Městský úřad Jindřichův Hradec
odbor dopravy

Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec
Č.j.: DOP/25429/21/AN
Spis: 5431/21
V J. Hradci 24.5.2021

tel. 384 351 273; e-mail: antusek@jh.cz
Vyřizuje: Luděk Antušek

STAVEBNÍ POVOLENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
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”), na základě žádosti stavebníka: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,
Č. Budějovice 370 76, IČ: 70890650, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice, IČ: 70971641 (dále jen stavebník) doručené dne
23.3.2020, předložené projektové dokumentace a výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení,

povoluje
podle § 115 stavebního zákona provedení stavby „Modernizace silnice II/164, Hospříz - Lomy“
na parcelách ve vlastnictví:
Správa a údržba silnic Jihočského kraje v k.ú. Hospříz p.č. 3546 a 802/6 v k.ú. Člunek p.č. 890/3,
890/5, 3678/1, 3678/2 a 3796 v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. 848/1, 274/2
Obec Hospříz v k.ú. Hospříz p.č. 388/1
Lesy České republiky, s.p. v k.ú. Hospříz p.č. 380 v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. 867
Obec Člunek v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. 274/2, 854/2, 854/3, 859/3, 864/1, 866
Miluše Trepková v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. PK 370/1
Zdeněk Plachý v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. PK 361
Pavel Peckl v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. 865
Milan Němec a ZD Kunžak v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. 326
Jindřichohradecké místní dráhy a.s. v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. 917/1
ZD Kunžak v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. PK 216/1, PK 202/4,
Jiří Sejrek v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. PK 186/3, 198/4
Leoš Janotka v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. PK 183/3
Státní pozemkový úřad v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. 128/4
v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. 327
Popis stavby:
Stavba spočívá v opravě povrchu silnice II/164 od obce Hospříz k mostu úzkorozchodné dráhy
v Lomech u Číměře. Celková délky stavby je 5,430m.
Oprava je rozdělena do dvou stavebních objektů a bude provedena takto:
SO 101 km 5,170 – 7,245 a SO 102 km 7,545 – 10,900
- Selektivní frézování povrchu tl. 140mm
- Provedení vrstev pro obnovu a opravu recyklací za studena cementem a asfaltovou emulzí
- Provedení infiltračního postřiku povrchu asfaltovou emulzí
- Pokládka asfaltové vrstvy v tl. 60mm
- Provedení zpevnění okrajů silnice v šíři 2m skelnou mříží
- Aplikace spojovacího postřiku asfaltovou emulzí do 0,5 kg/m2
- Pokládka vrstvy asfaltového betonu v tloušťce 50 mm
- Aplikace spojovacího postřiku asfaltovou emulzí do 0,5 kg/m2
- Celoplošná pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu v tloušťce 40 mm
- Vyznačení vodorovného dopravního značení - vodící čára 250 mm, dělící čára 125mm
s balotinou
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- zpevnění krajnic štěrkodrtí
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- úprava a pročištění příkopů v celé délce po obou stranáchDatum:
komunikace

Součástí stavby je očištění povrchu vozovky, úpravy napojení a ošetření spár, napojení vjezdů na
sousední pozemky a rozjezdy křižovatek. Zpevněné povrchy sjezdů (připojení) budou min 1 – 2 m,
případně podle potřeby, od hrany živičného povrchu vozovky doplněny asfaltovým kobercem, tak
aby plynule navazovaly na úpravu silnice II/164. Nezpevněné povrchy připojené k silnici II/164
budou dosypány recyklátem nebo štěrkodrtí, tak aby plynule navazovaly na úpravu silnice II/164.
Případné autobusové zastávky budou opatřeny novou živičnou vrstvou, plynule navazující na
úpravu komunikace II/164.
Podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace vypracované stavebníkem,
datum 7/2020. Případné změny nesmí být provedeny bez povolení zdejšího speciálního
stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena na pozemcích, na které má stavebník vlastnické nebo užívací právo.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným subjektem, bude na ní zajištěn technický
dozor a bude veden stavební deník. Jméno zhotovitele včetně sídla, IČ a termínu zahájení
stavby oznámí stavebník před zahájením prací zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.
4. Na viditelném místě bude před zahájením stavby vyvěšen štítek o povolení stavby a ponechán
tam až do doby dokončení stavby.
5. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby
oprávněným zeměměřičem. Za soulad prostorové polohy stavby s projektovou dokumentací
odpovídá dodavatelská firma.
6. Provedení stavby musí vyhovovat obecným technickým požadavkům na výstavbu.
7. Zhotovitel je povinen požádat správce inženýrských sítí o vytýčení a ochranná pásma sítí
respektovat podle jejich vyjádření. Po odkrytí sítí budou jejich majiteli upřesněny ochranné
práce na vedení. Ochrana síti musí být provedena podle pokynů jejich správců a podle
příslušných norem a zákonů a podle podmínek jejich vyjádření a povolení.
8. Při provádění stavby budou dodržovány technologické postupy a příslušné technické normy, je
nutno minimalizovat dopady na životní prostředí vlivem prašnosti, hluku, otřesů a podobně,
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném
znění.
10. Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vjezdu a vstupu nepovolaných osob z důvodu
ochrany jejich zdraví.
11. Likvidace odpadů vzniklých při stavebních pracích bude prováděna v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Doklady o likvidaci odpadů budou předloženy
k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
12. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky a podmínky obsažené ve vyjádřeních
případně rozhodnutích zainteresovaných orgánů a organizací, jež má stavebník k dispozici a
byla předložena k řízení.
• Městský úřad Jindřichův Hradec, odb. ŽP – podmínky závazného stanoviska ze dne
17.3.2020 č.j. OŽP/14403/20/HV:
- V souvislostí s realizací záměru nesmí dojít k jakémukoliv dotčení přilehlých lesních
pozemků a lesních porostů.
- Vlivem budování a užívání stavby nedojde k poškození okolních lesních porostů a
půdního krytu v lese.
- Na lesní pozemky nebudou odkládány stavební materiály ani odpady, vzniklé při
budování a užívání stavby.
- Lesní pozemky nesmí být kontaminovány provozními kapalinami stavebních strojů.
- Vjezd stavební techniky na okolní lesní pozemky je nepřípustný.
- Investor stavby bere na vědomí blízkost lesa, včetně negativních vlivů z tohoto faktu
vyplývajících.
- Stanovené podmínky se vztahují na realizaci záměru i na následné užívání a provoz
vybudované stavby.
- Po dokončení stavby musí být okolí stavby uvedeno do původního nebo odpovídajícího
stavu.
• Drážní úřad – podmínky závazného stanoviska ze dne 8.12.2020 č.j. DUCR-71613/20/Ks
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním
úřadem.

13.
14.
15.
16.

- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení, veškeré srážkové vody
musí být svedeny mimo pozemek dráhy.
- 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.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná
ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s
vlastníkem a provozovatelem dráhy.
- Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před
možnými účinky elektrické trakce dráhy (25kV/50Hz).
- Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené
stavby.
- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který
Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
• Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. – podmínky vyjádření ze dne 10.12.2020 č.j. 300/2020
- Pracovníci, kteří budou případné stavby provádět, jsou povinni dodržovat veškeré zásady
bezpečnosti práce a svou činností nesmí narušit bezpečnost provozování dráhy a drážní
dopravy.
- Investor uhradí provozovateli vzniklé náklady spojené s dopravními opatřeními vyvolané
realizací stavby.
- Při práci v blízkosti dráhy musí být dodržena vyhláška č. 177/95 Sb., kterou se vydává
stavební a technický řád drah (zejména § 11) a prováděné práce musí odpovídat ČSN 73
3050 "Zemní práce”.
- Stavbou nesmí být poškozeno odvodnění drážního tělesa, případně musí být provedeno
obnovení jeho plné funkce, přebytečný výkopek a materiál bude umístěn vždy mimo
pozemek JHMD a.s. a bude zajištěn tak, aby nedošlo k zanesení odvodňovacích příkopů.
- JHMD a.s. si vyhrazují právo dozoru a okamžitého přerušení prováděných prací při
nedodržení podmínek tohoto stanoviska nebo při narušení bezpečnosti provozování dráhy
nebo drážní dopravy. Pokud dojde k této situaci popřípadě k přerušení provozu, budou
veškeré náklady spojené s odstraněním vzniklých překážek účtovány stavebníkovi.
- Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována v ochranném pásmu regionální dráhy, musí
si být investor vědom všech negativních důsledků plynoucích z provozování železniční
dopravy, především pak hluku, vibrací, dále pak zvýšených rizik spojených s pravidelným
parním provozem. S tímto vědomím bude taky stavbu provádět. Investor nebude
požadovat na JHMD, a.s. ani uhrazení nákladů spojených s odstraňováním škod
vzniklých provozem dráhy a drážní dopravy.
- Investor musí nahradit případně vzniklé škody způsobené na pozemcích nebo zařízeních
JHMD.
- Podle zákona o dráhách v platném znění musí být přizván k stavebnímu řízení i Drážní
úřad, sekce stavební - oblast Plzeň, Škroupova 11, 306 02 Plzeň jako speciální stavební
úřad - úřad státní správy, kam zašlete originál tohoto stanoviska a dvojmo dokumentaci
ke stavbě k vyjádření a souhlasu se stavbou v ochranném pásmu dráhy.
• ČEVAK a.s. – podmínky vyjádření ze dne 17.3.2020 č.j. O20040001653
• E.ON Distribuce, a.s. – podmínky vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy
(elektrická síť) ze dne 9.3.2020 č.j. Z0980-26036115
• E.ON Distribuce, a.s. – podmínky vyjádření ke stavbě a činnostem v ochranném pásmu
zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 7.4.2020 č.j. M18357-27010262
• Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – podmínky vyjádření ze dne 6.3.2020 č.j.
568346/20
Při provádění stavebních prací je stavebník povinen dbát oprávněných zájmů a práv vlastníků
sousedních nemovitostí, nesmí docházet k poškozování a znečišťování těchto nemovitostí.
V průběhu stavby budou prováděny kontrolní prohlídky stavby podle návrhu. O těchto
prohlídkách bude vždy informován speciální stavební úřad pro možnost účasti na těchto
prohlídkách.
Všechny nemovitosti dotčené stavbou musí být uvedeny do původního a náležitého stavu.
Stavba bude dokončena do 31.12.2026. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního
souhlasu případně kolaudačního rozhodnutí, o jehož vydání požádá stavebník zdejší speciální
stavební úřad v dostatečném předstihu před dokončením stavby. K žádosti stavebník přiloží
doklady podle prováděcí vyhlášky č. 526/2006 Sb., příloha č. 5, část B, včetně stavebního
deníku a dokladu o vytyčení stavby, případně dalšími doklady uvedenými ve vyjádření,
rozhodnutích či závazných stanoviscích vlastníků sousedních nemovitostí nebo správců sítí
nebo dotčených orgánů státní správy podle bodu 12.

17. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy
nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na
odůvodněnou žádost stavebníka podanou v dostatečném předstihu před jejím uplynutím.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Obec Hospříz, Hospříz 28, 377 01 J. Hradec
Obec Člunek, Člunek 21, 378 61
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 H. Králové
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., Nádražní 203/II, 377 01 J. Hradec
Zemědělské družstvo Kunžak, Střížovická 420, 378 62 Kunžak
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gersnera 2151/6, 370 01 Č. Budějovice
Trepková Miluše, Nová 376, 378 62 Kunžak
Peckl Pavel, Sládkův kopec 897, 377 01 J. Hradec
Němec Milan, K Vilkám 853, 377 01 J. Hradec
Sejrek Jiří, Lomy 7, 378 53 Strmilov
Janotka Leoš, Lomy 12, 378 53 Strmilov

Odůvodnění:
Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy obdržel dne 23.3.2020 od stavebníka žádost
o stavební povolení na stavbu „Modernizace silnice II/164, Hospříz - Lomy“ v k.ú. Hospříz, Člunek
a Lomy u Kunžaku. Speciální stavební úřad oznámením ze dne 3.12.2020 č.j. DOP/58708/20/AN
zahájil stavební řízení. Vzhledem k tomu, že jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy
poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, upustil od místního
šetření a ústního jednání. Vzhledem k tomu, že se se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků
řízení, bylo zahájení řízení oznámeno veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení bylo na
úřední desce vyvěšeno od 7.12.2020 do 23.12.2020.
V průběhu stavebního řízení přezkoumal speciální stavební úřad předloženou žádost o
stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 stavebního zákona a posoudil shromážděná
stanoviska a připomínky, které byly zapracovány do podmínek stavebního povolení.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu na silnici, která je podle § 17 odst. 1 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních kounikacích, v platném znění, veřejně prospěšnou stavbou, v souladu s
ustanovením § 184a odst. 3 stavebního zákona žadatel nepředkládal smlouvu uzavřenou s vlastníky
dotčených pozemků ani souhlas vlastníků vyznačený na situačním výkresu projektové
dokumentace.
Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a uskutečněním
stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezeny či ohroženy práva a oprávněné
zájmy účastníků řízení.
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a
provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Žádost o stavební povolení a projektová dokumentace byly dále doloženy těmito doklady:
• Městský úřad Jindřichův Hradec, odb. výstavby a ÚP – vyjádření ze dne 11.3.2020 č.j.
VÚP/14997/20/soukupov
• Obecní úřad Člunek – vyjádření ze dne 12.3.2020 č.j. Člunek 67/20
• Obec Hospříz – vyjádření ze dne 12.3.2020
• KŘPJčK, Územní odb. J. Hradec, DI – stanovisko ze dne 18.3.2020 č.j. KRPC-37005-1/ČJ2020-020306
• ČEVAK a.s. – vyjádření ze dne 6.3.2020 č.j. O20070113964
• E.ON Distribuce, a.s. – vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ze dne 6.3.2020
č.j. Z0980-26036115
Okruh účastníků řízení určil zdejší úřad podle § 109 stavebního zákona takto:
a) Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 S., správní řád (dále jen „správní
řád“):
1. podle § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník):
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice 370 76, IČ: 70890650,
zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje
2. podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému
břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena):

- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, vlastník inž. sítě
- ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 Č. Budějovice, správce inž. sítě
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vlastník inž.
sítě
3. podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním
stavby přímo dotčeno):
- Obec Hospříz, vlastník pozemku v k.ú. Hospříz p.č. 388/1
- Lesy České republiky, s.p., vlastník pozemků v k.ú. Hospříz p.č. 380 v k.ú. Lomy u Kunžaku
p.č. 867
- Obec Člunek, vlastní pozemků v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. 274/2, 854/2, 854/3, 859/3,
864/1, 866
- Miluše Trepková, vlastník pozemku v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. PK 370/1
- Zdeněk Plachý, vlastník pozemku v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. PK 361
- Pavel Peckl, vlastník pozemku v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. 865
- Milan Němec a ZD Kunžak, vlastníci pozemku v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. 326
- Jindřichohradecké místní dráhy a.s., vlastník pozemku v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. 917/1
- ZD Kunžak, vlastník pozemků v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. PK 216/1, PK 202/4,
- Jiří Sejrek, vlastník pozemků v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. PK 186/3, 198/4
- Leoš Janotka, vlastník pozemku v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. PK 183/3
- Státní pozemkový úřad, vlastník pozemku v k.ú. Lomy u Kunžaku p.č. 128/4
b) Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
1. podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno):
- vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Kunžak, Mosty a Valtínov p.č.: viz rozdělovník
Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu s velkým počtem účastníků a zahájení
stavebního řízení již bylo účastníkům řízení oznámeno veřejnou vyhláškou podle § 144 správního
řádu, oznamuje se jim stavební povolení rovněž veřejnou vyhláškou (§ 115 odst. 5 stavebního
zákona).

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede 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 od jeho oznámení k odboru dopravy a
SH Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, podáním učiněným u zdejšího
odboru dopravy Městského úřadu Jindřichův Hradec.
Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodných s počtem účastníků řízení. Nepodá-li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad J. Hradec odb.
dopravy. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu J. Hradec
Ing. Zbyněk Heřman

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí
Vydání tohoto povolení je podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v
platném znění, od správního poplatku osvobozeno.

Rozdělovník:
Stavebník:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu zákona č. 500/2004 Sb.:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Obec Hospříz, Hospříz 28, 377 01 J. Hradec
Obec Člunek, Člunek 21, 378 61
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 H. Králové
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., Nádražní 203/II, 377 01 J. Hradec
Zemědělské družstvo Kunžak, Střížovická 420, 378 62 Kunžak
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
Trepková Miluše, Nová 376, 378 62 Kunžak
Peckl Pavel, Sládkův kopec 897, 377 01 J. Hradec
Němec Milan, K Vilkám 853, 377 01 J. Hradec
Sejrek Jiří, Lomy 7, 378 53 Strmilov
Janotka Leoš, Lomy 12, 378 53 Strmilov
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu zákona č. 500/2004 Sb.:
Vlastníci nemovitostí sousedících se stavbou:

k.ú. Hospříz parcela č.:
718/1
3282
377
3064
3075
3255
3404
k.ú. Člunek parcela č.:
3679
902
3216
851/1
3071
3253
St. 10/1
St. 8
St. 9
758
759/2
759/3
St. 57/2
62/1
67/1
3319
101/1
3313
k.ú. Lomy u Kunžaku parcela č. :
128/3
426
425/1
408
413/1
872

3012
3256

3025
3280

3030
3081

3035
3312

897
3363
47/4
3056
3068
72/1

St. 57/3
3364
3000
3250
3069
73/1

63/3
3676
3001
3252
47/6

67/2
St. 57/1
3011
3320
47/8

877
415/2

427/2
874/2

418
410/1

419
398/10

Dotčené orgány státní správy:
KŘPJčK, Územní odb. J. Hradec, DI, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec
Drážní úřad, Škroupova 11, 301 36 Plzeň
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor ŽP, Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec

Obec Hospříz a Obec Člunek žádáme o vyvěšení vyhlášky po dobu 15 dnů na úřední desce obce a
následnému zaslání zpět Městskému úřadu Jindřichův Hradec odboru dopravy.

Vyvěšeno dne . . . . . . . . . . . .

Sejmuto dne . . . . . . . . . . . .

