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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM A POZVÁNÍ
K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad ve Vimperku, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel 29.12.2011
žádost stavebníka Obec Kvilda, IČ 002 50 511, 384 93 Kvilda 17, zastoupeného starostou
obce Ing. Václavem Vostradovským, o povolení změny stavby před jejím dokončením na
stavbu pod označením:
„Kvilda, místní komunikace na pozemcích 4/60, 4/58, 4/57, 4/50, 4/16“
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 12, 4/60, 4/8, 4/59, 4/58, 4/57, 4/33, 4/54, 4/55,
4/50, 4/16 a 595/3 vše v k. ú. Kvilda.
Městský úřad ve Vimperku, odbor dopravy a silničního hospodářství, vydal 11.05.2005 na
stavbu stavební povolení č. j.: OD 280-628/683/05, které nabylo právní moci 18.06.2005 a
04.11.2009 rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením č. j.: OD 280/10/4873/09, které nabylo právní moci 04.11.2009. Stavebník požádal o změnu podmínky č. 19
výše uvedeného stavebního povolení, ve které byla stanovena lhůta k dokončení stavby a to
o prodloužení této lhůty z finančních důvodů do 31. 12. 2011.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení změny stavby před jejím
dokončením.
Změna stavby před jejím dokončením spočívá ve změně šířky a konstrukce části
komunikace a ve změně konečného dopravního značení.
Poněvadž žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením spolu
s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, t. j. žádost obsahovala
vady, byl stavebník vyzván samostatnou výzvou z 11.01.2012 k odstranění nedostatků
žádosti a speciální stavební úřad usnesením řízení přerušil.
Stavebníkem byly 02.02.2012 odstraněny nedostatky žádosti, byla doložena závazná
stanoviska dotčených orgánů a tím pominula překážka pro níž bylo řízení přerušeno a
speciální stavební úřad tak dále pokračuje ve stavebním řízení.

-2Městský 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
v souladu s § 112 odst. 1 a § 118 stavebního zákona, zahájení řízení o povolení změny
stavby před jejím dokončením podle § 118 stavebního zákona stavebníkovi, známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům (uvedeni v příloze č. 1).
Současně k projednávání návrhu nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením na den
28. února 2012 v 9:00 hodin (úterý)
se schůzkou pozvaných na obecním úřadě Kvilda a následně na místě stavby,
k němuž zve účastníky řízení a dotčené orgány státní správy.

Připomínky nebo námitky k uvedené stavbě je možno vznést nejpozději při ústním jednání,
jinak k nim nebude přihlédnuto.
Na základě ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona žádáme tímto Městský úřad Vimperk,
odbor výstavby a ÚP, jako místně příslušný stavební úřad, o souhlas obecného stavebního
úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.

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.

Miroslav Kavlík
oprávněná úřední osoba
odboru dopravy a SH

-3A. Údaje o zveřejnění na úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
B. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
C. Údaje o zveřejnění na úřední desce obecního úřadu Kvilda
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
D. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce obecního úřadu Kvilda
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

Doručí se:
Žadatel:
- Obec Kvilda, IČ 002 50 511, 384 93 Kvilda 17
Účastníci řízení:
- V souladu s ustanovením § 144 správního řádu doručuje Městský úřad Vimperk toto
oznámení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude
provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na
úřední desce Městského úřadu Vimperk, Obecního úřadu Kvilda a současně bude
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude
písemnost považována za doručenou.
Dotčený orgán:
- MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP
- Správa NP a CHKO Šumava, 1. Máje 260, 385 01 Vimperk – útvar státní správy
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor, Slunečná 932, 383 01
Prachatice
Na vědomí:
- Policie České republiky, Okresní ředitelství, Služba dopravní policie, 383 24 Prachatice
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- MěÚ Vimperk - odbor HB 2x (1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené),
- MěÚ Vimperk - (na elektronické adrese www.vimperk.cz),
- Obecní úřad Kvilda - 2x (1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené),
- Obecní úřad Kvilda - (na elektronické adrese).

Příloha č. 1 k č. j.: OD
Účastníci řízení (na doručenku):
Obec Kvilda, zastoupená místostarostou Václavem Vostrádeckým
Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže, E. Destinové 1, 370 05 České
Budějovice
SÚS Jihočeského kraje p.o., závod Prachatice, Žernovická 916, 383 01 Prachatice
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Marta Vocelková, roz. Schartnerová, Pasovská 54/25A, 385 01 Vimperk (kontaktní adresa:
T- mobile, značková prodejna, Horní Náměstí 19, 772 00 Olomouc
Vojtěch Vocelka, Pod Cvilínem 473/21, 794 01 Krnov 1 (kontaktní adresa T – mobile,
Náměstí T.G.Masaryka 26, 796 01 Prostějov)
Miroslav Sedláček, školní Náměstí 627/6, 391 02 Sezimovo Ústí 2
Jana Sedláčková, Školní Náměstí 627/6, 391 02 Sezimovo Ústí 2
Helena Louchotová, Chvaletice 47, 398 11 Protivín
MUDr. Jiří Polívka, Heyrovského 481/33, Doudlevce 301 00 Plzeň 1
MUDr. Alena Polívková, Heyrovského 481/33, Doudlevce, 301 00 Plzeň 1
Ing. Vladimír Fikrle, Na Hřebenech I 1149/1, 147 00 Praha 47 – Podolí
Ing. Marcela Fikrlová,Na Hřebenech I 1149/1, 174 00 Praha 47 – Podolí
Ing. Václav Hřebek, Kvilda 12, 384 93 Kvilda
Ing. Martina Hřebeková, Kvilda 12, 384 93 Kvilda
Aqua Šumava, s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
E.ON, ČR, a.s., Vrcovická 2297, 397 01 Písek
Český Telecom, Pražská 16, 370 04 České Budějovice
Dotčené orgány státní správy:
Městský úřad Vimperk - odbor životního prostředí
- odbor výstavby a ÚP
- odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Správa NP a CHKO Šumava, 1. Máje 260, 385 01 Vimperk – útvar státní správy
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor, Slunečná 932, 383 01
Prachatice
Policie České republiky, Okresní ředitelství, Služba dopravní policie, 383 24 Prachatice
Na vědomí:
Obecní úřad Kvilda, 384 93 Kvilda
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených, Jihočeské oblastní konzultační
středisko, Staroměstská 2608, 370 04 České Budějovice
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, Heydukova 1091, 386 01
Strakonice

