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Antonín Talafous, oprávněná úř. osoba
385 772 283
antonin.talafous@tnv.cz
04.06.2020

Obec Všemyslice
Neznašov 9
373 02 NEZNAŠOV

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Všemyslice, Neznašov 9, 373 02 Neznašov, IČ 00245666, zastoupená Ing. Františkem Stráským,
Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, IČ 60642581 (dále jen "žadatel") dne 03.06.2020
podala žádost o vydání stavebního povolení na stavbu

Chodník ve Všemyslicích podél sil. III/1411 na Předhájek.
Pozemky stavbou dotčené: parc. č. st. 115, pozemková parc. č. 468/4, 468/6, 617, 1015/1, 1016/5,
1016/7, 1016/8, 1016/9, 1016/16, 1016/33, 1022/10 v katastrální území Všemyslice.
Pozemky sousední: parc. č. st. 110/1, st. 114, st. 159/1, pozemková parc. č. 468/5, 468/7, 468/8, 485/2,
485/12, 485/14, 612, 615/1, 615/3, 615/4, 630, 631/1, 633/1, 633/2, 633/3, 634/3, 634/4, 637/1, 739/5,
742, 743/1, 1015/2, 1016/6, 1016/31, 1022/8 v katastrální území Všemyslice.
Stavba obsahuje: stavební úpravy, jejichž smyslem je zvýšení bezpečnosti chodců, kteří půjdou z centra
obce směrem na “Předhájek“, zřízením jednostranného chodníku podél silnice III/1411. Úpravy končí za
sportovním areálem směrem na část obce zvanou “Předhájek“, na úrovni křížení s místní komunikací.
Celková délka úprav bude 340,75 m.
Stavba je členěna na jeden stavební objekt rozdělen na tyto podobjekty:
• SO 101/1 Chodník
• SO 101/2 Ohradní stěna na parcele č. 617
SO 101 - chodník
Celkem se jedná o 4 samostatné větve délek:
Větev A délky 20,0 m.
Větev B délky 42,0 m.
Větev C délky 45,0 m.
Větev D délky 24,0 m.
Chodník podél průtahu sil. III/1411 v obci Všemyslice. Podél této komunikace je navržen jednostranný

chodník délky 352 m a převážné šířky 2,0 m. Úpravy sil. III/1411 začínají napojením na stávající chodník,
který prochází centrem obce Všemyslice. Chodník bude skloněn 2% směrem k přilehlé zeleni a navrhuje se
v betonové dlažbě tl. 80 mm. Dlažba bude ve všech případech přírodní šedá, signální a varovné pásy
v barvě červené.
Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, tel: 385 772 200, fax: 385 731 624
posta@tnv.cz, www.tnv.cz, ID tn8b4c3

Č.j. MÚT/14398/2020/OD/TaA

str. 2

Na začátku úprav bude chodník široký 1,50 m a v soutěsce se zúží na 1,10 m z důvodu okolní zástavby a
nedostatku místa. V současném nejužším místě průtahu v soutěsce mezi protilehlými domy, kde činí
šířka volného prostoru 5,2 – 5,5 m, bude stávající ohradní zeď odstraněna a nahrazena novou zdí
posunutou o přibližně 0,95 m. Podél této zdi je navržen chodník šířky 1,75 m. Stávající vozovku rozšíříme
na min. 4,00 m (v současnosti 3,8 – 4,0 m). Na vnější straně směrového oblouku za soutěskou se
navrhuje rozšíření vozovky ze současných 5,4 m na 9,15 m. Ochranné zábradlí je navrženo trojmadlové
z ocelových trubek, žárově pozinkované.
Místo pro přecházení je navrženo pouze v šířce 2,0 m z důvodu malé intenzity chodců i šířky
navazujících pěších komunikací. Bude zde umělá vodící linie délky 7,5 m.
SO 101/2 - Ohradní stěna na parcele č. 617
Jedná se o zbourání stávající zděné ohradní zdi podél silnice č. III/1411, na parcele č. 617 a provedení
nové zdi na posunuté pozici, ve stejném rozsahu. Ohradní stěna je navržena z betonových plotových
tvarovek šířky 300 mm (rozměry 400/300/200 mm), s betonovou výplní a vyztužených pruty svislé
výztuže. Tvarovky navrženy v přírodní (šedé) barvě se zkosenými hranami – fazetkami, pohledový povrch
hladký. Stávající dvorní zeď je provedena na dvou parcelách (par. č. 617 a parc. č. 114), přičemž část
stěny na parcele č. 114 zůstává ponechána. Stěna je provedená jako zděná, mezi objekty dvou stodol,
v blízkosti sousední veřejné komunikace, výšky cca 1,4 m nad přilehlý terén, šířky 440 mm, zhlaví stěny
je opatřeno cihelným obkladem.
Odvodnění:
Součástí stavebního objektu je zatrubnění silničního příkopu v délce 131,0 m potrubím DN 300 mm –
zřízení dešťové kanalizace pro odvodnění vozovky a chodníku. Dešťová voda z místní komunikace bude
z povrchu svedena pomocí uličních vpustí a jejich přípojkami do nově navržené kanalizace v místě
otevřeného příkopu. Ve vodící linii budou vynechány mezery pro plynulý odtok dešťových vod. Bude
celkem zřízeno 9 revizních šachet. Spodní stavba silnice bude odvodněna drenáží uloženou podél
dešťové kanalizace, celkové délky 131,0 m.
Dopravně inženýrské opatření bude provedeno dle schváleného DIO od Policie ČR, Krajského ředitelství
policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu České Budějovice, poštovní přihrádka č. 125, 371 05
České Budějovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí pod. zn. MÚT/34439/2019/ORR/H, na výše uvedenou stavbu bylo vydáno - Odborem
regionálního rozvoje MěÚ Týn nad Vltavou dne 12.02.2020 pod. č. j: MÚT/04124/2020, nabylo právní
moci 13.03.2020 a je vykonavatelné.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Týn nad Vltavou, jako 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 i "správní řád"),
oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně nařizuje
k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

17. července 2020 (pátek) v 09:00 hodin,
se schůzkou pozvaných před č. p. 19 v obci Všemyslice, sil. III/1411.
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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.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2
stavebního zákona nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 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.

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
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Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
1. Obec Všemyslice, IDDS: zahb64r
v zastoupení:
2. Stráský František, Ing., U Malše č.p. 20, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
dotčené orgány
3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát České Budějovice, IDDS: eb8ai73
4. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, IDDS: cadk8eb
5. CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
6. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
7. E. ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
8. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
9. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn
10. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
11. Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad
Vltavou 1
12. Obecní úřad Všemyslice, IDDS: zahb64r - Úřední deska
13. Ján Šimončič, Všemyslice č.p. 19, 375 01 Týn nad Vltavou 1
14. Petr Křišťan, Všemyslice č.p. 34, 375 01 Týn nad Vltavou 1
15. Milena Křišťanová, Všemyslice č.p. 34, 375 01 Týn nad Vltavou 1
16. Zuzana Šťastná, Ovocná č.p. 380, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem
17. Ivana Varhulíková, Nevanova č.p. 1049/1, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
18. Jitka Řeřábková, Sněmovní č.p. 165/10, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
19. Ing. Alena Řeřábková, Sněmovní č.p. 165/10, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
20. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
21. Miroslav Jelínek, Nádražní č.p. 1095, 399 01 Milevsko 1
22. Hana Jelínková, Nádražní č.p. 1095, 399 01 Milevsko 1
23. Monika Pešková, Všemyslice č.p. 47, 375 01 Týn nad Vltavou 1
24. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava 4, Litvínovická 709/5,
370 01 České Budějovice – IČ 70889953
25. Město Týn nad Vltavou, Úřední deska, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
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