IČ: 00246182, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní, které zastupuje Ing. Kaška Jiří, IČ:
04144961, Sídliště Plešivec 354, 381 01 Český Krumlov
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov,
sídlo: Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. d) stavebního zákona:
T-Mobile Czech Republic a.s.,
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4 – Chodov, 148 00 Praha 414
ČEVAK a.s.,
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
5. CETIN a.s.,
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
6. EG. D, a.s.,
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písmena e), f) stavebního zákona, kterým je oznámení
doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou:
na pozemcích st. p. 682, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 367, 366, 365, 364,
363, 362, 361, 348, 347, 346, 340, parc. č. 1864/17, 1256/1 v katastrálním území Větřní.
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní
úřad příslušný podle § 40 odst. 4. písmena 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 a § 40 zákona o pozemních
komunikacích, a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, (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.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Český
Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, úřední dny pondělí a středa 7,30 - 11,00 a
12,00 - 15,00; úterý, čtvrtek a pátek 7,30 - 8,30; jindy po telefonické dohodě).
Sdělujeme Vám, že podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném
znění, v souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j.: 8Afs 21/2009-243 máte
možnost před vydáním rozhodnutí se v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu
jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení
patnáctidenní lhůty po doručení. Po uplynutí lhůty seznámení se s podklady rozhodnutí,
speciální stavební úřad rozhodne ve věci.
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
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uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Miloš Havelka
referent ODaSH

Příloha: koordinační situační výkres C.3–1 x A4
Obdrží:
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a), b), c) stavebního zákona:
1. Ing. Kaška Jiří, IDDS: xihabze
místo podnikání: Sídliště Plešivec č.p. 354, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
sídlo: Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. d) stavebního zákona:
3. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4 – Chodov, 148 00 Praha 414
4. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
5. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
6. EG. D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písmena e), f) stavebního zákona, kterým je oznámení
doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou:
na pozemku st. p. 682, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 367, 366, 365, 364,
363, 362, 361, 348, 347, 346, 340, parc. č. 1864/17, 1256/1 v katastrálním území Větřní.
Na vědomí:
7. Policie České republiky - KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
sídlo: Tovární č.p. 165, 381 23 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, Odbor úřad územního plánování, Kaplická č.p. 439, Horní
Brána, 381 01 Český Krumlov 1
10. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Oddělení
hygieny obecné a komunální, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
11. Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov 1
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Úřední desky:
12. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov 1
13. Městský úřad Větřní, úřední deska, IDDS: fjrbyba
sídlo: Na Žofíně č.p. 191, 382 11 Větřní

Toto oznámení o zahájení stavebního řízení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského
úřadu Český Krumlov a Městského úřadu Větřní a současně na jejich elektronických úředních
deskách po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem vyvěšení

Vyvěšeno dne:................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.

Po uplynutí doby vyvěšení na úředních deskách dotčených obcí, vraťte kopii OOP s vyznačením doby
vyvěšení na úřední desce úřadu na Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Český Krumlov.

