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Rozhodnutí 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 11.12.2020 podalo 

Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, 
 

        r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

,,Veřejné osvětlení - Volyňská ul. Strakonice“ 
 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. č. 209/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 515/1 (trvalý travní 
porost), p. č. 598/4 (ostatní plocha), p. č. 598/6 (ostatní plocha), p. č. 724/1 (ostatní plocha),                  
p. č. 724/2 (ostatní plocha), p. č. 724/12 (ostatní plocha), p. č. 724/16 (ostatní plocha), p. č. 724/17 
(ostatní plocha), p. č. 805 (ostatní plocha) v katastrálním území Nové Strakonice, p. č. 351 (ostatní 
plocha), p. č. 416/4 (zahrada), p. č. 597/1 (ostatní plocha), p. č. 597/3 (ostatní plocha), p. č. 609/3 
(ostatní plocha) v katastrálním území Přední Ptákovice, vše obec Strakonice, p. č. 1072/2 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Radošovice u Strakonic, obec Radošovice. 

 
Předmětem stavby je nové kabelové vedení veřejného osvětlení (dále ,,V. O.“) včetně umístění 22 ks 
nových ocelových osvětlovacích stožárů s výložníky a se svítidly LED 100 W, nové uzemnění a nové 
kabelové trasy v délce cca 163 m pro budoucí rozvod technologie světelné signalizace, vše v ulici 
Volyňská ve Strakonicích, pro zajištění osvětlení stávající komunikace I. třídy a přilehlého chodníku. 
 

Rozsah stavby:  

Nové kabelové vedení ,,V. O.“ - nový kabel CYKY 4 x 16 mm2               1 350 m 
                                           - nový kabel CYKY 3 x 2,5 mm2                   27 m 

Trasa světelné signalizace - křižovatka ST07    68 m 
                                      - křižovatka ST08    95 m 
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II.   Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. č. 209/1, p. č. 598/6, p. č. 805, p. č. 598/4, p. č. 724/12,                    
p. č. 724/16, p. č. 724/17, p. č. 724/1, p. č. 724/2, p. č. 515/1 v katastrálním území Nové Strakonice,                    
p. č. 609/3, p. č. 351, p. č. 416/4, p. č. 597/1, p. č. 597/3 v katastrálním území Přední Ptákovice, vše 
obec Strakonice, p. č. 1072/2 v katastrálním území Radošovice u Strakonic, obec Radošovice, jak je 
zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 500, který je součástí dokumentace k územnímu řízení, 
vypracované v říjnu 2020. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 

2. Stavba bude dokončena do 31.12.2023. 
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 

4. Za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací odpovídá zhotovitel. 
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost                       
a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

6. Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,                                                 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 

7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, v platném znění, ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., upravující požadavky na využívání 
území, v platném znění, a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách. 

8. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným subjektem. Před zahájením stavby stavebník 
v souladu se zněním § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona oznámí stavebnímu úřadu termín 
zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který 
stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy a ponechán do dokončení stavby. 

10. Stavebník je povinen pro provádění zemních prací zajistit si informace o existenci podzemních                 
staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu dle vyjádření a stanovisek jejich vlastníků               
či správců, zejména: 
• Technické služby Strakonice s. r. o. – ze dne 17.03.2021, zn. 44/Ko/21 
• E.ON Distribuce, a. s. - ze dne 15.12.2020, zn. M18391-26086033 (elektro, plyn)  

                                - ze dne 13.10.2020, zn. F5285-27022350 (elektro) 
                                           - ze dne 16.11.2020, zn. I12394-27022351 (plyn) 

• Vodafone Czech Republic a. s. - ze dne 19.01.2021, zn. 210118-1448247821 
• Správa železnic, státní organizace - ze dne 04.03.2020, zn. 6238/2020-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-156 
• ČD-Telematika a. s. – ze dne 05.02.2020, č. j. 1202001636 
• Teplárna Strakonice, a. s. – ze dne 11.02.2020, zn. 224/15-20 
• CETIN a. s. – ze dne 07.02.2020, č. j. 524119/20 

 

11. Při provádění stavby musí  být dodrženy požadavky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích: 
a)  MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí - ze dne 06.02.2020, č. j. MUST/006184/2020/ŽP/mrkr: 

• Veškeré odpady vzniklé při stavbě předávané k recyklaci či k jinému využití nebo k odstranění 
musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 
zákona o odpadech. 

• O odpadech vzniklých v průběhu stavby a o způsobech nakládání s nimi bude v souladu s § 39 
odst. 1 zákona o odpadech vedena průběžná evidence v rozsahu dle § 21 vyhlášky MŽP        
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, která bude po 
dokončení stavby předložena odboru životního prostředí MěÚ Strakonice, nejpozději však do 
30 dnů. 

• U případně vzniklé přebytečné zeminy předávané k dalšímu využití, je nutné provést rozbory 
podle přílohy č. 10 tab. 10.1 a 10.2, příp. 10.4 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Výsledky rozborů 
akreditované laboratoře ze vzorků z odvážené zeminy s uvedením jejího množství a místa 
využití budou předloženy před zahájením terénních úprav (či jiného využití) na MěÚ 
Strakonice, odbor ŽP, oddělení ochrany prostředí. 

• Současně s průběžnou evidencí odpadů budou ve stanovené lhůtě odboru ŽP MěÚ Strakonice 
předloženy taktéž doklady o předání odpadů ze stavby oprávněné osobě, a to v rozsahu 
platném pro přejímku odpadů do zařízení, zejména pro druhy a množství odpadů, uvedené 
v předložené projektové dokumentaci. 
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b)  MěÚ Strakonice, odbor dopravy - ze dne 06.02.2020, č. j. MUST/006043/2020/OD/kot: 

• Jestliže při realizaci dojde k omezení provozu na místní komunikaci na pozemcích p. č. 598/4, 
598/6, 724/12, 724/16, 724/17, 805, vše v k. ú. Nové Strakonice a na pozemcích p. č. 609/3, 
351, 416/4, 597/1, vše v k. ú. Přední Ptákovice, musí být z hlediska bezpečnosti silničního 
provozu předložen návrh dopravně inženýrského opatření, stanovisko Policie ČR-KŘ 
Strakonice, dopravního inspektorátu a stanovisko vlastníka dotčené komunikace – Města 
Strakonice. Zdejší odbor ve správním řízení rozhodne o povolení zvláštního užívání příp. 
uzavírky. Žádost je nutné předložit v dostatečném předstihu. 

• V průběhu stavby je nutné zachovat funkční okruh VO v řešené oblasti a ponechat svítit 
osvětlení na stavbě pro bezpečný pohyb chodců a účastníků silničního provozu.  

c)  MěÚ Strakonice, Odbor informatiky a provozu – ze dne 29.01.2020, č. j. MUST/004888/2020/OIP/ulc: 
• V zájmovém území má Město Strakonice chráničky metropolitní sítě Města Strakonice. 

Stavba nesmí narušit integritu chrániček. 

d)  KÚ JčK, ODSH, Oddělení silničního hospodářství – ze dne 14.12.2020, č. j. KUJCK 150660/2020: 
• Pokud si výše zmíněná stavba vyžádá zásah do silničního pozemku silnice I/4, zhotovitel 

stavby požádá u zdejšího silničního správního úřadu min. 1 měsíc před zahájením stavby     
o povolení zvláštního užívání silnice I/4 a v případě omezení silničního provozu o stanovení 
přechodné úpravy silničního provozu po dobu provádění prací. Doloží DIO (dopravně 
inženýrské opatření), odsouhlasené Policií ČR, KŘP JčK, Dopravním inspektorátem 
Strakonice. Dle rozsahu prací a potřebného záboru silnice I/4 by zdejší silniční správní úřad 
rozhodl, zda bude nutné vydat i povolení částečné uzavírky. 

• Předmětný záměr musí být projednán s majetkovým správcem silnice I/4 Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, správou České Budějovice. 

• Hloubka uložení bude min. 1,2 m pod korunou vozovky tak, aby ochranné pásmo zařízení 
nezasáhlo ochranné pásmo komunikace. 

e)  Ředitelství silnic a dálnic ČR – ze dne 30.04.2020, zn. 2068/20/32210/4/EN: 

• Stavba bude realizována v koordinaci s rekonstrukcí komunikace I/4, ulice Volyňská. 
Souhlasné stanovisko ŘSD ČR neplatí na samostatný vstup do pozemku a stavby, k mimž má 
ŘSD ČR právo hospodaření. Z tohoto důvodu důrazně upozorňujeme na nutnost začlenění 
této stavby do připravované celkové a rozsáhlé rekonstrukce sítí, chodníku i komunikace I/4. 

f) Drážní úřad, sekce infrastruktury, ÚO Plzeň – ze dne 22.07.2020, č. j. DUCR-41913/20/Kmi: 

• Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. 
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním 
úřadem. 

• Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

• Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

• Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 

• Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené 
stavby. 

• Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který 
Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění. 

12. Při realizaci stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona,                
který musí být na stavbě k dispozici, včetně projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem                           
a dokladů týkajících se prováděné stavby. 

13. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a možnosti jejich úrazu. 
14. Stavební materiál nebude bez příslušného povolení skladován na veřejném prostranství. 

15. Během stavby nebude znečišťováno životní prostředí ani přilehlé komunikace. V případě znečištění 
zajistí stavebník okamžitou nápravu. 

16. Vlastníkům a uživatelům dotčených a sousedních nemovitostí bude zajištěn po dobu stavby bezpečný 
přístup, případně příjezd k jejich nemovitostem. 

17. Pozemky dotčené stavbou budou po dokončení stavby uvedeny do původního, náležitě upraveného 
stavu a předány jejich vlastníkům. 

18. Stavebník, zhotovitel nebo vlastník stavby je povinen neprodleně stavebnímu úřadu ohlásit závady, 
které ohrožují bezpečnost, životy či zdraví osob nebo mohou způsobit značné škody. 
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19. Dotčené území spadá mezi místa označená jako území s archeologickými nálezy, proto je nutno 
zabezpečit provedení záchranného archeologického průzkumu. Stavebník je povinen od doby přípravy 
stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 2, 118 01 Praha 1 a umožnit 
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum dle                 
§ 22 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění. 

20. Ve výše uvedené lhůtě k dokončení stavby je stavebník povinen požádat o kolaudační souhlas                 
v souladu s § 122 stavebního zákona. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas stavebník předloží doklady 
dle § 121 stavebního zákona. Náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví vyhláška                  
č. 503/2006 Sb., v platném znění. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
 

• Město Strakonice, IČO 00251810, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4-Nusle 

• ČZ a. s., IČO 25181432, Sluneční náměstí 2540/5, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 5 

• Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a. s., IČO 46678379, Radošovice 83, 386 46 Strakonice 1 
 

 
 

Odůvodnění: 

Dne 11.12.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Jelikož 
předložená žádost neobsahovala předepsané náležitosti, bylo řízení usnesením ze dne 14.12.2020 
přerušeno a žadatel byl vyzván k odstranění nedostatků podání. Dne 23.03.2021 žadatel odstranil 
nedostatky podání a stavební úřad pokračoval v řízení.   
 

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 26.03.2021 zahájení řízení o umístění výše uvedené stavby 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Územní řízení bylo zahájeno veřejnou vyhláškou dle                
§ 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád“), uplynutím lhůty 15 dnů 
ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 
Stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního 
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala po doplnění dostatečné 
podklady pro posouzení záměru a zároveň stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení 
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 
 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 
a § 90 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Záměr je v souladu 
s Územním plánem Strakonice. Je umisťován v zastavěném území s funkčním využitím ,,(DS) - plochy 
dopravní infrastruktury - doprava silniční“, ,,(Pv) - plochy veřejných prostranství“ a ,, (Vo) - plochy výroby 
a skladování + občanská vybavenost“ a částečně v ploše přestavby (NS18/3) ,,(On) - plochy občanského 
vybavení – neveřejný zájem“. Záměr je rovněž v souladu s Územním plánem Radošovice. Je umisťován 
v nezastavěném území s funkčním využitím ,,(NS) – plochy smíšené nezastavěného území. Záměr je 
v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona, dle kterého lze v nezastavěném území v souladu s jeho 
charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní 
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší 
podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická 
zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není                             
u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je 
územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Závazné stanovisko 
k tomuto záměru vydal MěÚ Strakonice, odbor rozvoje, dne 22.12.2020 pod č. j. OR/20/had-102/S-540. 

Navržená stavba je stavbou technické infrastruktury, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bod 8,  
stavebního zákona, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby. Stavbu lze provést na základě 
pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, ve kterém jsou stanoveny zároveň podmínky pro její 
provedení.  
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K výše uvedenému záměru dále vydali souhlas, stanoviska či vyjádření: 
• ČZ a. s., ze dne 07.02.2020, zn. PaRS 8/2020 
• ZZN Strakonice a. s., Radošovice 83, 386 46 Strakonice 
• MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, ze dne 06.02.2020, č. j. MUST/004944/2020/ŽP/Chm 
• MěÚ Strakonice, orgán státní památ. péče, ze dne 31.01.2020, č. j. MUST/005267/2020/SÚ/Hol 
• Policie ČR, KŘP JčK, ÚO Strakonice, DI Strakonice, ze dne 12.02.2020, č. j. KRPC-18329-1/ČJ-

2020-020706 

Při určování okruhu účastníků řízení dle § 85 stavebního zákona vycházel stavební úřad z charakteru 
předmětné stavby a možných vazeb na okolí, které mohou být umístěním stavby dotčeny nebo změněny. 
Na základě zjištěných skutečností stavební úřad zařadil do okruhu účastníků řízení dle § 27 odst. 1 
správního řádu žadatele a vlastníky pozemků dotčených záměrem. Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné 
věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno                        
a vlastníci staveb technické infrastruktury v pozemcích dotčených stavbou, byly zařazeny do okruhu 
účastníků dle § 27 odst. 2 správního řádu.  
 

Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 správního řádu: 
 

-  osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům p. č. 511/7, p. č. 511/1,                 
p. č. 596/11, p. č. 724/16, p. č. 510/6, p. č. 512/6, p. č. 508/93, p. č. 508/78, p. č. 515/5, p. č. 595/31, 
p. č. 595/32, p. č. st. 560, st. 190, st. 191, st. 192, st. 193, st. 194, st. 197, st. 198, st. 195, st. 196                  
v katastrálním území Nové Strakonice, p. č. st. 47, st. 45/2, st. 87, st. 142, st. 125, st. 50, st. 51, st. 52, 
st. 53, st. 124, st. 136, st. 67/1, st. 67/2, st. 126, st. 162, st. 36/1, st. 36/5, st. 36/4, st. 153, st. 118,                
st. 116, p. č. 308/2, p. č. 308/7, p. č. 596/26, p. č. 596/25, p. č. 345/2, p. č. 345/4, p. č. 345/4,                   
p. č. 345/9, p. č. 345/1, p. č. 344/3, p. č. 350/1, p. č. 350/2, p. č. 350/3, p. č. 357/3, p. č. 357/4,                  
p. č. 363/2, p. č. 363/3, p. č. 363/4, p. č. 370, p. č. 371/11, p. č. 371/2, p. č. 371/3, p. č. 375/1                        
v katastrálním území  Přední Ptákovice, vše obec Strakonice, p. č. 1072/4 v katastrálním území 
Radošovice u Strakonic, obec Radošovice, a stavbám č. p. 442, č. p. 175, č. p. 176, č. p. 177, č. p. 178, 
č. p. 179, č. p. 180, č. p. 181, č. p. 182, č. p. 183 ve Strakonicích II, č. p. 37, č. p. 35, č. p. 79, č. p. 129, 
č. p. 108, č. p. 46, č. p. 40, č. p. 41, č. p. 47, č. p. 107, č. p. 121, č. p. 227, č. p. 69, č. p. 109, č. p. 155, 
č. p. 29, č. p. 147, č. p. 97, č. p. 140, č. p. 122, č. p. 115 v Předních Ptákovicích, na nich  
 

- vlastníci staveb technické infrastruktury v pozemcích dotčených stavbou st. p. č. 209/1, p. č. 598/6,               
p. č. 805, p. č. 598/4, p. č. 724/12, p. č. 724/16, p. č. 724/17, p. č. 724/1, p. č. 724/2, p. č. 515/1                    
v katastrálním území Nové Strakonice, p. č. 609/3, p. č. 351, p. č. 416/4, p. č. 597/1, p. č. 597/3                       
v katastrálním území Přední Ptákovice, vše obec Strakonice, p. č. 1072/2 v katastrálním území Radošovice 
u Strakonic, obec Radošovice 
 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  účastníci neuplatnili návrhy a námitky 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
-  účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili 
 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů                 
ve výroku uvedených. 
 
 
 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, České  
Budějovice, podáním u zdejšího správního orgánu. 

V řízení podle § 144 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem 
stejnopisů dle § 82 odst. 2 zákona tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník 
dostal jeden stejnopis.  

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 
 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.  
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. 
Nepozbude však platnosti, pokud bude v dané lhůtě se záměrem započato. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Ing. Jaromír  Zeman                       otisk úředního razítka 
vedoucí stavebního úřadu                
 
Správní poplatek se podle § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, 
nevyměřuje. 
 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Strakonice  a OÚ Radošovice                 
a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Strakonice způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla–li splněna i podmínka zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
Úřední deska: 

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

 
 

……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 

Dálkový přístup: 

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

 
 

…………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Počet listů: 4 
Počet příloh: 1 (ověřená dokumentace stavby - po nabytí právní moci rozhodnutí) 
 
 
Rozdělovník:  
 

účastníci územního řízení – doručení jednotlivě 
 

Město Strakonice, Velké náměstí č. p. 2, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1 + příloha 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
ČZ a. s., IDDS: bskdmw4 
Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a. s., IDDS: 4npg5hn 
 
účastníci územního řízení – doručení veřejnou vyhláškou 

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům p. č. 511/7, p. č. 511/1,                 
p. č. 596/11, p. č. 724/16, p. č. 510/6, p. č. 512/6, p. č. 508/93, p. č. 508/78, p. č. 515/5, p. č. 595/31, 
p. č. 595/32, p. č. st. 560, st. 190, st. 191, st. 192, st. 193, st. 194, st. 197, st. 198, st. 195, st. 196                  
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v katastrálním území Nové Strakonice, p. č. st. 47, st. 45/2, st. 87, st. 142, st. 125, st. 50, st. 51, st. 52, 
st. 53, st. 124, st. 136, st. 67/1, st. 67/2, st. 126, st. 162, st. 36/1, st. 36/5, st. 36/4, st. 153, st. 118,                
st. 116, p. č. 308/2, p. č. 308/7, p. č. 596/26, p. č. 596/25, p. č. 345/2, p. č. 345/4, p. č. 345/4,                   
p. č. 345/9, p. č. 345/1, p. č. 344/3, p. č. 350/1, p. č. 350/2, p. č. 350/3, p. č. 357/3, p. č. 357/4,                  
p. č. 363/2, p. č. 363/3, p. č. 363/4, p. č. 370, p. č. 371/11, p. č. 371/2, p. č. 371/3, p. č. 375/1                       
v katastrálním území  Přední Ptákovice, vše obec Strakonice, p. č. 1072/4 v katastrálním území 
Radošovice u Strakonic, obec Radošovice, a stavbám č. p. 442, č. p. 175, č. p. 176, č. p. 177, č. p. 178, 
č. p. 179, č. p. 180, č. p. 181, č. p. 182, č. p. 183 ve Strakonicích II, č. p. 37, č. p. 35, č. p. 79, č. p. 129, 
č. p. 108, č. p. 46, č. p. 40, č. p. 41, č. p. 47, č. p. 107, č. p. 121, č. p. 227, č. p. 69, č. p. 109, č. p. 155, 
č. p. 29, č. p. 147, č. p. 97, č. p. 140, č. p. 122, č. p. 115 v Předních Ptákovicích, na nich  
 

- vlastníci staveb technické infrastruktury v pozemcích dotčených stavbou st. p. č. 209/1, p. č. 598/6,               
p. č. 805, p. č. 598/4, p. č. 724/12, p. č. 724/16, p. č. 724/17, p. č. 724/1, p. č. 724/2, p. č. 515/1                    
v katastrálním území Nové Strakonice, p. č. 609/3, p. č. 351, p. č. 416/4, p. č. 597/1, p. č. 597/3                       
v katastrálním území Přední Ptákovice, vše obec Strakonice, p. č. 1072/2 v katastrálním území Radošovice 
u Strakonic, obec Radošovice 
 
dotčené orgány - doručení jednotlivě 
 

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké náměstí č. p. 2, 386 01 Strakonice  
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, Velké náměstí č. p. 2, 386 01 Strakonice 
Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, Velké náměstí č. p. 2, 386 01 Strakonice  
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr 
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd 
 

ostatní 
 

Městský úřad Strakonice, Velké náměstí č. p. 2, 386 01 Strakonice (úřední deska, dálkový přístup) 
Obecní úřad Radošovice, IDDS: 2j6b5a7 (úřední deska) 
 

vlastní  
 

 
 
 
 


		2021-05-19T10:31:35+0200
	Miloslava Krejčová
	v.z. vedoucího odboru - vedoucí oddělení




