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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
Veřejná vyhláška 

  
 Obec Plavsko, Plavsko 77, 378 02 Stráž n/Než., IČ: 00512699, podala dne 15.3.2017 u 
zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Stavba 
chodníků v Plavsku“ na parcele č. 36/25, 37/1, 37/2, 38/2, 2708/1, 2713, 2736/3, 2736/16 a 
2736/21 v k.ú. Plavsko.  
 Stavba zahrnuje opravu stávajících chodníků a stavbu nových chodníků podél silnice 
III/14813 a 14814, stavbu nástupišť u autobusových zastávek veřejné linkové dopravy, přechodu 
pro chodce a místa pro přecházení. 
 Chodníky budou šířky 1,5m, v místě autobusových zastávek min. 1,75m. Obruby podél 
silnice budou betonové, základní výšky 12cm nad niveletou silnice. V místě nástupiště budou ve 
výšce 16cm. Povrch chodníků bude z betonové dlažby. Prvky pro nevidomé budou provedeny 
z hmatné dlažby. Podél snížené obruby v místě přechodu pro chodce a v místě pro přecházení bude 
proveden varovný pás z hmatné dlažby v kontrastní barvě v šíři 40cm. Na chodníku v ose přechodu 
pro chodce a místa pro přecházení, bude zřízen signální pás v šíři 80cm z hmatné dlažby 
v kontrastní barvě. Nové obrubníky, které budou tvořit vodící lini, budou výšky min. 60mm nad 
niveletou chodníku. V místě sjezdů bude podél snížené obruby proveden varovný pás z hmatné 
dlažby v kontrastní barvě v šíři 40cm. Narušené chybějící vrstvy vozovky budou doplněny podle 
podmínek správců komunikací.  
 Odvodnění chodníků bude zajištěno příčným sklonem max. 2%. Odvodnění vozovky budou 
zajišťovat stávající vpusti. U nových chodníků budou uliční vpusti doplněny.  
 Součástí stavby bude svislé a vodorovné dopravní dopravní značení přechodu pro chodce a 
autobusové zastávky. 
 Městský úřad  Jindřichův Hradec odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad, 
podle § 40 odst. 4 písm.  a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a § 
15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen 
“stavební zákon”), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a 
jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení navrhované stavby, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákon a od ústního jednání a 
místního šetření.  

Protože se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, oznamuje se zahájení 
stavebního řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen „správní řád“), která bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce. 
Uplynutím této lhůty je řízení zahájeno. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději do 
10 dnů ode dne zahájení řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny 
sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy.  

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnou v kanceláři č. 2, zdejšího odboru dopravy, ve lhůtě 
shora uvedené. 

Obec Plavsko žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce obce a následnému 
zaslání zpět Městskému úřadu Jindřichův Hradec odboru dopravy.     

Poučení účastníka řízení: 
Podle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má účastník řízení právo si 

zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit 
i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.  



 
Podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, mají účastníci řízení a 

jejich zástupci právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a 
právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části a to za úplatu. 

Podle § 114 stavebního zákona může účastník řízení 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 rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.  

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo 
územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží. 

 
 
 
Otisk úředního razítka 

                                                                                       vedoucí odboru dopravy 
               Městského úřadu J. Hradec 
                    Ing. Zbyněk Heřman 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Stavebník: 
Obec Plavsko, Plavsko 77, 378 02 Stráž n/Než.  

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2. správního řádu zákona č. 500/2004 Sb.: 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plyn, F.A. Gersnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice 
E.ON Česká republika, s.r.o., správa elektrické sítě, F.A. Gersnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice 
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 Č. Budějovice 

Vlastníci nemovitostí sousedících se stavbou, parcela č.: 

2736/5  2736/27 34/10  29/2  36/26  st. 144  36/22 

St. 166/1 2710  30/1  30/2  30/5  st. 123  36/12 

40/2  40/4  34/8  1209/3  st. 122  36/11  1210/3 

1210/4  1205/2  34/9  40/14  st. 157  36/1  34/2 

Dotčené orgány státní správy: 
KŘPJčK, Územní odb. J. Hradec, DI, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, Č. Budějovice 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Úz. odb. J. Hradec, U knihovny 1176/II, 377 01 J. Hradec 
Ministerstvo obrany ČR, odb. ochrany územ. zájmů a řízení programů nem. infrastruktury, Teplého 1899, 

530 02 Pardubice 
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a ÚP, Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec 
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor ŽP, Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ………………………                     Sejmuto dne: ……………………… 
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