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OZNÁMENÍ
zahájení stavebního řízení
-veřejná vyhláškaDne 20. 2. 2009 podal stavebník Město Vimperk, IČ 00250805, Steinbrenerova 6, Vimperk
zastoupený starostou Mgr. Pavlem Dvořákem u odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Vimperk žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Vimperk –
rekonstrukce ulice Nerudova, Rückerova, Brigádnická“ na pozemcích p.č. 1034, 1054 a
1072/4 (PK: 685/1 díl 6, 685/1 díl 7, 685/2 díl 2, GP 683 díl 2) v k.ú. Vimperk. Se žádostí byla
předložena ve dvojím vyhotovení projektová dokumentace potvrzená autorizovaným
projektantem pro dopravní stavby Ing. Josefem Markem, ČKAIT - 0100804.
Projekt řeší kompletní rekonstrukci vozovky a chodníků v ulicích Nerudova (délka rekonstrukce
207,12m), Rückerova (délka rekonstrukce 211,47m) a Brigádnická (délka rekonstrukce
113,61m) ve Vimperku. Při rekonstrukci dojde k odstrnění stávajících povrchů na zemní pláň,
položení nových podkladních vrstev a nového povrchu z asfaltového betonu. Budou zachovány
stávající parametry – šířka vozovky (6m) a chodníků (cca 1,5m). Dešťové vody z vozovky a
chodníků budou svedeny do stávajících kanalizačních sběračů prostřednictvím stávajících
uličních vpustí. Součástí projektu je úprava dopravního značení.
Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno stavební řízení.
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství , který je podle § 40 odst. 4,
písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a
podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění ( dále jen stavební zákon), speciálním stavebním úřadem, oznamuje podle
ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona, zahájení stavebního řízení žadateli, účastníkům
řízení a dotčeným orgánům.
Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění,
upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.

-2Účastníci řízení mohou vznést své připomínky nebo námitky k uvedené stavbě nejpozději do
10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě
mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány, jinak k nim nebude rovněž přihlédnuto.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout na odboru dopravy a silničního hospodářství
MěÚ Vimperk, pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk, v úřední dny ( pondělí a středa od
7.30-11.30 a 12.30 – 17.00 hodin) ve lhůtě výše uvedené.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc. Současně
vyzýváme účastníky řízení, pokud se změnily majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům,
aby je oznámily speciálnímu stavebnímu úřadu.
Na základě ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona žádáme tímto Městský úřad Vimperk,
odbor výstavby a ÚP jako místně příslušný stavební úřad, o vyjádření obecného stavebního
úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.

Bc. Jana Vokurková
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Účastnící řízení (obdrží na doručenku):
- Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
- VEOLIA, 1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 01 České Budějovice
- E.ON ČR s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – 1x Tým technické
evidence a dok., 1x Správa sítě plyn
- Telefónica O2 Czech Republic a.s., P.O. Box 56, Praha 3
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány (obdrží na doručenku):
- Městský úřad Vimperk – odbor ŽP
- odbor výstavby a ÚP
- Policie ČR, KŘP Jčk, ÚOVS Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice
- Ředitelství silnic a dálnic, správa České Budějovice, Lidická 49, 370 01 Č. Budějovice
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
K vyvěšení na úřední desce obdrží:
Městský úřad Vimperk, odbor HB (2x – 1x vyvěsit na úřední desce, 1x vrátit zpět
potvrzené)
MěÚ Vimperk, odbor ŠKCR (na elektronické adrese www.vimperk.cz)

Vyvěšeno dne ................................

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

