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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební
úřad příslušný 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, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení a
povolení změny stavby před jejím dokončením, kterou 07.09.2012 podalo
město Vimperk, IČ 002 50 805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk,
(dále jen stavebník)
I. podle § 115 odst. 4 stavebního zákona prodlužuje platnost stavebního povolení,
které vydal Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství 07.09.2010 pod
č. j. OD 20755/10-911/10-KAV (dále jen stavební povolení) a které nabylo právní moci
13.10.2010
do 13.10.2014.
II. podle § 118 stavebního zákona povoluje změnu nedokončené stavby v rozsahu změny
podmínky č. 21 rozhodnutí o stavebním povolení, ve které byla stanovena lhůta k dokončení
stavby; tato lhůta se prodlužuje z finančních důvodů stavebníka
do 31. 12. 2016
na stavbu pod 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.
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Stavebník podal 08.12.2011 u Městského úřadu ve Vimperku, odboru dopravy a silničního
hospodářství, žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení a povolení změny stavby
před jejím dokončením (spočívající ve změně podmínky stavebního povolení se lhůtou
k dokončení stavby) na stavbu pod 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.
Na stavbu bylo vydáno stavební povolení č. j. OD 20755/10-911/10-KAV z 07.09.2010, které
nabylo právní moci 13.10.2012.
Stavebník požádal prodloužení platnosti a o změnu podmínky č. 21 výše uvedeného
stavebního povolení, ve které byla stanovena lhůta k dokončení stavby, z důvodu nedostatku
finančních prostředků na stavbu.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a
o povolení změny stavby před jejím dokončením.
Speciální stavební úřad opatřením z 12.09.2012 oznámil v souladu s § 112 odst. 1, § 115
odst. 4 a §118 stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního
povolení a o povolení změny stavby před jejím dokončením dotčeným orgánům a známým
účastníkům řízení (uvedeným v rozdělovníku tohoto rozhodnutí) a zároveň upustil dle § 112
odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, neboť jsou
mu známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení.
Účastníci řízení byli upozorněny, že mohou uplatnit své námitky ve lhůtě 10 dnů ode dne
doručení oznámení zahájení řízení.
Ve stanovené lhůtě určené k uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek
dotčených orgánů neobdržel speciální stavební úřad žádné námitky ani připomínky
účastníků řízení, ani nová stanoviska dotčených orgánů a má se tudíž za to, že s uvedeným
prodloužením lhůty platnosti stavebního povolení a se změnou stavby před jejím
dokončením dotčení souhlasí.
V průběhu řízení speciální stavební úřad projednal žádost o prodloužení platnosti stavebního
povolení a povolení změny stavby před jejím dokončením, posoudil ji a zjistil, že jejím
uskutečněním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy účastníků řízení a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), 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.
Odvolání musí mít náležitosti stanovené § 37 odst. 2 správního řádu 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.
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správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Pro postup při odvolání platí další ustanovení § 81 až § 84 správního řádu.
Povolená změna není platná, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

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

„otisk úředního razítka“

Správní poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, se nevyměřuje, stavebníkem je Město Vimperk.

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 …………………….

Příloha č. 1 k č. j.: OD 18543/12-KAV 4627/2012
Účastníci řízení (na doručenku):
- Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, IČ 002 50 805
- ČEVAK,, a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČ 608 49 657
(DS)
- 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
(DS)
- E.ON Česká republika s.r.o., Správa sítě plyn, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 257 33 591
(DS)
- Telefónica O2 Czech Republic a.s., P.O. Box 56, 130 76 Praha 3, IČ 601 93 336
(DS)

-4Účastníci 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

Dotčené 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

Na vědomí:
- Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice, ID eb8ai73
- MěÚ Vimperk - odbor HB

(DS)
(DS)

(DS)

