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Státní pozemkový úřad
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Palackého nám. 1090
386 01 Strakonice

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro JčK, pobočka Strakonice, IČ: 013
12 774, Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice
(dále jen „stavebník“) podal k odboru dopravy MěÚ Blatná (dále jen „silniční správní úřad“)
dne 26.10.2016 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
„Polní cesty – Metly, Předmíř“
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. 2284, 2333 v k.ú. Předmíř, parc.č. 2007, 2013, 2053,
2054, 2056, 2058, 2064, 2087 a 2090 v k.ú. Metly.
Pozemky sousedící se stavbou, které mohou být přímo dotčeny vlivem záměru:
parc.č. 1048, 2313, 2314, 2318, 2321, 2322, 2323 v k.ú. Předmíř;
parc.č. 702/3, 2008, 2010, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025, 2027, 2030, 2031, 2032,
2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2047, 2048,
2055, 2057, 2059, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2086, 2088, 2089, 2092, 2093, 2094,
2110, 2163, 2170, 2171 a 2172 v k.ú. Metly;
parc.č. 503 a 652/2 v k.ú. Pozdyně;
parc.č. 886/1 dle KN, parc.č. 751/1 a 752 dle PK, v k.ú. Starý Smolivec.
Stručný popis stavby:
Stavba spočívá v rekonstrukci stávajících účelových komunikací (polních cest označených
jako SR1, SR3) a novostavbě účelové komunikace (polní cesty označené jako SR7),
s rozdělením na následující stavební objekty:
Stavební objekt 101 (polní cesta SR1, pozemky parc.č. 2007, 2013 a 2056 v k.ú. Metly)
Rekonstrukce komunikace v délce celkem 1 205,8 m (vč. napojení na stávající místní
komunikaci) v šířce 4,0 m (3,0 m vozovka + 2x 0,5 m krajnice) s rozšířením v obloucích.
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Povrch komunikace bude z penetračního makadamu s dvojvrstvým asfaltovým nátěrem
s posypem a zadrcením.
Bude obnoven trubní propustek, zřízen podélný trativod pro odvodnění pláně. Budou zřízeny
2 výhybny a zpevněny sjezdy na sousední nemovitosti.
Stavební objekt 201 (most přes Metelský potok na polní cestě SR1)
Stávající most bude odstraněn a nahrazen novým. Nosná konstrukce bude tvořena
železobetonovými deskovými prefabrikáty a monolitickým dobetonováním. Prefabrikáty
budou spojeny petlicovým stykem příčné výztuže. Opěry budou železobetonové, rozepřené,
bez závěrné zídky s konzolovými křídly. Nový most bude založen na mikropilotách.
Stavební objekt 102 (polní cesta SR3, pozemky parc.č. 2053, 2054, 2058, 2064, 2087 a 2090
v k.ú. Metly)
Rekonstrukce komunikace v délce 632,3 m v šířce 4,0 m (3,0 m vozovka + 2x 0,5 m krajnice)
s rozšířením v obloucích. Povrch komunikace bude z penetračního makadamu s dvojvrstvým
asfaltovým nátěrem s posypem a zadrcením.
Bude zřízen trubní propustek a podélný trativod pro odvodnění pláně. Budou zřízeny 2
výhybny a zpevněny sjezdy na sousední nemovitosti.
Stavební objekt 103 (polní cesta SR7, pozemky parc.č. 2284, 2333 v k.ú. Předmíř)
Novostavba komunikace v délce 481,6 m v šířce 4,0 m (3,0 m vozovka + 2x 0,5 m krajnice)
s rozšířením v obloucích. Povrch komunikace bude z penetračního makadamu s dvojvrstvým
asfaltovým nátěrem s posypem a zadrcením.
Bude zřízen trubní propustek, podélný trativod pro odvodnění pláně a v části úseku příkop.
Budou zřízeny 2 výhybny a zpevněny sjezdy na sousední nemovitosti.
Silniční správní úřad, jakožto speciální stavební úřad pro stavbu pozemních komunikací,
příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen
„stavební zákon“), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích,
v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení stavebního řízení
(řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti). Z důvodu velkého počtu účastníků stavebního
řízení (více než 30) je podle § 144 správního řádu zahájení řízení oznámeno veřejnou
vyhláškou, která se (vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup) vyvěšuje na
úředních deskách MěÚ Blatná, OÚ Předmíř, a dále též na úředních deskách OÚ Hvožďany
a OÚ Mladý Smolivce, jelikož se část pozemků sousedících se stavbou nachází v k.ú.
Pozdyně a v k.ú. Starý Smolivec.
Jelikož jsou silničnímu správnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští se ve smyslu § 112 odst. 2
stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.
Účastníci řízení mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu
provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jejich 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 výše uvedený rozsah, se
nepřihlíží.
Účastníci řízení mohou své námitky, návrhy na důkazy či jiné návrhy uplatnit u zdejšího
silničního správního úřadu nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení (písemnost
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je doručena 15. dnem ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu
Blatná), jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit závazná stanoviska
dotčené orgány. Účastníci řízení mají též právo dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Pro takové vyjádření stanovuje
silniční správní úřad lhůtu do 15 dnů od doručení tohoto oznámení doručení (které
nastává 15. dnem od vyvěšení na úřední desce MěÚ Blatná, jak je uvedeno výše). Poté bude
vydáno rozhodnutí.
Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu – seznámit se s poklady pro vydání rozhodnutí,
na Městském úřadu Blatná, odboru dopravy (dveře č. 202), v úředních hodinách: pondělí
a středa 7,30 – 12,00, 13,00 – 17,00 hod., pátek 7,30 – 10,30 hod., nebo po předchozí dohodě
i mimo úřední hodiny: úterý, čtvrtek 7,00 - 12,00; 13,00 - 15,00 hod., pátek 10,30 - 12,00;
13,00 - 14,30 hod.
Účastníci řízení se mohou na základě plné moci nechat v řízení zastupovat zástupcem.
Zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo
společný zástupce (§ 33 - § 35 správního řádu).
Účastníky tohoto stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona jsou:
•

stavebník: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro JčK, pobočka
Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice;

•

vlastník dotčené stavby (na níž bude provedena změna) a vlastník pozemků, na kterých
má být stavba prováděna: Obec Předmíř, Předmíř 43, 387 42 Lnáře;

•

vlastník pozemku parc.č. 2058 v k.ú. Metly, na kterém má být provedena stavba: Marta
Sloupová, Metly 9, 387 42 Lnáře.

•

vlastníci staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, a ti, kdo mají k těmto
pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich
práva prováděním stavby přímo dotčena: ČEPRO, a.s., Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7;

•

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno: viz identifikace na str. 1 výše; a dále ti, kdo mají k
sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno: ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10.

otisk úředního razítka

Ing. Jan Valášek
vedoucí odboru dopravy, v.r.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Blatná, úřední desce Obecního úřadu Předmíř, úřední desce obecního úřadu
Hvožďany a úřední desce Obecního úřadu Mladý Smolivec, vč. zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
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S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude veřejná vyhláška zaslána zpět Městskému
úřadu Blatná, odboru dopravy.

Vyvěšeno dne ............................................ Sejmuto dne....................................................

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obdrží:
účastníci řízení:
stavebník (žadatel):
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro JčK, pobočka Strakonice, Palackého
nám. 1090, 386 01 Strakonice (datovou schránkou)
vlastník stavby komunikací:
Obec Předmíř, Předmíř 43, 387 42 Lnáře (datovou schránkou) - žádáme o vyvěšení veřejné
vyhlášky
ostatní účastníci řízení:
veřejnou vyhláškou
dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Strakonice (datovou schránkou)
č.j. KRPC-101740-1/ČJ-2015-020706 a KRPC-59073-2/ČJ-2016-020706

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (datovou schránkou)
MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, tř. T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
ostatní:
Obecní úřad Hvožďany (datovou schránkou) - žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky
Obecní úřad Mladý Smolivec (datovou schránkou) - žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky

