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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Hartmanice, IČO 00581291, Hartmanice 22, 373 65 Hartmanice,
kterou zastupuje Štěpán Klečka, Prašná 349, 370 06 České Budějovice
(dále jen "stavebník") dne 20. 4. 2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Základní technické vybavení pro soubor rodinných domů "HARTMANICE"
stavební objekt 01 - Komunikace
na pozemku parc. č. 353/53, 353/54, 353/55, 353/56, 353/57, 353/76, 332/5, 2385/8, 2385/10 v
katastrálním území Hartmanice u Žimutic. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Předmětem předložené dokumentace je výstavba místní obslužné komunikace a zpevněných ploch v obci
Hartmanice v katastrálním území Hartmanice u Žimutic. Stavba obsahuje vlastní komunikační skelet
složený z větve A a větve B, obě jako místní dopravně zklidněná komunikace funkční skupiny D1 –
obytná zóna. Dále je navržen nový chodník a nové místo pro přecházení přes silnici III/1473 včetně
osazení nového veřejného osvětlení. Připojení místní komunikace na silnici III/1473 a jednotlivých
pozemků v rámci navrhované ZTV bylo povoleno rozhodnutím odboru dopravy a silničního hospodářství
v Týně nad Vltavou č.j. MÚT/18293/2017 ze dne 4. 8. 2017.
Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Týn nad Vltavou, 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 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně nařizuje
k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby na den
31. 5. 2018 v 10. 15 hodin
se schůzkou pozvaných.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
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podkladů rozhodnutí (odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Týn nad Vltavou, úřední dny: Po
8:00 - 17:00, St 8:00 - 17:00).
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.

Mgr. Lenka Kokešová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Týn nad Vltavou

Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
1. Obec Hartmanice, IDDS: peqedwj
2. Štěpán Klečka, Prašná č.p. 349/8, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6
3. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
4. E.ON Servisní, s.r.o., IDDS: fdbdvmf
5. Pavel Janda, Pod lesem č.p. 499, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou 1
6. Jan Váňa, Hartmanice č.p. 39, 373 65 Dolní Bukovsko
7. Marie Váňová, Hartmanice č.p. 39, 373 65 Dolní Bukovsko
ostatní účastníci (doručenky)
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8. Josef Klouda, Hartmanice č.p. 18, 373 65 Dolní Bukovsko
9. Jaroslava Roubíková, J. Bendy č.p. 1374/20, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
dotčené orgány
10. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
11. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
12. dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
13. Městský úřad Týn nad Vltavou, - odbor hospodářské správy a školství - úsek památkové péče,
náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
14. Městský úřad Týn nad Vltavou, - odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad
Vltavou 1
15. Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad
Vltavou 1
16. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

