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- veřejná vyhláška STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel 12.07.2010 žádost
stavebníka město Vimperk, IČ 002 50 805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk,
zastoupeného firmou D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s., IČ 267 60 312, alej
Svobody 56, 323 00 Plzeň o stavební povolení na stavbu „Vimperk, rekonstrukce ulic
Svornosti a Pivovarská“ – SO 101 Komunikace, na pozemcích parc. č. 160, 164/1, 165,
192, 384, 388 a 2631/1 vše v k. ú. Vimperk. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 zákona č. 183/2006 o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vydal Městský úřad
Vimperk, odbor výstavby a ÚP 19.07.2010 pod č. j.: VÚP 20767/10-406/10-NOV-328.3.
Územní rozhodnutí vydal odbor výstavby a ÚP ve Vimperku 26.04.2010 pod č. j.: VÚP
12246/10-406/10-NOV-328.3.
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen silniční zákon) a podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
projednal žádost podle § 111 stavebního zákona ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání
rozhodl za účasti účastníků řízení uvedených v příloze č. 1 takto:
stavebníkovi město Vimperk, IČ 002 50 805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk,
zastoupenému firmou D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s., IČ 267 60 312, alej
Svobody 56, 323 00 Plzeň
se podle § 115 stavebního zákona
povoluje
stavba s označením „Vimperk, rekonstrukce ulic Svornosti a Pivovarská“ – SO 101
Komunikace, na pozemcích parc. č. 160, 164/1, 165, 192, 384, 388 a 2631/1 vše v k. ú.
Vimperk.
Návrh řeší rekonstrukci povrchu ulic Svornosti, Pivovarská a Podzámčí, včetně chodníků,
vybudování nové autobusové zastávky a 34 nových parkovacích míst. Komunikace jsou
navrženy ve stávající niveletě. Šířka ulice Svornosti je dána stávající zástavbou, minimální
šířka je 4,00 m s minimální šířkou chodníků. Ulice Pivovarská je navržena v šířce 6,00 m
s oboustrannými chodníky. Povrch komunikací je asfaltový, chodníky, parkoviště a autobusová
zastávka má navržen povrch z žulových kostek. Komunikace a zpevněné plochy se odvodní
v ulici Svornosti do nové kanalizace, v ulici Pivovarská do kanalizace stávající.
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-2Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 160, 164/1, 165, 192, 384, 388 a 2631/1, vše
v k. ú. Vimperk.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
potvrzené autorizovaným technikem pro dopravní stavby Janou Přibáňovou ČKAIT 0201258.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Stavba bude prováděna odborně způsobilou organizací. Před zahájením prací na stavbě je
stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; neprodleně budou oznámeny
i případné změny.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.
Štítek musí být ponechán na místě až do doby provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ptáci na staveništích.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
7.
Vzhledem k charakteru stavby není nutné provádění kontrolních prohlídek stavby
speciálním stavebním úřadem během jejího průběhu. Po ukončení stavby bude provedena
závěrečná prohlídka stavby.
8. Pro zařízení staveniště budou použity pozemky ve vlastnictví stavebníka. Případný zábor
jiného pozemku bude předen povolen jeho vlastníkem.
9. Materiál určený k výstavbě může být přechodně uložen v souladu s příslušnými předpisy na
vlastních pozemcích stavebníka, na jiných pozemcích může být dočasně ukládán pouze na
základě souhlasu vlastníka pozemků.
10. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách.
V případě poškození budou neprodleně uvedeny do původního stavu.
11. Veškerý odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znění.
12. V zájmovém území dojde ke střetu s metalickou sítí, součástí sítě elektronických
komunikací (SEK) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140
22 Praha 4.
Při provádění stavebních prací je stavebník (nebo jeho dodavatel) povinen dodržet požadavky
podle vyjádření z 11.11.2008 č. j.: 127140/08/CCB/V00, zejména:
a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., jsou
součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny
právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po
stranách krajního vedení.
b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat ochranná pásma
podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě
elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení
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„Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33
21 60„Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy
trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 20 00-5-54 „Uzemnění a ochranné
vodiče“.
c) V případě, že při zpracování projektové dokumentace, popřípadě realizaci stavby bude
docházet k nevhodnému umístění stávajících tel. sítí bude nutná přeložka v režimu vynucené
překládky dle § 104 zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Podrobnější
informace, smlouvy, dohody apod. poskytne specialista ochrany sítě pro okres Č. Budějovice –
p. Petr Brůžek, tel. č. 606 735 647. Vyhotovenou projektovou dokumentaci překládky PVSEK je
nutné předložit pracovišti ochrany sítě ke schválení.
d) V zájmovém území se nachází telefonní automat, který by měl zůstat zachován. Pokud by
v případě realizace stavby docházelo k jeho překládce, je nutné kontaktovat pracoviště ochrany
sítí p. Petra Brůžka.
e) Před započetím zemních prací je stavebník povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na
terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně
seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b. 1., přílohy č. 3,
kap. II. čl. 1., 4 a 5.)
f) V případě provádění prací v objektu je stavebník povinen provést průzkum technické
infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní
(Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, § 3 bod b. 5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.).
g) Je nutné upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby
v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na
možnou odchylku +/- 30,00 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve
výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,50 m od krajních
vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo
nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
h) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je nutné
práce zastavit a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
pověřeného ochranou sítě Petr Brůžek (tel.: 387 824 345, 606 735 647), (dále jen „POS“).
V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, schváleného
POS.
i) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně
hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen
zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
j) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je
stavebník povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK.
Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti,
aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3
kap. IV. čl. 3. a 4.).
k) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole
vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
l) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací
soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani
dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
m) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací,
dokud
nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany
trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.
n) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat
trvalé
porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)
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vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na
vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 21 00).
p) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby
se SEK.
q) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte
Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., na tel. č. 800 184 084.
13. V zájmovém území se nachází podzemní kabel VN a NN. Při provádění zemních nebo
jiných prací budou dodrženy požadavky podle vyjádření E.ON Česká republika s.r.o., Tým
technické evidence a dok., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ze dne 01.04.2010
zn. M18308-Z051008695.
Ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen „OP“) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního
vedení je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu
§ 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.
Souhlas s činností v OP zařízení distribuční soustavy povoluje ECZR na základě žádosti
investora stavby. S podáním žádosti je nutné předložit provozovateli k vyjádření projektovou
dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.
Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:
- celé jméno fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČ
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a
sdělovací zařízení, je stavebník (nebo jeho dodavatel) povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném
zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude
zajištěno:
- při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení,
- ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na
tel. č. 800 225 577.
14. V zájmovém území se nachází středotlaký plynovod (STP) DN 150, DN 25, D 32. Při
provádění zemních nebo jiných prací budou dodrženy požadavky podle vyjádření E.ON Česká
republika s.r.o., Správa sítě plyn, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
z 24.04.2010, zn.: 2656/10.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit plynárenské zařízení, je nutné
učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho
příslušenství, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:
- Respektování ochranného a bezpečnostního pásma VTL, STL a NTL plynovodů, regulačních
stanic a kabelů NN dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN EN 1594, TPG 702 04,
ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4,, TPG 702 01 a 03, ČSN 73 6005, TPG
920 21 a souvisejících předpisů při umisťování objektů a při provádění zemních prací.
- Při skrývce stávajícího terénu nad plynovodem a před navezením nových konstrukčních
vrstev budou přizváni zástupci regionální správy plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole
neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
- Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelity terénu.
- Vytýčení plynárenského zařízení nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním
pásmu plynárenského zařízení a na vlastní náklady bude viditelně vyznačena jeho trasa.
V případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen

-5provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.ON
Česká republika, s.r.o.
- Pracovníci konající výkopové práce musí být s uložením plynárenských zařízení prokazatelně
seznámeni investorem a upozorněni na to, aby při práci dbali na maximální opatrnost a
v ochranném pásmu plynárenského zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a
nevhodné pracovní nástroje.
- Nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení – případné vzniklé škody hradí žadatel.
- Odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození.
- Vlastní výkopové práce a zásyp provádět v souladu s ČSN 73 3050.
- Přizvání zástupce regionální správy sítě plyn E.ON Česká republika, s. r. o. ke kontrole
křížení a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této
podmínky budou poruchy vzniklé na plynárenském zařízení odstraňovány na základě investora
stavby.
- Provedení geodetického zaměření stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a předání
v digitální formě na E.ON Česká republika, s. r. o., oddělení Technická evidence a
dokumentace.
- Případné přeložky plynárenského zařízení je nutno řešit dle § 70 zákona č. 458/2000 Sb.
v platném znění, po předchozí dohodě s oddělením Rozvoj a výstavba plynu E.ON česká
republika, s. r. o. a technikem správy sítě plynu.
- Jakékoliv poškození plynárenského zařízení neprodleně hlásit na plynárenský dispečink E.ON
Česká republika, s.r.o. na tato tel. čísla: 1239, 387 862 280, 606 660 957.
15. Z hlediska existence vodohospodářského zařízení na stavebním pozemku je nutné
dodržet podmínky stanovené ve vyjádření 1. JVS, a. s., č. j. 09 010 446 z 03.11.2009, zejména:
a) Vytýčení sítí na místě, před zahájením zemních prací, provede na objednávku investora
1. JVS, a. s. Objednávku na vytýčení zašlete min. 10 dní předem (vodovod – p. Procházka, tel.:
724 540 647, kanalizace – p. Myslík, tel.: 602 491 360).
b) Před zahájením zemních prací bude společnosti 1. JVS, a. s. předložena k vyjádření
dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních
akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro
realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram ve vztahu k trvalému zajištění zásobování
pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
c) Přesný termín předání staveniště požadujeme sdělit s dostatečným předstihem písemně
(ing. Velát, tel. 606 688 838, ing. Němec, tel. 602 201 381).
d) Po dobu provádění stavby požadujeme umožnit přístup technikům 1. JVS, a. s. na stavbu
pro provádění kontroly.
e) Delší rozměr otvorů mříží dešťových vpustí je nutno osadit kolmo na směr jízdy.
f) Před zahájením realizace díla předá odpovědný pracovník 1. JVS, a. s. odpovědnému
zástupci dodavatele formulář „1. JVS, a. s. – přehled pokynů a rizik“ společně s dalšími
dokumenty. Seznámení se s předanými podklady potvrdí zástupce dodavatele svým podpisem
na kopii uvedeného formuláře. Bez provedení těchto úkonů nesmí být realizace díla zahájena.
16. Budou dodrženy podmínky stanovené MěÚ Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního
ruchu z 04.01.2010, č.j.: ŠK 518/715/09-U.
17. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích bude vyznačena dle předloženého
odsouhlaseného návrhu dopravně inženýrského opatření, který je součástí projektové
dokumentace. Dopravní značení bude provedeno dle Zásad pro dopravní značení na
pozemních komunikacích. Osazení dopravních značek místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích provede odborně způsobilá firma na náklady investora.
18. Před provedením stavby požádá investor (nebo jeho dodavatel) Městský úřad ve Vimperku,
odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení úplné a částečné uzavírky.
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okolí stavby.
20. Poněvadž se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (dopravní
stavba), může být užívána podle § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě
kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník po skončení
stavby v souladu s § 122 stavebního zákona, a to podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, na formuláři,
jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 uvedené vyhlášky. K žádosti se připojí
přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb.
21. Stavba bude dokončena do 31.12.2013.

Odůvodnění:
Stavebník město Vimperk, IČ 002 50 805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, zastoupený
firmou D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s., IČ 267 60 312, alej Svobody 56, 323 00
Plzeň, podal 12.07.2010 u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vimperk
žádost o stavební povolení na stavbu „Vimperk, rekonstrukce ulic Svornosti a Pivovarská“
– SO 101 Komunikace, na pozemcích parc. č. 160, 164/1, 165, 192, 384, 388 a 2631/1 vše
v k. ú. Vimperk.
Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 zákona č. 183/2006 stavebního zákona,
vydal Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP 19.07.2010 pod č. j.: VÚP 20767/10-406/10NOV-328.3.
Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno stavební řízení. K žádosti byla
připojena projektová dokumentace vypracovaná oprávněnou osobou, doklady prokazující
vlastnické, či jiné právo k pozemkům a stavbám, které opravňují stavebníka zřídit požadovanou
stavbu, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců
inženýrských sítí.
Opatřením z 09.08.2010 speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným
orgánům státní správy zahájení stavebního řízení. Okruh účastníků řízení určil speciální
stavební úřad podle § 109 stavebního zákona a je uveden v příloze č. 1 stavebního povolení.
Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil speciální stavební
úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil
desetidenní lhůtu, ve které mohli účastníci řízení podat námitky a dotčené orgány závazná
stanoviska. Ve stanovené lhůtě neobdržel stavební úřad žádné námitky ani nová stanoviska.
Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební
povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná
stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním plánem, je
úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny
obecné požadavky na výstavbu. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani
ohrožena či nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stanoviska
dotčených orgánů státní správy a podmínky souhlasů a vyjádření byly zahrnuty do podmínek
rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící
povolení stavby, rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
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Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje,
odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, podáním učiněným
prostřednictvím Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství, který toto
rozhodnutí vydal.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí
účastníku oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je
posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. (Ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) a c)
zákona č. 500/2004 Sb.) Odvolání musí mít náležitosti stanovené § 37 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb. 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. Odvolání se podává s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis (§ 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.).
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo stavební povolení
právní moci, nebude stavba zahájena (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

Radek Zámečník v.r.
zástupce vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

„otisk úředního razítka“

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na místě obvyklém
MěÚ Vimperk – odbor HB (2x – 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené),
MěÚ Vimperk – (na elektronické adrese www.vimperk.cz).

Vyvěšeno dne …………………….

Sejmuto dne …………………….
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Příloha pro stavebníka:
- správní poplatek, podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, se nevyměřuje, stavebníkem je město Vimperk.
- ověřená projektová dokumentace stavby bude předána po nabytí právní moci stavebního
povolení,
- štítek „STAVBA POVOLENA“ bude předán po nabytí právní moci stavebního povolení.

Účastníci řízení (na doručenku):
- Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, IČ 00250805, zastoupené
společností D-PLUS, projektová a inženýrská a. s., závod Plzeň, alej Svobody 56,
323 18 Plzeň, IČ 267 60 312
- ČEVAK,, a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČ 608 49 657
- E.ON Česká republika s.r.o., Tým technické evidence a dok., F.A.Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591
- E.ON Česká republika s.r.o., Správa sítě plyn, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 257 33 591
- Telefónica O2 Czech Republic a.s., P.O. Box 56, 130 76 Praha 3, IČ 601 93 336
Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):
- Josef Krýcha (1957), Mírová 432, 385 01 Vimperk
- Ing. Jaromír Samek (1955), Čs. Armády 601/23, 160 00 Praha 6
- Ing. Milada Šperková (1957), Strozziho 1474, 508 01 Hořice
- Jan Kůs (1959), Zdíkov 35, 384 72 Zdíkov
- Ivan Kůs (1964), Hřbitovní 586, 385 01 Vimperk
- Jan Sýkora (1952), K. Weise 391, 385 01 Vimperk
- František Břečka (1974), Dukelská 484, 386 01 Strakonice
- Ing. Martin Paštika (1969), K. Světlé 581, 385 01 Vimperk
- Hana Paštiková (1972), K. Světlé 581, 385 01 Vimperk
- Jozef Uhrák (1977), Švermova 62, 389 01 Vodňany
- Staročeská kuchyně, s. r. o., IČ 280 88 051, Nám. Svobody 40/10, 385 01 Vimperk
- Olga Janoudová (1944), Svornosti 84/3, 385 01 Vimperk
- Václav Šoul (1949), Zdíkov 239, 384 72 Zdíkov
- Zdeňka Šoulová (1949), Zdíkov 239, 384 72 Zdíkov
- Karel Mařík (1954), Na Lukách 721/24, 435 11 Lom
- Alena Maříková (1960), Svornosti 83, 385 01 Vimperk
- Jaroslav Vácha (1940), Svornosti 82, 385 01 Vimperk
- Marie Váchová (1940), hrabice 10, 385 01 Vimperk
- FRUKO Vimperk, s. r. o., Zdíkov 204, 384 72 Zdíkov, IČ 251 61 326
- APKJ, s. r. o., Pivovarská 52/27, 385 01 Vimperk, IČ 251 61 334
- Jana Plášilová (1942), Pivovarská 102/38, 385 01 Vimperk
- Miroslav Peleška (1960), Smetanova 381/7, 385 01 Vimperk
- Ing. Zdeněk Plášil (1966), Pivovarská 102/38, 385 01 Vimperk
- Zuzana Krnáková (1980), Pivovarská 102/38, 385 01 Vimperk
- Radka Benešová ( 1983), Zdíkovec 49, 384 73 Zdíkov
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 26 České Budějovice,
IČ 708 90 650
- Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Pivovarská 69, 385 01 Vimperk,
IČ 000 72 982

(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)

-9Dotčené orgány (na doručenku):
- Městský úřad Vimperk - odbor výstavby a ÚP
- odbor ŽP
- odbor školství, kultury a cestovního ruchu
- HZS Jihočeského kraje, Územní odbor, Slunečná 932, 383 01 Prachatice,
IČ 708 828 35
- KHS Jihočeského kraje, Územní pracoviště Prachatice, Nemocniční 204,
383 01 Prachatice, IČ 710 09 345
- Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice, ID eb8ai73

Na vědomí:
- Městský úřad Vimperk – odbor IÚ

(DS)
(DS)
(DS)

