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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 1. 2. 2010 podala firma FW - IMMOBILIE s.r.o., e sídlem Olešnice, Buková 47,37401
Trhové Sviny, IČ: 261 03086, za toupena polečností Projektový ateliér AD s.r.o., se sídlem Hosín
165, 37341 Hluboká nad Vltavou, IČ: 251 94771, v zastoupení Ing. arch. Jaroslavem Daňkem,
bytem Hosín 165,37341 Hluboká nad Vltavou, žádo t na vydání stavebního povolení na stavbu:

"ZTV Vrábče "

(nová komunikace a chodníky, rekonstrukce čá ti távající komunikace Ke Hřbitovu)

na pozemcích katastrální číslo KN 299/13, 654/43, 3266/5, 3266/6, 3266/7, 3269/1, 3269/15, 3269/21,
3269/31,3269/33,3269/34 a 3271/31 v katastrálním území Vrábče.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Odbor dopravy a silničního hospodář tví Magi trátu mě ta Če ké Budějovice, příslušný dle § 15
odst.l zák. Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(dále jen" tavební zákon') a § 16 odst. 1 zák. č.1311997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů jako peciální stavební úřad v souladu s u tanovením § 112 odst. 1 tavebního
zákona oznamuje zahájení tavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem jemu známým
účastníkům řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry taveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od
ústního jednání a místního šetření.

Účastníci řízení mohou vé námitky podat nejpozději do

25 dnů od data vyvěšení tohoto oznámení

u zdejšího speciálního stavebního úřadu, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve tejné lhůtě sdělí svá
stanoviska dotčené orgány státní správy, jejichž rozhodnutí nebo opatření nebyla do ud získána. Do
podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě hora uvedené na Magistrátu města České Budějovice -
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odbor dopravy s ilničního ho podář tví ( Kněž ká 19, úřední dny: pondělí, středa 8,00 - 17,00 hod.
a pátek 8,00 - 11,30 hod).

Ing. Jaroslav Mr á z
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města Ceské Budějovice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů
musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a silničního hospodářství.
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Vyveseno dne: . Sejmuto dne: .

Razítko, podpi orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

FW - IMMOBILIEN s.r.o., Olešnice, Buková 47, 37401 Trhové Sviny

Projektový atelíěr AD s.r.o., Hosín 165,37341 Hluboká nad Vltavou

Se žádostí o vyvěšení obdrží :

Magistrát města Če ké Budějovice - odbor vnitřních věcí

Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33, 37001 České Budějovice

Dotčené orgány:

KHS Jihoče kého kraje, a Sadech 25, Č. Budějovice

Policie ČR, Krajské ředitel tví Policie Jihoče kého kraje Dopravní inspektorát , Poštovní přihrádka
č. 125,37105 České Budějovice

HZS Jihoče kého kraje, Nádražní ul., P.O. BOX 161, 37021 České Budějovice

Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí

Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče


