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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Všemyslice, Neznašov 9, 373 02 Neznašov, IČ 00245666 (dále jen "žadatel") dne 16.06.2020 podala
žádost o vydání společného povolení na stavbu:

Most v Bohunicích – přejezd k pohostinství,
na pozemcích:
pozemky dotčené stavbou: parc. č. poz. 3350/3, 3408/2, 44/20, 44/26 ve vlastnictví Obce Všemyslice
v katastrální území Bohunice.
pozemky sousední: parc č. poz. 44/21, 44/25, 86 a parc č. st. 22 a č. 23 v katastrální území Bohunice.
Stavba obsahuje:
Předmětem předložené dokumentace je přestavba mostu přes potok v obci Bohunice a související úpravu
vozovky před mostem a za mostem. Stávající most je v nevyhovujícím stavu. Most převádí místní účelovou
komunikaci přes Bohunický potok k budově pohostinství v obci Bohunice.
Při přestavbě mostu dojde k demolici stávající konstrukce včetně základů a bude provedena železobetonová
rámová monolitická konstrukce se základovou deskou, stojkami, příčlí a rovnoběžnými vetknutými křídly.
Šířka vozovky na mostě je 3,60 m, v příčném jednostranném sklonu 2,0 %, není navržen žádný chodník, po
obou stranách bude na římsách osazeno městské zábradlí se svislou výplní. Šířka v místě napojení do
křižovatky 6,55 m. Úprava místní komunikace bude provedena na délce celkem 12,7 m.
Při stavbě se předpokládá přeložení a ochrana inženýrských sítí. V současném stavu je na mostě na pravé
straně (ve směru k pohostinství) vedle podélného trámu vedena ocelová chránička s kabelem CETIN, na levé
straně mostu jsou pak souběžně s NK vedeny další dvě chráničky s vedením VO a NN E. ON. Tyto inženýrské
sítě budou během výstavby provizorně přeloženy a v definitivním stavu budou provedeny v nových
chráničkách umístěných v konstrukci čelních zídek.
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Na levé straně mostu na konci římsy navazuje chodník vedoucí podél hřiště, jeho část zasažená výstavbou,
resp. zemními pracemi bude opravena, úžlabí vzniklé v tomto místě je zde odvodněno do nové vpusti a
následně voda odváděna pod chodníkem do potoka.
Určení jednotlivých částí stavby
100 – Pozemní komunikace
200 – Mostní objekty
400 – Elektro a sdělovací objekty
Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory
101 - Dopravně inženýrská opatření
201 - Most
401 - Přeložka a ochrana kabelových sítí VO
402 – Přeložka a ochrana kabelových sítí CETIN
403 - Přeložka a ochrana kabelových sítí NN E. ON
Odvodnění je řešeno příčným spádováním povrchu do zeleně.
Podáním žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zahájeno společné územní a stavební řízení.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Týn nad Vltavou, jako speciální stavební úřad
příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),
oznamuje zahájení společného řízení podle § 94j odst. 1 a § 94m stavebního zákona a současně
nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

17. červenec 2020 (pátek) v 10:00 hodin,
se schůzkou pozvaných u mostu v Bohunicích – přejezd k pohostinství.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání v kanceláři odboru dopravy a
silničního hospodářství č. 223 v úřední dny pondělí a středu 8:00 – 11:30 hodin a 12:30 – 17:00 hodin a při
ústním jednání.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky uplatnit nejpozději při veřejném
ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Rovněž připomínky veřejnosti musí být uplatněny
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

Poučení:
Dle ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e),
může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a
užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a
stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení
podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek. Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
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totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z
něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která
doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí
prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Mgr. Lenka Kokešová
vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí
vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a
vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena odboru dopravy a silničního hospodářství Týn nad
Vltavou.

Vyvěšeno dne:……………………………

Sejmuto dne:…………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
1. Obec Všemyslice, IDDS: zahb64r
dotčené orgány
2. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát České Budějovice, IDDS: eb8ai73
3. CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
4. E. ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
5. Obecní úřad Všemyslice, IDDS: zahb64r - Úřední deska
6. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
7. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
8. Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor životního prostředí, náměstí Míru č. p. 2, 375 01 Týn nad
Vltavou 1
9. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
10. Václav Bartoš, Bohunice č. p. 12, Všemyslice, 375 01 Týn nad Vltavou 1
11. Marie Matoušová, Bohunice č. p. 30, 375 01 Všemyslice
12. Anton Ťažár, Bohunice č. p. 42, Všemyslice, 375 01 Týn nad Vltavou 1
13. Ondřej Ďuriač, Bohunice č. p. 30, 375 01 Všemyslice
14. Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor regionálního rozvoje, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad
Vltavou 1
15. Město Týn nad Vltavou, Úřední deska, náměstí Míru č. p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
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