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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Kájov, IČO 00245933, Kájovská 100, 382 21 Kájov,
která je na základě plné moci zedne 12.08.2022 zastoupena panem Karlem Jirovcem, IČO
02027178, Spojovací 22, 382 03 Křemže
(dále jen "stavebník") dne 22.09.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Kájov, oprava MK Potoční
na pozemcích parc. č. 1412/1, 1412/6, 1412/17, 1412/22, 1413/4, 1656/22, 2070 v katastrálním
území Kladné, parc. č. 60/41 v katastrálním území Křenov u Kájova.
Stavební záměr rekonstrukce je navrhován v rozsahu dle předložené projektové dokumentace
ke stavebnímu řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
Stavební objekt SO 101 – Komunikace: Předmětem stavebního záměru je oprava stávajícího
povrchu vozovky místní komunikace ozn. 9c ul. Potoční, Kájov, ve staničení km 0,00000 –
0,43055 a veřejně přístupné účelové komunikace – příjezdu k domu čp. 85, Kájov, ve staničení
km 0,00000 – 0,04922, vše na výše uvedených pozemcích, vše ve stávající trase a dispozici.
V rámci opravy dojde k výměně živičného povrchu místní komunikace ul. Potoční, Kájov, a
mírné úpravě příčného a podélného sklonu pro bezpečný odvod povrchových vod. Na konci
rekonstruovaného úseku ul. Potoční je stávající obratiště. Sjezdy k sousedním nemovitostem
zůstanou ve stávající dispozici. V rámci rekonstrukce dojde k úpravě zpevněných ploch před
řadovými garážemi, které budou opatřeny odvodňovacím žlabem z kamenných kostek v délce
128 m, který bude dále sveden do bezejmenného potoka s odlážděním v místě napojení. Dojde
k výměně obrub se základní výškou 0,12 m, v místech sjezdů k sousedním nemovitostem
obruba snížena na výšku 0,02 m. V místě napojení účelové komunikace od domu čp. 85 na ul.
Potoční budou osazeny červené sloupky Z11g, k realizaci jiného dopravního značení nedojde.
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 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních
komunikacích, v souladu s ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění, 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, a to:
do 10ti dnů od doručení tohoto oznámení.

Č.j. MUCK 120071/2022/ODSH/Is

str. 2

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.
Silniční správní úřad dále ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení dává
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to nejpozději do 5ti dnů od
skončení lhůty určené k uplatnění námitek a navrhování důkazů. Po uplynutí této lhůty a po
obdržení stanovisek a závazných stanovisek předpokládá správní orgán vydání rozhodnutí.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Český Krumlov, odbor
dopravy a silničního hospodářství, v úřední dny a hodiny, po telefonické dohodě).
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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Aleš Iser
Referent DaSH

Obdrží:
účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a), b), c) (doručenky)
1. Obec Kájov prostřednictvím Karla Jirovce, IDDS: e2c6nks, Spojovací č.p. 22, 382 03 Křemže
účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. d) (doručenky)
2. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu, sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
3. CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) (doručenky)
4. vlastníci sousedních pozemků, kterým je oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního
řádu veřejnou vyhláškou: st. p. č. 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 264, 265, 266, 267, 271, 309, 310,
340, 369, 370, 376, 377, 398, 427, 457, 508, parc. č. 1412/21, 1412/30, 1412/33, 1412/35,
1412/36, 1412/46, 1412/50, 1412/60, 1413/7, 1413/16, 1413/17, 1413/21, 1413/23, 1413/24,
1413/25, 1413/34, 1413/35, 1413/36, 1413/37, 1413/38, 1413/39, 1413/41, 1413/42, 1414/22,
1414/34, 1656/18, 1656/38, 1656/71, parc. č. 60/40, 60/74, 60/78, 60/79, 60/80, 60/81, 60/82,
60/83, 60/98, 60/99, k. ú. Křenov u Kájova, st. p. č. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 287, 288, 322,
334, 453 Křenov u Kájova
Na vědomí:
5. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Služba dopravní policie,
dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73, Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 01 Český Krumlov
6. Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Český Krumlov
7. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS:
agzai3c, Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice
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8. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru,, IDDS: hjyaavk, Tychonova č.p. 1, 160 00 Praha 6
9. Obec Kájov, úřední deska, IDDS: hwhb3tm, Kájovská č.p. 100, 382 21 Kájov
10. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Český Krumlov

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov a
Obce Kájov po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po dni 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 oznámení musí být též zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup – na
elektronických úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov a Obce Kájov po dobu 15
dnů.
Vyvěšeno dne: .......................................

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

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

