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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Obec Střítež, IČO 00583774, Kaplice-nádraží č.p. 2, 382 42 Střítež,
kterou zastupuje Hana Velková, IČO 07867069, Krokova č.p. 110, 379 01 Třeboň
(dále jen "žadatel") podal dne 12.4.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
„Cyklostezka Kaplice nádraží - Raveň“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1831/84, 2576/4, 2576/5, 2578, 2605/2, 2605/3, 2806/3,
2806/5, 2806/8, 2806/14, 2809, 2812, 2977, 2978, 2979, 2985, 2993, 2995/1, 2997, 2999, 3003, 3004,
3005, 3010, 3012 v katastrálním území Střítež u Kaplice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné
územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a 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 stavebního zákona, oznamuje zahájení
společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a
silničního hospodářství, úřední dny pondělí, středa 8.00-17.00 a pátek 8:00-14:00 hod v kanceláři č.
304.).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 122, 139/1, 207, 208, 312/1, 326, 343, 345, 412, parc. č. 2585, 2588, 2605/1, 2806/1,
2806/18, 2806/19, 2806/22, 2962, 2965, 2966, 2980, 2986, 3009, 3022 v katastrálním území Střítež
u Kaplice
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Střítež, Raveň č.p. 17, Střítež, Kaplice-nádraží č.p. 29, č.p. 2, č.p. 72, č.p. 28 a č.p. 40

Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném
termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují
rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá.
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; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jakub Žahourek
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu, který vede
řízení a OÚ Střítež. Oznámení bude zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup.

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

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

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

Obdrží:
Účastníci dle § 94k písm. a), b) stavebního zákona (dodejky):
1. Obec Střítež, IDDS: ucfb68k
2. Hana Velková, Krokova č.p. 110, 379 01 Třeboň II
Účastníci dle § 94k písm. c), d) stavebního zákona (dodejky):
3. Václav Lattner, Dolní Dvořiště č.p. 71, 382 72 Dolní Dvořiště
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4. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
5. Jana Kozová, Krumlovská č.p. 263, 382 32 Velešín
6. Dana Hujslová, U Přehrady č.p. 581, 382 32 Velešín
7. Zdenka Kroupová, Raveň č.p. 26, Střítež, 382 41 Kaplice 1
8. DOVIRO s.r.o., IDDS: 253rxaf
9. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
10. Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici, IDDS: xrdvner
11. Anna Kuncová, Na Hvízdalce č.p. 494, 382 32 Velešín
12. Pavel Jouza, K Zámečku č.p. 950, 382 41 Kaplice 1
13. Josef Buchwaldek, Kovanecká č.p. 2390/3, 190 00 Praha 9-Libeň
14. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
15. Pavel Brabec, Raveň č.p. 17, Střítež, 382 41 Kaplice 1
16. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
Účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona:
- doručováno veřejnou vyhláškou dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Na vědomí:
17. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov - Dopravní inspektorát,
IDDS: eb8ai73
18. Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr
19. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
20. Městský úřad Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, Náměstí
č.p. 70, 382 41 Kaplice 1
21. Městský úřad Kaplice, Odbor stavební úřad, Náměstí č.p. 70, 382 41 Kaplice 1
22. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3
23. Drážní úřad, Sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd
24. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice - Odbor služby dopravní
policie, IDDS: eb8ai73

