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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 

Město Mladá Vožice, IČO 00252557, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice (dále jen "stavebník") 

podal dne 19.5.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

Mladá Vožice - chodníky v ulici Jana Jeníka z Bratřic, na pozemcích st. p. 1050/1, p. č. 1069/34, 

1072/8, 1072/12, 1072/108, 1072/110, 1082/6, 1083/6, 1083/7, 1226/1, 1227/1, 1260 v katastrálním 

území Mladá Vožice. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 

Stavba obsahuje: V ulici Jana Jeníka z Bratřic v Mladé Vožici, v prostoru křižovatky silnice II/124 a 

místních komunikací (u bytovek- ulice 17. listopadu, Janovská a Zahradní), bude provedena výstavba 

chodníků, odvodnění komunikací, opěrné zdi a veřejného osvětlení. Stavba si vyžádá přeložku kabelů 

NN. 

Stavba sestává z následujících stavebních objektů: SO 101 - Chodníky u silnice II/124, SO 102 - 

Chodníky ostatní a terénní úpravy, SO 301 - Odvodnění komunikací, SO 201 - Opěrná zeď a oplocení, 

SO 401 - Veřejné osvětlení, SO 402 - Přeložka NN. 

SO 101 - Chodníky u silnice II/124 a SO 102 - Chodníky ostatní a terénní úpravy: nové chodníky budou 

řešeny v šířkách 1,5 až 2,55 m a budou mít jednostranný příčný sklon 2,0%. Povrch chodníků je navržen 

z betonové dlažby. Povrch přilehlé komunikace na pozemku p.č. 1260 v k.ú. Mladá Vožice bude opraven 

novou asfaltovou obrusnou vrstvou. Ostatní přilehlé zpevněné i nezpevněné plochy budou uvedeny do 

původního stavu. U č.p. 549 v Mladé Vožici bude vytvořeno místo pro přecházení šířky 6,1 m, (přes 

II/124), které bude opatřeno osvětlením. V blízkosti místa pro přecházení budou umístěny, na straně do 

centra, 2 obrubníkové uliční vpusti s kalovými koši. Další místo pro přecházení bude umístěno těsně před 

křižovatkou ulic Jana Jeníka z Bratřic a 17. listopadu. Toto místo pro přecházení bude mít šířku 7,0 m. 

Další místa pro přecházení budou umístěna na místních komunikacích v ulicích 17. listopadu (šířka 6,5 

m), Zahradní 3 x a Janovská 1 x. Dále dojde k rekonstrukci prostoru zastávky autobusové dopravy. 

Prostor zastávky bude disponovat šířkou nástupní plochy 2,05 m, příčným sklonem do vozovky 2 % a 

kontrastní dlažbou, na rozhraní vozovky a chodníku. U zastávky zůstane zachována lavička. Součástí 

chodníku k č.p. 60 budou schody, celkové délky 2560 mm, tvořenými betonovými palisádami12/18/40, 

povrch z betonové dlažby šedé. Navržená konstrukce schodů: štěrkodrť tl. 100 mm, betonové lože (beton 

C20/25 XF 3), betonové palisády, popř. dlažba. 

Všechny nové plochy chodníků budou opatřeny prvky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů 

(varovné a signální pásy, vodící linie, snížené obrubníky). 

SO 301 - Odvodnění komunikací: je navrženo do typových uličních vpustí, které budou zaústěny 

přípojkami do jednotné kanalizace. Napojení kanalizačních přípojek bude provedeno jádrovým 

navrtáváním do revizní šachty. 

SO 201 Opěrná zeď s oplocením: součástí výstavby chodníků je, mezi pozemky p.č. 1072/8 a 1227/1 v 

k.ú. Mladá Vožice, navržena monolitická opěrná zeď. Tato zeď bude staticky zajišťovat těleso chodníku a 
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zároveň vytvářet hranici mezi pozemky. Opěrná zeď je navržena z monolitického armovaného betonu, 

bude založena do hloubky 0,9 až 0,95 m, bude mít tloušťku 250 mm a do hlavy zdi budou zakotveny 

sloupky drátěného oplocení. Před výstavbu zdi budou provedeny následující přípravné práce: zbourání 

stávajícího oplocení (délky 32 m), ochrana stávajících thují v délce 7,5 m, vybudovaní dočasného 

oplocení pozemku p.č. 1072/8 v k.ú. Mladá Vožice, vytyčení hranic dotčených pozemků, vytyčení 

stávajících inženýrských sítí, zajištění ochrany inženýrských sítí. 

SO 401 Veřejné osvětlení: budou osazena svítidla s účinnou optickou soustavou a vhodnou křivkou 

svítivosti, osazené LED světelnými zdroji, Napěťová soustava: 3PEN, 50Hz, 400/23V. V prostoru místa 

pro přecházení bude u místěn přechodový stožár bezpaticový s výložníkem - výška svítidla 6 m, délka 

vyložení 2,0 m, svítidlo Schreder ampera midi. Nové svítidlo před č.p. 5620 bude umístěno na stožáru ve 

výšce 5 m. Kabelové vedení bude provedeno kabelem CYKY 4x10, DN50 mm. Kabely budou uloženy v 

hloubce 60 až 100cm; 20 až 30 cm nad kabelem bude uložena signální fólie. Pod silnicí bude kabel 

uložen v protlačovaném prostupu DN 110 v hloubce 120 cm. Osvětlovací stožáry budou osazeny do 

pouzdrových betonových základů - hloubka 100 cm. Při souběhu a křížení ostatních podzemních 

inženýrských sítí budou dodržena ustanovení ČSN 73 6005. 

SO 402 Přeložka NN: v rámci stavby bude přeložen pilíř s rozvaděčem NN pod patu nového násypového 

svahu, včetně přeložky kabelů NN vedoucích od tohoto rozvaděče. Kabely budou naspojkovány. 

Protože byly shromážděny veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí, Městský úřad Tábor, Odbor 

dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 1 písm. 

c) a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů oznamuje podle § 94m odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 47 

odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů zahájení 

společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad oznamuje podle § 144 odst. 2, 

6 správního řádu zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení 

podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 27 

odst. 1 správního řádu. Těmto účastníkům řízení se doručuje v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona 

a § 144 odst. 6 správního řádu jednotlivě. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště 

a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho 

provádění, upouští podle § 94m odst. 3 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na 

místě. 

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky uplatnit nejpozději do 15 dnů od 

doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do 

podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Tábor, Odboru dopravy v pracovních hodinách, nejlépe po 

telefonické domluvě, ve shora vymezené lhůtě. 

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy zároveň umožňuje podle § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům 

řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci a to ve lhůtě 5 dnů od 

uplynutí shora vymezené lhůty pro uplatnění námitek. 

 

Poučení: 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 

regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o 

asanaci území, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 

postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený 

v § 114 odst. 1 stavebního zákona, se nepřihlíží. 

§ 114 odst. 1 stavebního zákona stanovuje: Účastník stavebního řízení může 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; k námitkám, které překračují tento 

rozsah, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec speciálního 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 
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stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí 

nebo opatření. 

Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, které mohou být předmětem společného územního a stavebního 

řízení, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, 

a k tomuto účelu je zpřístupnit. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Ing. Ivana Kverková 

Odborný pracovník oddělení státní správy komunikací a veřejné dopravy 

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

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

 

 

Doručí se: 

Stavebník: (datovou schránkou) 

Město Mladá Vožice, IDDS: kpxbcqh 

  

Ostatní účastníci dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona: (doporučeně do vlastních rukou na 

doručenku, datovou schránkou) 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 

Vožická majetková s.r.o., IDDS: mux7rss 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb 

Pavlína Kubálová, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

Iveta Kuklová, Nová Ves u Mladé Vožice č.p. 20, 391 43  Mladá Vožice 

Lenka Eclerová, Šebířov č.p. 73, 391 43  Mladá Vožice 

Štěpán Kukla, Souhradí č.p. 23, 391 43  Mladá Vožice 

František Kalina, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

Jiří Heřmánek, Lipová č.p. 391, 391 43  Mladá Vožice 

Miroslav Kauer, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

Vlasta Kauerová, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

Ladislav Stránský, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

Miloslava Stránská, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

František Barvínek, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

Marie Barvínková, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

František Čeněk, Milady Jungmanové č.p. 348, 391 43  Mladá Vožice 

Marta Čeňková, Milady Jungmanové č.p. 348, 391 43  Mladá Vožice 

Miloš Rataj, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

Jarmila Ratajová, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

Bc. Alena Papežová, Na Návozech č.p. 353, 391 55  Chýnov 

Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr 

Lenka Nováková, Hlasivo č.p. 55, 391 43  Mladá Vožice 

Josef Tomlein, 17. listopadu č.p. 550, 391 43  Mladá Vožice 
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Josef Tomlein, 17. listopadu č.p. 550, 391 43  Mladá Vožice 

Renata Tomleinová, 17. listopadu č.p. 550, 391 43  Mladá Vožice 

Mgr. Iva Vallová, Na Potoce č.p. 376, 258 01  Vlašim 

Jakub Semrád, 17. listopadu č.p. 550, 391 43  Mladá Vožice 

Lucie Semrádová, 17. listopadu č.p. 550, 391 43  Mladá Vožice 

Veronika Petrů, 17. listopadu č.p. 550, 391 43  Mladá Vožice 

Jan Pracný, 17. listopadu č.p. 550, 391 43  Mladá Vožice 

Alena Papežová, Na Návozech č.p. 353, 391 55  Chýnov 

 

Ostatní účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou) 

st. p. 818, 396, 395, 394, 393, 674, 1037, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 709, 1116, parc. č. 

1069/57, 1069/128, 1069/54, 1069/23, 1069/24, 1119/8, 1119/114, 1072/36, 1072/57, 1072/58 v 

katastrálním území Mladá Vožice, Mladá Vožice č.p. 549, č.p. 352, č.p. 342, č.p. 343, č.p. 353, č.p. 469, 

č.p. 524 a č.p. 523 

 

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou) 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní 

inspektorát, IDDS: eb8ai73 

Městský úřad Mladá Vožice, Stavební úřad, IDDS: kpxbcqh 

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02  Tábor 2 

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01  Tábor 1 

 

 

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15  Tábor 1 se žádostí o vyvěšení 

Městský úřad Mladá Vožice, IDDS: kpxbcqh, se žádostí o vyvěšení 

 

 

1 x spis zde 
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