ODO/3066-19/NOVM

Modernizace silnice II/406, hranice kraje – Dačice

Městský úřad Dačice
odbor dopravy
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
Datum: 26. února 2019
Č. j.: ODO/3066-19/NOVM
Č. spisu: 3364/2018

Telefon: 384 401 245
e-mail: siln.hosp2@dacice.cz
Vyřizuje: Martin Procházka

Jméno a adresa stavebníka:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice v zastoupení
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
IČ: 70971641

ROZHODNUTÍ
veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Dne 21.11.2018 podal stavebník Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice v zastoupení Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje p. o., Nemanická 2133/10, 370
10 České Budějovice, IČ: 70971641 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Modernizace
silnice II/406, hranice kraje – Dačice“ (dále jen stavba) na pozemcích parcelní číslo KN 2795/17,
2822 a 2846/3 v k.ú. Dačice (624403), na pozemku parc. č. KN 783 v k.ú. Kostelní Vydří (670533) a
na pozemcích parc č. KN 215, 494/1, 508/1, 508/5, 508/6, 508/7, 508/8, 508/9, 508/10, 508/14 a
531/1 v k.ú. Velký Pěčín (779695). Městský úřad Dačice, odbor dopravy jako speciální stavební
úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal Váš návrh ze dne 21.11.2018
podle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a
rozhodl takto:
Stavba: „Modernizace silnice II/406, hranice kraje – Dačice“ na pozemcích parcelní číslo KN
2795/17, 2822 a 2846/3 v k.ú. Dačice, na pozemku parc. č. KN 783 v k.ú. Kostelní Vydří a na
pozemcích parc č. KN 215, 494/1, 508/1, 508/5, 508/6, 508/7, 508/8, 508/9, 508/10, 508/14 a
531/1 v k.ú. Velký Pěčín se:

povoluje.
Popis stavby:
Jedná se o modernizaci komunikace II/406 v úseku km 30,528 – 34,970 od hranice kraje k městu
Dačice. Celková délka opravovaného úseku je 4,442 km ve stávající šířce 6,4 – 6,7 m. Stavba
obsahuje dva stavební objekty.
Stavba obsahuje:
Stavební objekt SO 101 (km 30,528 - 31,380; 32,000 - 34,970) silnice II/406
- selektivní odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 40 mm, následně na niveletu - 100 mm
- ve vybraných lokalizacích sanace míst se sníženou únosností - sanace konstrukčních vrstev
případně aktivní zóny. Odhad plochy určené k sanacím je maximálně 10%.
příklad sanace konstrukčních vrstev:
 odtěžení konstrukčních vrstev na úroveň - 600 mm
 provedení ochranné vrstvy z ŠDA 0/63 v tloušťce 300 mm
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 provedení podkladní vrstvy z ŠDA 0/32 v tloušťce 200 mm
příklad sanace aktivní zóny:
 odtěžení konstrukčních vrstev na úroveň - 1000 mm
 provedení sanace pláně LK 0/125 v tloušťce 400 mm
 provedení ochranné vrstvy z ŠDA 0/63 v tloušťce 300 mm
 provedení podkladní vrstvy z ŠDA 0/32 v tloušťce 200 mm
provedení rozdružení (rozfrézování) stávajících hutněných asfaltových vrstev a podkladních
vrstev vhodnou technikou na niveletu - 350 mm
provedení recyklace za studená dle TP 208 na místě s reprofilací v tl. 250 mm s pojivem cement
+ asfaltová emulze, zhutnění adekvátní hutnící technikou
provedení infiltračního postřiku PI C z KAE ve zbytkovém množství pojiva 1,0 kg/m2
pokládka AHV ACP 22S v tloušťce 60 mm (ČSN EN 13108-1)
provedení podélného vyztužení okrajů komunikace v šířce 2 m na každé straně pomocí skelné
mříže s min. velikostí oka 25 x 25 mm, ze splétaných skelných vláken s polymerním povlakem
vláken a min. tahovou všesměrnou pevností 100 kN nejlépe se samolepicím instalačním
lepidlem na spodní straně mříže. Instalace mříže oboustranně v šířce 2 m na ACP 22S pod
ložnou vrstvu ACL 16S
provedení spojovacího postřiku PS CP z KAE ve zbytkovém množství pojiv 0,5 kg/m2
pokládka AHV ACL16S PmB v tloušťce 50 mm (ČSN EN 13108-1)
provedení spojovacího postřiku PS CP z KAE ve zbytkovém množství pojiva 0,5 kg/m2
pokládka AHV ACO 11S PmB v tloušťce 40 mm (ČSN EN 13108-1)
zřízení vodorovného dopravního značení - vodící čára 250 mm s balotinou oboustranně
zřízení vodorovného dopravního značení - vodící středová čára 125 mm s balotinou
zpevnění krajnic štěrkodrtí, příp. recyklovaným materiálem min. do 50 cm od zpevněné hrany
vozovky
úprava a pročištění silničních příkopů v celé délce po obou stranách komunikace

Stavební objekt SO 102 (km 31,380 - 32,000) silnice 11/406
- selektivní odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 40 mm, následně na niveletu - 110
mm
- ve vybraných lokalizacích sanace míst se sníženou únosností - sanace konstrukčních vrstev
případně aktivní zóny. Odhad plochy určené k sanacím je max. 10%.
příklad sanace konstrukčních vrstev:
 odtěžení konstrukčních vrstev na úroveň - 610 mm
 provedení ochranné vrstvy z ŠDA 0/63 v tloušťce 300 mm
 provedení podkladní vrstvy z ŠDA 0/32 v tloušťce 200 mm
příklad sanace aktivní zóny:
 odtěžení konstrukčních vrstev na úroveň - 1010 mm
 provedení sanace pláně LK 0/125 v tloušťce 400 mm
 provedení ochranné vrstvy z ŠDA 0/63 v tloušťce 300 mm
 provedení podkladní vrstvy z ŠDA 0/32 v tloušťce 200 mm
- provedení rozdružení (rozfrézování) stávajících hutněných asfaltových vrstev a podkladních
vrstev vhodnou technikou na niveletu - 360 mm
- provedení recyklace za studena dle TP 208 na místě s reprofilací v tl. 250 mm s pojivem
cement + asfaltová emulze, zhutnění adekvátní hutnící technikou
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- provedení infiltračního postřiku PI C z KAE ve zbytkovém množství pojiva 1,0 kg/m
- pokládka AHV ACP 22S v tloušťce 80 mm (ČSN EN 13108-1)
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- provedení spojovacího postřiku PS CP z KAE ve zbytkovém množství pojiva 0,5 kg/m
- pokládka AHV ACO 11S v tloušťce 50 mm (ČSN EN 13108-1)
- zřízení vodorovného dopravního značení - vodící čára 250 mm s balotinou
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zřízení vodorovného dopravního značení - vodící středová čára 125 mm s balotinou
- zpevnění krajnic štěrkodrtí, příp. recyklovaným materiálem min. do 50 cm od zpevněné hrany
vozovky
Odvodnění silnice II/406 bude provedeno u SO 101 úpravou silničních příkopů po obou stranách
komunikace.
-

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, vydal sdělení podle ust. § 13 a § 79 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ze dne 19.11.2018, č.j. OSÚ/27750-18,
že navržená stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas.
2. Stavba je umístěna na pozemcích parcelní číslo KN 2795/17, 2822 a 2846/3 v k.ú. Dačice
(624403), na pozemku parc. č. KN 783 v k.ú. Kostelní Vydří (670533) a na pozemcích parc č. KN
215, 494/1, 508/1, 508/5, 508/6, 508/7, 508/8, 508/9, 508/10, 508/14 a 531/1 v k.ú. Velký
Pěčín (779695).
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval a autorizoval Ing. Rudolf Pešta, autorizovaný technik pro dopravní stavby,
specializace nekolejová doprava, číslo autorizace 1400464. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
4. Dopravní napojení:
stávající
5. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným
zeměměřičem.
6. Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých
technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví
a života osob na staveništi.
7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
8. Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
9. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení – tabulkou „Stavba povolena“. Štítek
musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a je
nutné jej ponechat na místě stavby do kolaudace.
10. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou
stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označen stavebník, dodavatel stavby,
jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
11. Před termínem předání staveniště stavebník zajistí obnovení či prodloužení platnosti
stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, jejichž vyjádření by bylo
s prošlým datem platnosti.
12. Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytýčení všech
podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
13. Stavba bude prováděna dodavatelsky.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dodavatele stavby do 14 dnů od ukončení
výběrového řízení na dodavatele stavby.
14. Stavebník odpovídá za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány a správci sítí, které
byly přílohou žádosti o vydání stavebního povolení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a
jsou součástí spisu. Jedná se o:
a) Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
- vyjádření o existenci sítí + souhlas ze dne 30.10.2018, č.j. 763147/18
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b) E.ON Česká republika, s.r.o., elektrická síť,
- vyjádření o existenci sítí ze dne 30.10.2018, č.j. Z0980-16285165
- souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 20.11.2018, č.j. J1363716289770
c) E.ON Česká republika, s.r.o., plyn,
- vyjádření o existenci sítí ze dne 30.10.2018, č.j. Z0980-16285165
- souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 08.12.2018, č.j. I1239416289772
d) NET4GAS, s.r.o.,
- vyjádření o existenci sítí ze dne 26.11.2018, č.j. 10397/18/OVP/Z
- souhlas se stavbou za dodržení závazných podmínek ze dne 03.01.2019, č.j.
10780/18/OVP/Z
e) ČEVAK a.s.,
- vyjádření o existenci sítí + souhlas ze dne 20.11.2018, č.j. O18070081336
f) Obec Kostelní Vydří,
- vyjádření k připravované akci - souhlas ze dne 06.11.2018, č.j. 135/2018
g) Povodí Moravy,
- vyjádření k připravované akci – souhlas za uvedených podmínek ze dne 23.11.2018, č.j.
PM-37171/2018/5203/Fi
h) Lesy ČR,
- vyjádření k připravované akci – souhlas za uvedených podmínek ze dne 09.11.2018, č.j.
LCR192/001541/2018
i) Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí,
- vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 27.11.2018, č.j. OŽP/28364-18
- závazné stanovisko dle § 14 odst. 2 lesního zákona ze dne 09.11.2018, č.j. OŽP/27157-18
- závazné stanovisko dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ze dne 30.11.2018, č.j.
OŽP/28735-18
j) Městský úřad Dačice, odbor správy majetku,
- vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 07.11.2018, č.j. OSM/26848-18
k) Městský úřad Telč, odbor životního prostředí – státní správa lesů,
- závazné stanovisko dle § 14 odst. 2 lesního zákona ze dne 10.12.2018, č.j. Telč8261/2018
OŽP/So/221.2.6
l) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
- Vyjádření pro stavební řízení k akci ze dne 09.11.2018, č.j. KSAÚSVPO/01686/18
m) Policie ČR, DI Jindřichův Hradec
- stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 07.11.2018, č.j. KRPC-157821-1/ČJ-2018020306
15. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF):
Není dotčen.
16. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby bude provedena závěrečná
kontrolní prohlídka realizované stavby po dokončení výstavby v rozsahu projektové
dokumentace. Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby speciálnímu stavebnímu
úřadu oznámit.
17. Po dokončení stavby bude ve smyslu § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) včas požádáno o kolaudační souhlas.
Návrh na vydání kolaudačního souhlasu bude doložen náležitostmi dle přílohy č. 5, část B vyhl.
č. 526/2006 Sb. a dalšími doklady uvedenými v tomto rozhodnutí.
Stavbu lze používat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
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Účastníci řízení:
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Účastníci řízení podle § 109 písm. b) až c) stavebního zákona:
Krajská správa a údržba Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
Obec Kostelní Vydří, Kostelní Vydří 4, 380 01 Kostelní Vydří
Zemědělské družstvo Hříšice, Hříšice 63, 380 01 Hříšice

Účastníci řízení podle § 109 písm. d) až f) stavebního zákona:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEVAK a.s., Severní 2268/8, 370 10 České Budějovice
E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle
Obec Černíč, Černíč 10, 588 56 Telč

vlastníci pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v:
k.ú. Dačice
KN 2463/5, 2469/14, 2471/5, 2471/10, 2472/10, 2472/12, 2472/13, 2472/14, 2472/16, 2472/17,
2472/18, 2473, 2474, 2475, 2708 a 2846/3
k.ú. Kostelní Vydří
KN 138/50, 138/51, 145, 148, 161, 165/1, 165/2, 782/1, 785/1, 894/1, 894/2 a 896
k.ú. Velký Pěčín
KN st.15, st.19/1, st.25, st.28/2, st.29, st.37/1, st.39/1, st.42, st.100, 30/4, 38, 45/1, 49/2, 49/4, 49/5,
49/6, 50, 52, 59/1, 59/2, 78/1, 166/1, 166/5, 166/6, 179/1, 183, 203, 204/1, 204/6, 204/14, 205/1,
205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 205/6, 205/7, 206, 207, 208, 209, 215, 216, 219/1, 219/4, 219/5, 237/7,
239, 240, 253/7, 256, 257/2, 266, 285/7, 393/2, 393/3, 393/4, 395, 398/1, 398/2, 398/3, 400, 403/3,
412, 414, 417/2, 417/3, 421/1, 426/1, 430/1, 430/2, 435/1, 435/2, 437/4, 437/6, 437/7, 437/8, 454/4,
454/5, 494/1, 494/2, 494/4, 494/5, 494/8, 494/9, 494/10, 508/1, 508/2, 508/18, 508/19, 508/20, 514,
526/1, 528/1, 529/1, 531/1, 531/3, 549/11, 550, 555, 558, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480/1, 2480/2,
2481, 2482/1, 2495, 2498/1, 2846/7, 2846/10 a 2514/7
k.ú. Černíč
KN 107/1, 3107/1 a 3166

Dne 17.01.2019 byla podána připomínka p. Zdeňkem Šindlerem, Sumrakov 1, 378 56 Studená ve
věci zřízení sjezdu na pozemek parc.č. KN 393/3. Sjezd je možné zřídit v případě dodržení
podmínek vyplývajících ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhlášky č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Odůvodnění
Dne 21.11.2018 obdržel Městský úřad Dačice, odbor dopravy žádost o vydání stavebního povolení
na stavbu: „Modernizace silnice II/406, hranice kraje – Dačice“ na pozemcích parcelní číslo KN
2795/17, 2822 a 2846/3 v k.ú. Dačice, na pozemku parc. č. KN 783 v k.ú. Kostelní Vydří a na
pozemcích parc č. KN 215, 494/1, 508/1, 508/5, 508/6, 508/7, 508/8, 508/9, 508/10, 508/14 a
531/1 v k.ú. Velký Pěčín, jejímž stavebníkem je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice v zastoupení Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje p. o., Nemanická
2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 09.01.2019 oznámil zahájení řízení všem známým
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účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a stanovil lhůtu pro podání připomínek a
námitek. Speciální stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné
technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani
nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Speciální
stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
účastníci se k podkladům nevyjádřili.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Dne 17.01.2019 byla podána námitka Zdeňkem Šindlerem, Sumrakov 1, 378 56 Studená, který je
účastníkem řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona, jako spoluvlastníka pozemku parc.č. KN
393/3 v k.ú. Velký Pěčín. Námitka se týká obnovení sjezdu ze silnice II/406 na pozemek parc.č. KN
393/3 v k.ú. Velký Pěčín. Speciální stavební úřad provedl dne 22.01.2019 prohlídku na místě
samém a zjistil, že v současné době se v místě bývalého sjezdu nachází silniční příkop. Pozůstatky
sjezdu na pozemku KN 393/3 nebyly nalezeny, pouze na uvedeném pozemku je patrné úzké
snížení terénu zarostlé vzrostlými stromy. Z prohlídky byla pořízena fotodokumentace, která je
součástí spisu. Dále byl dotázán majetkový správce silnice, zda nemá ve vlastní evidenci obsaženy
rovněž sjezdy na sousední pozemky. Zástupce majetkového správce silnice sdělil, že tuto evidenci
nevedou. Proto správní orgán vyzval p. Šindlera, aby se dostavil do kanceláře odboru dopravy MěÚ
Dačice k jednání o možném řešení jeho námitky. Při jednání byl p. Šindler seznámen se zjištěnými
skutečnostmi a informován o tom, že sjezd je možné zřídit v případě dodržení podmínek
vyplývajících ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů. Případné povolení ke zřízení sjezdu na pozemek parc.č. KN 393/3 v k.ú. Velký Pěčín bude
řešeno samostatným řízením vedeným silničním správním úřadem.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve
kterém bude uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním učiněným u
Městského úřadu Dačice. Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodným s počtem účastníků
řízení. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení
nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy
nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Otisk úředního razítka

Digitálně podepsal Ing. Michael Novák
Datum: 27.02.2019 14:52:03 +01:00

Ing. Michael Novák
oprávněná úřední osoba

6

ODO/3066-19/NOVM

Modernizace silnice II/406, hranice kraje – Dačice

Příloha:
Štítek „Stavba povolena“ a ověřenou projektovou dokumentaci si stavebník vyžádá po nabytí právní moci
rozhodnutí.

Poplatek:
Správní poplatek nebyl vyměřen v souladu s položkou 18, odst. Osvobození od poplatku dle zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Doručí se:
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice (DS)
Účastníci řízení podle § 109 písm. b) až c) stavebního zákona:
Krajská správa a údržba Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava (DS)
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (DS)
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (DS)
Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
Obec Kostelní Vydří, Kostelní Vydří 4, 380 01 Kostelní Vydří (DS)
Zemědělské družstvo Hříšice, Hříšice 63, 380 01 Hříšice (DS)

Účastníci řízení podle § 109 písm. d) až f) stavebního zákona:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (DS)
ČEVAK a.s., Severní 2268/8, 370 10 České Budějovice (DS)
E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (DS)
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle (DS)
Obec Černíč, Černíč 10, 588 56 Telč (DS)
Veřejnou vyhláškou

vlastníci pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v:
k.ú. Dačice
KN 2463/5, 2469/14, 2471/5, 2471/10, 2472/10, 2472/12, 2472/13, 2472/14, 2472/16, 2472/17,
2472/18, 2473, 2474, 2475, 2708 a 2846/3
k.ú. Kostelní Vydří
KN 138/50, 138/51, 145, 148, 161, 165/1, 165/2, 782/1, 785/1, 894/1, 894/2 a 896
k.ú. Velký Pěčín
KN st.15, st.19/1, st.25, st.28/2, st.29, st.37/1, st.39/1, st.42, st.100, 30/4, 38, 45/1, 49/2, 49/4, 49/5,
49/6, 50, 52, 59/1, 59/2, 78/1, 166/1, 166/5, 166/6, 179/1, 183, 203, 204/1, 204/6, 204/14, 205/1,
205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 205/6, 205/7, 206, 207, 208, 209, 215, 216, 219/1, 219/4, 219/5, 237/7,
239, 240, 253/7, 256, 257/2, 266, 285/7, 393/2, 393/3, 393/4, 395, 398/1, 398/2, 398/3, 400, 403/3,
412, 414, 417/2, 417/3, 421/1, 426/1, 430/1, 430/2, 435/1, 435/2, 437/4, 437/6, 437/7, 437/8, 454/4,
454/5, 494/1, 494/2, 494/4, 494/5, 494/8, 494/9, 494/10, 508/1, 508/2, 508/18, 508/19, 508/20, 514,
526/1, 528/1, 529/1, 531/1, 531/3, 549/11, 550, 555, 558, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480/1, 2480/2,
2481, 2482/1, 2495, 2498/1, 2846/7, 2846/10 a 2514/7
k.ú. Černíč
KN 107/1, 3107/1 a 3166

Dotčené správní úřady:
Policie ČR, KŘP Jihočeského kraje, DI Jindřichův Hradec, 377 46 Jindřichův Hradec (DS)
Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč (DS)
Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
Městský úřad Dačice, odbor správy majetku, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
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Rozhodnutí o vydání stavebního povolení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu
Dačice, Obecního úřadu Kostelní Vydří a Obecního úřadu Černíč po dobu 15- ti dnů.
Právní účinek doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Dačice.
Rozdělovník:
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: Městský úřad Dačice.
Další úřad pro vyvěšení: Obecní úřad Kostelní Vydří, Obecní úřad Černíč

Vyvěšeno dne:

……………………

Sejmuto dne:

razítko a podpis oprávněné osoby

…………………….

razítko a podpis oprávněné osoby
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