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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

ROZHODNUTÍ
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Vimperku, 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), přezkoumal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení a
žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 30.06.2014 podalo
Město Vimperk, IČ 00250805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, zastoupené starostou
Ing. Bohumilem Petráškem,
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání rozhodl, že:
I.

podle § 115 odst. 4 stavebního zákona p r o d l u ž u j e platnost stavebního
povolení, které vydal odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu
ve Vimperku dne 02.07.2012 pod č.j. OD 9700/12-KAV 2697/2012, do dvou let od
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

II.

podle § 118 a 115 stavebního zákona p o v o l u j e změnu stavby před
dokončením, kde podmínka č. 20 stavebního povolení č.j. OD 9700/12-KAV
2697/2012 ze dne 02.07.2012, ve které byla stanovena lhůta k dokončení stavby
do 31.12.2013 se mění tak, že lhůta k dokončení stavby se prodlužuje
z finančních a časových důvodů do 30.06.2016,

na stavbu:
Vimperk - ZTV Hrabice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. KN 415/1, 415/7, 416/1, 415/6, 419, 423, 424, 668/6,
452, 453/8, 453/9, 453/12, 670/2, 461, 455, 681/2, 5/1, 453/11, 453/20, 453/30, 453/32,
453/33, 434/1, 453/5, 434/2, 441, 456/2, 682/1, 668/1, 453/4, 416/2, 416/3, 415/2, 415/4,
680/1, 410/1, 413/9 vše v k. ú. Hrabice a parc. č. KN 1861/1, 2642/1, 2643/1, 1806/1, 1805,
1804, 1802/10, 1817/3 vše v k. ú. Vimperk.
Stavba řeší realizaci místních komunikací, které jsou součástí plánované zástavby na jižním
okraji obce Hrabice a které zajišťují příjezd ke stávajícím nemovitostem a k plánované
výstavbě rodinných domů a člení se do následujících částí:
SO 04 Komunikace
SO 05 Veřejné osvětlení
SO 06 Dešťová kanalizace
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Vimperk, IČ 00250805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, zastoupené starostou
Ing. Bohumilem Petráškem.

Digitálně podepsáno
Jméno: Lenka Černá
Datum: 11.08.2014 15:11:38

Odůvodnění:
Dne 30.06.2014 podal stavebník žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení a
žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal odbor dopravy a silničního
hospodářství Městského úřadu ve Vimperku stavební povolení dne 02.07.2012 pod č.j. OD
9700/12-KAV 2697/2012, které nabylo právní moci dne 04.08.2012.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení spojeného řízení o prodloužení platnosti
stavebního povolení a o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení změny stavby, a
stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit
své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v
rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností
účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení
a zvláštními předpisy.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle správního řádu, 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., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Odvolání musí mít náležitosti stanovené § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) 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.
Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

„otisk úředního razítka“

Lenka Černá v.r.
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno od 13.08.2014 do 28.08.2014 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……………………………
Č.j. OD 16260/14-NOV 3317/2014
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Příloha č. 1 (Č.j. OD 16260/14-NOV 3317/2014)
Obdrží:
Účastníci řízení (na doručenku):
Město Vimperk, IČ 00250805, odbor IÚ
Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):
Vlastník dotčeného pozemku parc. KN č. 5/1, 410/1, 413/9, 415/1, 415/2, 415/4, 415/6, 415/7, 416/1,
416/2, 416/3, 419, 423, 424, 434/1, 434/2, 441, 452, 453/4, 453/5, 453/8, 453/9, 453/11, 453/12,
453/20, 453/30, 453/32, 453/33, 455, 456/2, 461, 668/1, 668/6, 670/2, 680/1, 681/2 a 682/1 vše v k.ú.
Hrabice, obec Vimperk, a pozemku parc. KN č. 1802/10, 1804, 1805, 1806/1, 1817/3, 1861/1, 2642/1
a 2643/1 vše v k.ú. Vimperk, obec Vimperk
Vlastník sousedního pozemku parc. KN č. st.1/1, st.2, st.47, 4, 5/2, 376/13, 382/2, 393/1, 396, 399,
400, 406/2, 406/3, 406/4, 406/5, 406/8, 407, 409, 410/2, 411/1, 411/2, 413/5, 413/6, 413/10, 415/5,
415/8, 415/9, 415/10, 415/11, 415/15, 428, 439, 444, 446, 453/3, 453/6, 453/7, 453/10, 453/13,
453/14, 453/15, 453/16, 453/17, 453/18, 453/19, 453/21, 453/22, 453/23, 453/24, 453/25, 453/26,
453/27, 453/28, 453/29, 454, 460, 462/1, 464/1, 468/2, 469 a 806 vše v k.ú. Hrabice, obec Vimperk a
pozemku parc. KN č. 1802/5, 1802/7, 1802/8, 1803, 1806/2, 1861/2, 1861/3, 1861/6, 1862, 1863,
1864 a 1865 vše v k.ú. Vimperk, obec Vimperk, nebo stavby na něm.
Ten, kdo má k sousednímu pozemku parc. KN č. st.1/1, st.2, st.47, 4, 5/2, 376/13, 382/2, 393/1, 396,
399, 400, 406/2, 406/3, 406/4, 406/5, 406/8, 407, 409, 410/2, 411/1, 411/2, 413/5, 413/6, 413/10,
415/5, 415/8, 415/9, 415/10, 415/11, 415/15, 428, 439, 444, 446, 453/3, 453/6, 453/7, 453/10, 453/13,
453/14, 453/15, 453/16, 453/17, 453/18, 453/19, 453/21, 453/22, 453/23, 453/24, 453/25, 453/26,
453/27, 453/28, 453/29, 454, 460, 462/1, 464/1, 468/2, 469 a 806 vše v k.ú. Hrabice, obec Vimperk a
pozemku parc. KN č. 1802/5, 1802/7, 1802/8, 1803, 1806/2, 1861/2, 1861/3, 1861/6, 1862, 1863,
1864 a 1865 vše v k.ú. Vimperk, obec Vimperk, právo odpovídající věcnému břemenu.
Dotčené orgány (na doručenku):
MěÚ Vimperk, Odbor ŽP (ZPF, OPK)
MěÚ Vimperk, Odbor VÚP
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IČ 70890650 (DS)
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Prachatice, IČ 75151511
(DS)
HZS Jihočeského kraje, ÚO Prachatice, IČ 70882835
(DS)
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