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Magistrát rněsh ČeskéBudějovice
Ing, .Iaroslav Mráz

I

Odbor dopravy a si]ničníhohospodářstr,í
Kněžská ]9
370 92 Českó Budějovice

Internet: htttrl://wwrr .c-budejor

ie

l iz rozdčlovník:

L

e.cz

zn.: ODSiťltt9l2l?02{J Bo
č.j.: OD§H/I89l2/20?0-30

sp.

vyřizuje:

tel.:

Bc.Bouchal

386804435

__.l
(llltu ln:

e-mail:
bouchald @c-budejclvice.cz

lj.6.](}]]

liařt.ittú ryltlú,íku

vÝzvn

K vy,IÁnŘENÍ K poDANÉMu oDvolÁxí
Czernílrská správa rrla.jetku s.r.o., tČO 21{174711,Janáčkovo nábřeží t39l57, Malá Strana. 150 00
l)ralra 5, kterou zastupuje na základě p|nó mrrci ze dne 21.1.2{l2l JUDr. ltedřich Benek. advokát.
ev. č. Č,lK 01475, Žižkova 1,370 0l Českél}udč.iovice. následně na základě substitučrrí plné nroci
ze dtre 22.2.2tl22 JUDr. N,Iilan Vašíček,LíBA. advokát, ev. č. Či\K 0325l, Donrinikánskt1 nánrčstí
65612, ó02 ()t) l}rno,

ptldaia rlr_lvtilítní prtlti trlzhtlr_]nr.ttí. ktcrýtn N{agistr,át l1lě§la ("'cské Buclč,jtlr, ice. tlt_ll-1tlr dtlpl,iti,_v
a silrričrrílrolrosptxlíiřstrí-.iako t,tlctlč a rr'ístnůpřísiLršnÝ spcciirlní stiivcbtlí úřacl vc r.,čccclr ptlz-cntrríci-t
kcrtltunikací dlc § 1_5 oclst. I ziikittla č. líJ3/]0(Xl Sb.. o úzcrtlnírn pl;inovítní a stavcbnínr ř,aídtr vc z,ttční
prlztlč,išíchpředpis[r (diile ic,rr..stavební ziik<ln") a s\ l6 odst. l z.ítkona č. l3/1997 Sb.. tl prlzentníclr
ktlntuniltacích l,c znčníptlzdč,išíchpředpisil. ptrcl č.j. ODSH/ltt9l2/2t)]{)-]6 z-c r-ltre ]0.-t,2()22 na zítklatlcl
žírciosti.kle,t,or,t clrrc l 7, l ].]020 ptlclal navrhcx,atel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ{) 65993390. Na Pankráci 5,t6l5ó.

1.10

0i} Prahrr 4-|{usle,

ktcr"ólrir zastupttjt rla záklatlč plnó rttoci zc titlc 26.0ó.20l9. sptllcčncrst INKOS-OS"fldAVA. a.s..
IČ'O -llJ394ó_]7. Hl1,líč,ktlvonítbřcží(lL)6l22. N4orlr,sklt C)slr,ava. 7()] 0() Ostrul,a 2

(tllilc.icn "žirdirtcl") 1lovtllil v stlttlltdtt s
-1

l6/](X)9 Sb,.

tr urve ltle rrí r,ýstavby

Lrst.

§

drlplar,rtí

1-5

§til\,ťbníhtl zlikona a

ll .jil]Lr

§ l8c

r,yhlíršk_vč,. 5()3/20()ó Sh..

rr

inh,a§trLlktttry stavLrtl:

I/34 Lišov - Vranín
(clirlc

jcn "stavba") na ptlzcnlku

SO 121 Silnice tt/634 v knr {},300: piu,c. č. 3,§6tt/I(i. 38óltllit. .]lJ94l2.426li]. 176l15.,442313.142311.
4.183/7.4483/8. -t483lll..1-1.83/l2.,1,183/t3. -l483/1-1.4483i 1_5,4:t83llír. -1-18_]lt7 r, katastríilnítriúzerttí
J iv

Ittl.

SO l22 Silnice IVó-14 vkm,1,400: parc, c'. l3l+/j. ]]1_5i],2:1_5/.1.221_5/28. 7226ll.

]3_53l(l_].2_]-53/64.

]]5.]/ó8. 23_5.jió9. ].]5.]/7(), 235317l, 2353/7:. ]3.53173. 2-]53/7_í, 235]/76.
2353/]7, 2353i78. 23,53/82. ]353/tJ3. ].35]/9(). :.]53/l(),+. ].]53i l{).5. ]]53/l()6, ]353i l()7. ]35]ll()tt.

]3.53165, 23_5.3/ó6. :353l{r7.

]35.1/l()9. 2353/ll(). 23_5]/lll. 235.]i l l2. ]j53/ll], :353/ll4, ]353/ll.í. ]353/l
]3_53/l llt. 2353/l l9. ]353/120 r, klLtastriilnítil úztrllíLištlr,.

l6,

23-53/ll7.

c,.i. oDSH/ l89I ]/20]0_30

Slr, 2

SO l23 Silnice IV634 vkm

8,600: parc. č. 265-1/30, 2654132,265.t)19.'2659l|L).2659120,2725/36.
212813.2139l]..2812, ]E6l/38, 286t/39. 286l/40. 2]28í5,286l/35 v katastrálrrítrr ťtzenríŠtčpánovice
Českých Bucíějor ic,

r"r

SO 124 Silnice lll/14ó10:

parc, č. 2j83l1.2183/6.2,360116.286al41.2860/48. 2860/49,2860/_50.
286(V82. 28ó(V83, ]86(V8-1. 28ó(V85. 28ó(V86. ]86(V87. 28ó(Y88. 286(Y89, ]8ó(V9{)" 286(Y9l v
katastrálnítn ťtzctníŠtčpárroviccir Ccských Brrclčjovic.

SO

125 Silrrice III/14613: parc, č. 1654/32.2654/33. 2654134.2659ll1,2659/lB.

tizcrrtí Šli,púl)u\iťc tr ť'e ,kých tsLrd.jor ic.

28l]

r, katastrítinírrr

SO t26l\{K Samoty: parc. č. ]872/3, 381?.16,4;183/9,4:183/l0.4/t8j/]3 v katirstlirlním útzentíJivntl,

SO l27 NtK ke Kclníři+ SO
2352112. ]352/,l3.

23_5]/.4_5,

ll3(} feclrnické rekultivace č. l2 a l3: pirrc. č. l7t]9/6.]. 221allL),2210116.

235Zl78,2352179

r,

liatitstrítlnítn územíLišov.

SO

128 §{K u staré ciheln}:: parc. t', l584/6.222611.2353/58,235j/59.2353/60. ]353/61.2353/62.
235.]178.2353/81.2353/l]2. ]3_53/103.2353/l04. ]353/10_5,2353/106.2353/l07.2353110ti. ]353/109.
2353/ll0.23.53i 1l1.2353ll1].2353/t l3, ]353/l l4, ]353/l2l v katastrirlttínt úz-enií Lišov.

§o

129 Silnice IIVl4óíl: parc. č.'2)64ll, 23.52165. 2352166^ 2352169.2352110. J352l7l. 235]/l

v

katastrál rtínt ú zemí Li šor,.

SO 151 Polrrí cesta Záhunrerrice vpravo: parc, č, l89_]/l36.2{)66146^2066118.224(Yt(), 22,6.1-11,2352/6,
235211 . 235219. 2352ll l . 2352/12. 2352ll6. 2352/11 , 2352l18. 23521lL). 235zl2L), 2352l2l. 2352/22,
2352/23. 7352124" 2352/25" 2352126^ 2352127. 2352/28. 2352129. 235!3a. T52l31" 2352132. 2352133"
2352134. 2352/35. 2352.136, 2352131. 2352/3B, ]352/39, )351140. 2352l4I. 2352112, 2352143.. ]352/.{6.
235214] , 2352148^ 235zl19. 235zl50^ 2352151. 2352152. 23_52/53, 2352151, 23ý.l55, 2352156, 2352157.
2352161 , 2352162, 235)"163, 235)164^ 2352165. 2352168, 2352170^ 23ý172, 2352119 v kittastrálnítrt ítzcrtrí

Lišov,

pare. č. l893/1)Z.224al16. 1352ll4.2352l15. 2352/l6.
2j52l18, 23_52ll9" 1352/20. 2352/2l. 2352122. 2352/23, 2352/24.2_]5]/]5, 2_]5]/]ó, 135:121, 2_1_s2723.
2352129.2.1.52/"]0. ]352/3l. 2352l3]. 235]/_r_]. ]35]/_]4. ]3.5]i_]_5, ]_15]/3ír. ]_]5]l_]7. ]352l38, 2352/39.
Z352l40. 2352111, )352lQ. 235zl4-3. )352116, ]35]148. z352l49,23fl/5a. T51/5l, 23_5]/.5], ]35]/.53.
2352154.2352/55, 2352156. 2357157. ]352/,58. 7352159. 235]/60. 23ý16l. 2351162. ).352163.2352164.
2352165 v katastrálním ťlzemí Lišov,

SO l52 Polrrí eesta Záhumerrice vlevo:

SO l53 Polní cesta u Slalrců vpravo: parc. č, 155 l/9.

1 _584ló. )211l14.2)6411
. 2352171. 2353l1
2353/3. ]353/4, 2353/_5. 2353/6. 2353l-]. ]3_53/8. 23_5319, 235_]/10, z353ll1, ]353/12.2353113.
2353/l5, 2353/16. ]3_53/l7, 23_5_1/llJ. ]353/lq. 2353/20. 2353/22, ]35.1/].1. :j.5.3/35, ].l5:j/37,
,],]_5_]l47.
23_53//+8. 2353119,23_5_]/50. 2_35_1/_51, ]35_]/52,
2353/39. 2.3_53/40. ]35_1/43. 2.j53/44.

. 2353/2.
:3_53/i4.
2353/38.
235.]i_54.

235_3/55. ]3,53/5ó. 23,53/57. 235_]/-58, 2353/1]-1r,katastrtltlnítrr úzc,nríLišov.

SO 154Polnícesta u Slahcú r,levo:

č. 129812.2117l13.222611.226411.2352169. ]353/1 .235312.
23_53/9.2353ll0, 2353/ll. 2353/12. 2353/l3. ]3_53/l4.
2353/l5,2353/l6.2353/l1.2353/18.235]/i9,2353120.2353/23,2353/2.|.23531.14.2353131,2353/38"
2353i.]9.2_153/40. ]353/.t1.2353/44, ]353/45.2353/-18.2353/4C),235_]/50.2353/51,2353/52,2353/,§4.
23531.55. ]3_531_56. 2353l57.2353/66. Z353l67.2353/tJ0. 23_53/tJl, 2:r_5:]1lZ2.2?,53/l23 v katastrálnínl
úzenríLišov.
pi-tt,c.

2353/3, ]3_53/-t.23_531_5. 2353/6, 2353/7.

23_53it|i.

§O 155 Potní ccsta iltÚX t ištlv: půrc. č. 127812.22l5l2.22l5l28.2353169.2353110, 2353l'7 1.2353t72.
235317]. 2353/78. ]3_53i8]. 2353/83. ]353i84. 23_5,]i85. 2353/86, 2353t81, 235_r/88, 2353/89, 2353/90,
235j/91.2]53/92.2353/93.23_53/9_t.2353/L)5.2353/96,
z353lL)7.2353/98, z353/L)L).2353/]00. ]353/l0l
v katirstrd]nírtt úzclttíLištlv. palc. č. 286{Jll. ]86(Y2 v katastrálníttr úzenríŠtčpiintlvicctr Čcskýclr
Buclčjovic.

§O

156 Polní cesta u Štěpánonic vle1,o: parc. č. rl()_5/5, 405/6. 4()511.4()_5/8, 2782/1,2'783ll. 286(V_5l.
286{)152,28ót)1_53. 2860/_5.t. 2860/5_5. 2860/56, 2860/58, 2860/59, 28ó0/60. 2E6o/61,2E60l62,28óO/ó3.
28ó(V64, 286(y65. 28ó(V6ó. 286()167 ^ 28ó(y68. 286(y69, 286(y7{), 2860171, 2860112, 2860113, 2860l]4,
2860/75. 2860/78. 2860179. 2860/80. 2860i88. 2860/89. 28ó0/90. ]860/9]. 28(fil96.2861l1. 286l/2,
28ól/]. 28ól/4. 2Eól/5. 286l16- 286ll"].286l/8, 286l/9. 286l/l(), 2l]ól/ll. 28ól/l2.286lll3. 286l/l4,

2861/1_5.28ól/l6.2861/11,2861/l8. ]86ll21.2861lT-.2861/23.286ll24.2861/]5,2861126,286li.]l,
286l/32. ]lJól/]3,286l/34 v katastrálním úzenrí Štěpánclvice tr Českýclr Btrdějovic.

(

.1.

()DSHI l 89 l ]/]0]0-3()

sir, 3

SOl57LesnícestaKlíny; pxrc.č. I8óll1.18ól/l8.235]/7ót,kataslri.tlttílntizerrríI-išov,
SO 158 Lesní cesta vkm 8,500 vlevtr: parc. č, l8()5l2-t v katastrílrrímtlzcrlrí Břilicc. parc. č.2728ll v
katastráltlím úzenríŠtčpánovicerr Českýcli Brrclějovic.

So

159 Polrrí cesta vknr 5"300 vIevo: pai,c. č, ]86(V2.286(Y3,286tY4,286(V5. ]Só(V(l, 2860/7,286(Y8,
2860/9, ]8ó0/l0, 28ó0/l l, 2,960il]. 28ó0ll3. 2860ll7.2860/18" 2860/l9. ]860/20. 2860/2l. 2860/]].
28ó{Y23. 28ó0/2.X. 2Só{Y2_5, 2§6U27, 2860/26 l,katastrálnítlt ťlzctllí Štčpánrlliccrr Čcských Brrclr-litlvic"

SO 1ó0 Pohrí cesta vkm

7,700 vpravo: parc, č.,+05/1.40512,405/3. ]860/11.2860/12, ]8ó0/13.
286()/l4. ]86(yl5, ]86()/16" 28ó{)/26. ]8ó]/14,286l/]_5.28ól/ló.2ítól/17" 286l/l8,286l/2(), ]86l/?2.

286l/23, 286llJ4. 286l/25, 2861l)6, 28(lll21- 286l/]8. ]8íll/29. 286l/30 r, katitstrlílním(tz.emí
Šrěplinovice u ťieských Budě jor,ic.

S0 17l Provizclrní konrunikace l

knr 0,450 + S0 tt30 Techrrické rekultivace č. 1, 2: parc. č. 387]i3.
3872/5, 3872/6, 3880/1, 3880/,]. _38E0/7. "{483/2.1 v katastrírlnímťlzemí Jivno.

S0 r72 Prol,izorní konrunikace

v kln {},75() + S() tl3{} Technické rekultivace č. -1: palc.
1 86l1l 8. ]352/7ó v katas(rírlnítrr územíI-išov.

č. i86l/l.

SO 174 l}rovizorní konrunikace v km

íš,ó(X) + S() lt3() l'echnické rekultivace č. 6. ll): parc. č, 26.54/.l.
7654124, ]65_1/2_5. 2654126. ]ó5-1/30. 265413l. 2ó54/3]. 265"i/3_5. ]65.tl36. 2656í12.272813, z139/l.
2812.286ll40. 286ll35 v katastrálrríttt ťtzctrtí Št.'pittor,ic.-tr Čcských Buclčjovic.

SO l75 Prtlvizorní krrmunikace vkm
1

61l)l3, 2)64l

l

2352165
^

l

3,200 + SO E30'|'echrrické rekultivace

č.4: parc. č. l670ll.

katastr"álnínt úzetttíl,išclr,,

SO

176 Provizorní komunikace v knr 4,800 + SO 830 Technické rekultivace č. 5: parc. č.2226ll v
katastritlIlírn úzctttí l-išor,. parc. č. l05íý2. l1l8/1. 2860/l. 286(Y2 v katastrálníln úzclrlíŠtčpírnoviccu
Českých Budějtlvic.

SO 221 Most na ltsrrí cestč v km (},819: parc. č, ?35?,176 v katastriilním úzerníLišov.

SO 222 llost na il{K ke Koníř,i v knr 2.4ll5: pirrc. č. )240110. 2352/42.2352/13

r, katastrálnítrr úzenrí

I.ištlv.

SO 223

L,Iclsí na N,tÚK

úzcntíLišov.

Lišor v klrr

4.{(}5: parc,

č. 222611, 2353/78,

2_]_53/82.

235.3/83 v kataslriilním

SO 224 Nájezd na silnici lI1/14610 vkrn 6.204: parc. č.2783il, ]783/6.2860/46, ]8ó0/48,
2860/_50. ]860/88. 286alL) l r katastrá]rrítn úzctrríŠtěpánovic:c u Čcských Buclějovic.

]860i,19,

SO 830'l'echnické rekultivace č.8,9. 14 a 15: parc, č, l]981-1. t3()3/38. l3{]3/39. l3U3/40. l30;l/3.
2226/ l l,katastriilnínl tizcrrtí I-išov,. L,lr,eclcrlýrrr dncrlr by,lo zalríjcrro stavcbní ř,íz,ení.
Mrrgistrírt mčsta Čcskó Butlčjovicc, oclbor dopravy ir silničníhilhtlspodtiř,ství, _iako r,čcnč,a lriístnč
příslrršný šný spcciállrí stavcbní út'ad vc r.čccch pozctnttích korltrnikací cllc § l5 odst, l zákona
č, l83/2(X)6 Sb.. stavcbní zílkon a § l6 oclst. 1 z/tkona č. 13/1991 Slr.. o ptlzcrrlníclr kr,rrrtrtnikacích vc
zrrč,nípozclc\iších předpisů. zasílir v sclltlaclu s § ít6 odst. 2 z/tkona č. _500/2004 Sb., spr,írvní řírcl,
v platrrr-rtn znčrlí.všclll úč,astníkťrlnsprltvrrího řízenístc.inopis podanóho tldvo]ání l sottčasttčjc

vy,zÝvá,
nčtttt"t vvjádřili vc llrůtč10 dnů otlc dnc dorr:čcnítóto výzvv. Ncchá-li sc nčktcrý z účastníkťr
zastllp()vat. přeclltlží.iehtl zástupce písernntlrt plntltt mtrc. K ptlzclěji uplirtněným vyjáclření se nepřihlíží.

aby sc k

Ing. Jaroslav

Mráz

yedoucí odboru dopravy a silničníhohospodářství

Magistrátu mě§ta ČeskéBudějovice

č.i. clnsw

1'o1g

t

gq

l

]/]020-30

str. -l

výzva rrrusí být vyr,ěšelra prr dobu 15 drrí na

ťti,ecltrí clesce Nlagistráttt nrčsta Če,skéBrrclčjovice v

souladustlsllltlovenírli§25odst.2a§]44odst. 1-2zi|lkonač.500/2004Sb..sprírl,nílrtlí,t'tclu.Vývěsní
lhůta začínáclen náslecluiící po 6ini rly,včšerrí.Posleclní den této lhirty je dnem doručení.Sejniutí yyhlášky
tltožlro náslcdujícípracovrrí dcrr po poslcdnínl (patnáctónr) clni vÝvčsnílhťrty, Po ttplvntrtí lhťrty a
vyznačeníťrdalir nrr,rsí být vyhláška neproclleně vrácetra oclboru dr4;ravy a silničníhohos1lociářstr,í
Magrstrátu rnčsta Čcskó Br,rdčjovicc.

jc

VÝzva budc sorrčasnčzvcřcjrrčrra způsobcm umožňtrjícídálkový přísttrp.

y't 6. ZaZL

\/.,t,xř__.,,l__.
v vveseno one:...

sejmuto dne:....,

;,?.: fu.*.,U

Razítko. 1loclpis orsánu. který })otvrzu.je vylěšenía sejntutí l,Ýzvv.

tLELEB
ý§l 9qJIAo{LL

fl3l^o}IYdst§
Přílolra:
Stejnopis podarrého oclvolání ze rltre l0.5,2022

0bdrží:
navrhovatelé

Ředitelství silnic a c]illnic ČR, IDDS: fiqlrht
INKOS-OSTRAVA, a.s.. ]DDS: r7pbSee
se žírdostío vyl,ěšení rra úřeclnídesce
N,Iagistrát nrčsta Českó Buclčjol,ice. kancelář ta.jemrríka. úřcdní deska, -zde-

Městský úřrrt1 Lišov, IDDS: ek7huzr
Obecní úi,ad Jivno, IDDS: crvdanlsp
Obecní ťrr'ad Štčpánovicc.lDDS: yh9atnrv
IVIěstský úřad Třeboň. IDDS: -lcbbv,j4

Účastníkiinr stavťhního ř,ízerrí poclie § l0t) písnr. a) až f) stavehrrílro zákotrir je clorLrčor,átro ..l,eř,ejtrou
v1&láškou" dle ltstalrovení § 1-1.1 správrrího řádrr a vttávaztrosti na § 2 odst.5 zákona č.4l612009 Sb..
zákon o ttt,ychlení vÝstavby dopravní infl,astrtlkttll,y,. Seznartl úc'astníkťt.kterýnl je tloruClováno vet'e.inott
vyhláškclrr:

Ředitelstr,í silnic a dálrlic ČR. IDDS: ziq4rbz
AL]TO - PROBE s.r.o.. IDDS: nl33parrk
Státní 1nzentkový úřacl. IDDS: z49per3
Mclsto l,išov. lDDS: ck7bLrzi
Řílrrskukatolickír t}rnost Lišuv. Kostclní č.p. |7l12.313 72 Lišov u Čcských BLrdč.it_lvic
FREYLACI{ spol. s r.o.. [DDS; t8rr68i3
KOOPRODUKT a"s., IDDS: xx4ctnx
BES'[. a.s,. IDDS: f}tc4zc
Czcrnírrská sprál,a ntajctktt s.r,o.. IDDS: 4i.ixcnlk
Sprítl,1t a ťrdržba silnic Jihočeského kraje. IDDS: cadk8eb
Milan Barrrbrrlc. Včtrrrá č.p, l67. Vráto. 370 0i Čcskó Budč,jovicc l

lng.DrahottríraEliškaKovaříkovti.N,{BA.Dclt,ttitrcll,ač.p.2:163/l5.Plaha5-Stodůlky, |5ít0() Plalra_58
Pavcl I-irthart. Pražská ti. č.p,2l0ll]0. C'cskó 13rrdčjovicc 3.370 l0 ČcskéBtrcič.jovicc |0
MUDr,. Jaroslava Klausor,ít. Skolní č.p, l6_5. 252 43 Pr,ťthonicc
Mailirr Cantlra, tř,. 5. května č.p, _53B. Včelnri. 373 8] Boršov rratl Vltitvott
Jan Mantlch, Ú.lritnó č.p. l97. 37() l() Čcskó Btrdčjovicc l()
Zemčdčlskétlbchtxlní družstvtl Kolný. IDDS: cegcr9?
Pctr Arnbrož.'fyr,šovač.p. 691/2,5. '31312 Lišov u Čcských Brrdč.iovic
Lesy Českérepubliky. s,p.. IDDS; eSjcfsn

I
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Hatra Svoboclovlr, l)olrrí Skrýchov č.p. l8, 3]7 a1 Jiritiřichťrv Hraclec l
Vlaclirirír Mikeš. Vlkovická č,p. t5. 373 73 Štčpánor,ice rr Českých Birdčjovic

0bec Štěpánovice, IDDS: yh9atm1,

Riclrarcl Kosai,. tlánl. Přentysla Otakara il. č.p, 2l2,37() 0l ČeskéBudcjol,ice l
Řírlrskokato]ická tarnost Štčpíurol,icc.Kostclní č,p. l 7 l 12,373 72 I-išov rr Čcských Buclčlor ic
Věra Fettclová^ Jivno č,1l. lt8. 373 7l Ruclolfor
Otakal Fcncl, Jivtlo č.p. .3tt. 313 7l Ruclolíbr,
Ing, Pave1 Rut, IDDS: qcizjprl
Jaroslav Ktrbata, Nad Rybníkcrl č.p,216.373 73 Stčpánovicc ir C-cskýcli Btrdčjol,ic
Václav Fiktus, Třcboňská č.p, 97. 37 3 13 Štt'pánol icc tr Čcskýclr Brrdčjovic
lrena Kebrlová. Sr-ršická č.p. 5351_58. Božkor,, 32ó 00 Plr,eň26
Dantrše Zouhalol,ii. Nosii]ovskli č.p, ló-5/139, Nosálovice. 682 ()l Vyškov l
Alena Balažol,ičor,á. Flal-Iíčkova č.p. 528.67l ]8 Jaroslavice
.littl Máclra. Vlkovická c'.p. 6l, 313 13 Stčpiurclvicc u Ce skýclr Buclčjor,ic
I\,Igr. Jana Laszáková. Zahraclní č,ll. l62, 31313 Štěllánovice ir ČeskÝch Brrriejovic
LLrcimila N{áchoi,á. Vlkovická č.p. 6l .313 73 Štčpánoviccu Čcskýclr BLrdčiolic
Fl,antišck Zicglbarrcr" třítla 5, kr,čtna č.p. _51_5/4(l, _]73 72 Lišov u Čcských Butlč_iovic
Vladirníra Hadravol,ít, Srobody č.p, l02|.,379 0t "lj'cboň ll
Joscl'Fiktus. Třcboňskír č.p. l()5. 313 73 Stčpánovicc Lr (,cskýclr Butlčjovic
Vladislav Kacloun. Pocl Drahou č.p.20l0l9, ČeskéBtldčjovice 6.370 Oft Českétlr,rdčjovice 8
Olglr Hájková. U Klavír,ky č.p, l35 l/8. 1_50 00 Praha S-Srrríclrov
lvan Hájek, U Klavír,ky č,p. l 35 l/8. l50 00 Pralra 5-Smíchol,
Jaroslav KLtbnta, Nad Rybnftetrr č.p,216.373 73 Štčpánoviccu Čcských Btrr-lt-šjovic
Rťlžena Břehovskít, Žižkova č.p. 320/128, 373 72 Lišov Lr Českých Butlějol,ic
Ing. NíilrršcFrolíková. Pod Skálort č.p. t3ó. Poříčí.313 82 Boršov nad Vltavott
Antjčlu Luschrrigt_lvil,Žíž,kor".rč,p. 73/9ó. 313 7). Lišov tr Čcských Br-rdqovic
Marie Vtl3čtlvir" Miletínskítč.p. 61_5/18. 313'l2 Lišrlv u Českých Budějtrvie
Miroslirv Vojč. lvlilctírrski'l č.p,6l5/l8. 31312 [-išov rt Čcských Brrclčjovic
Zemčclčlskó slr-ržby Dynírr, a.s.. lDDS: ťwzg5gi
ENOLA a.s. v likvidaci. IDDS; cand,,1,Sb
(;řad pro zastupor,ání stlttu ve včcech rnajetkových. lDDS: 96vaa2e

CETIN a,s.. IDDS; qa742,5t
Č'nPnO. a.s." lDDS: hk3ciiefi
Čr,Vnr a.s.. IDDS: 3nd_,I7rf
EC.D. a.s.. TDDS: nfStlrbu
Voclatiltte Czech Republic: a.s." [Df)S: 29acihr
vlastníci souseclníclr pozemků

:

st. p..175. parc. č. 1209. 121B/1. 1]18i3,

l:23/1, 122312.12_]B/1, l238/2. 1238/3, 1248l].1].i8/]. 1248/3,

l252ll. lz52l2, 1262. l21ll?^ 1271, l218ll. 1718/1, |27El1. l278/8, l]78/l0. lz18ll2. l278113,
1278/l4. l290l1. l290l). 1291ll. 129,7/2. l298l2. l298/3, 129811. l303/]. 1303/6, |30311. l303/8.
1_303/9, l3(j3/l0. l303/ l2, 13t)3/38. l303/39. l303/40. t304/1. l30-{/3. l305. 13 l2. 131111. |3l4/2.

1_jl9/l, |321/36, l352/.l. 1353/3. l353/4. 135,+/1, l35412. l35.1/3. 135.t/.+, 1357ll, 135112. l370/l.
l315ll, l375/3, l375/":t. l375l5. 137_5/6. l31517,1375/8. 1.175/t), l315l|8. l315l21.1375l29.
l375/33. l375l3-|. l375/35. l375/36. l315l37,1375/38. l375/39. l375/.{(), l375l41.1315l42, i37.5/.13,
1375/.15. 1.102/l. L102l2.1.103, t42.1/i. 1.1]-ll3. l439/1 ,I139l2, 116512. t,l6_5/3. 1489ll, l,t89/2, 152,713.
l52]14. l5.+3/1. l543/2. 1_5.t8/l. 1_54tt/2. l55lll . l551/2, l5_-5l/7, l55l/8. l551i9, l55l/2l. l551/z1"
l55l/23, l551/];l, i5_51/25. 15(lal2. 1560/3, 1_563/1, 1_563/.j. 15"]0/1, 1570/_]. 15'/0/6, l570l1,1578/3,
1_578/4. l57815^ l578/6, l58?,lz, l582i3. l584/l, l58,1/9. 1_58"l/l8, l58_1.123. l59l/l0. l59"1./2, l59,r/3.
1_594/8, r_59-tll0. t603/1, l603lZ,l603/3. l60:l"/l. 16aJ.l2. 161411.1611l?,.16l5/l. 161512. 162I. 1622l],
ió40, l61112. 16.18/1" 1610/1, ló70/3. 1712/2. 17L)L)l1, I19L)l5, 1]L)9l35, l'79L)l37,17L)L)/38, l79L)l3L).
1370/3,

l'799l,,l|.l"79L)l4).

l19L)/,,+5.

1799l46. l799148. I]L)9l+L). l1L)9/5l,l1L)L)/52. l799/54, l799/56.

|,7L){)/63- 179L)l61. 1199165. 119t)166. 1,7Ly)l6"/.l799ló8.

1799/6L).

119L)l6L), 1,7L)L)l](), 17()9l]1, ],]{)L)172, |1L)()/]3.

l']99l'/1, |"]9L)/75. 11L)9l76. l80ó/1, l806/2. l8]-1il , 182412. 1860/1,1. l8ó0/l5, l8bl/l. ]8ó|/l().
l.!ólll1" l8ó]/l2. l86l/l-t. j86j/lE, l367/l .lS6712. 181'4l2. |8}9/1,1819123. |E19l25^ 1879/27, l88l"
l8.3216. 1882/1, 189]/8. l893/37. l893/l l7. l893i 125. l893/l3_5. l912/l. |94:/). l9,-+2l3. l912l:I.
l94215" l954/l. l95-1/2. 1957l1.195112, 191al1.1910l2,1971ll^ 197113^ lL)99l1.199912.200211.200211.
2004/2.2004/3, ]038/l, 3038/2. 204011.204aD.2050/l ,205012.2063ll. :063/2, 2a66l-+l, 206ó/_{5.
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2066116,206615l. ]066/5]. 206ó/53. 2066161,2066162, 2066/65,2066166,206611?-2066178,2066/8l.
20661102, 2066ll04. 2{J66ll05. 20661106. 2066110]. 2066/108, 2066lI09. 2066lllo, 2066111l.
2()66ll12. 2066/| l3. 2069ll , 206L)l2, 2083/l, 2()8312, 2089/l, 2a89r, 21051.1, 2105/5, 2l05ló, 21051,7,
2 t05ltJ. 2l05/9. 2)l5/l. 22l5l3. 2215l1. 22l5l5. 22l5l6. 22l5/26. 22l5l2,7 . 2Zl5l28. 22l6ll, 22l612.
2211/6.2217/11.2217/14.22IL)l1.22l9l2.222011.222012.222.611.2221.2228ll. 222812.224u13.
2240lL5, zz10/ 16. 124al l] , 2244. 2264/1 . 2325/,+5. 2352l), 2352/1. )35215, 2352/8, 23521 10, 2352/13.
2352l15. 2352l17. 2352122. 2352/41, 2.352146. z352L+], 2352i58. 2352164. 2,152165, 2352166. 2352169.
z352l7().235217l, 235]/78. 235Zl19. ]]5:]/l. 23_53/2l. 235jl]-l. 2353/]_5, ]353/34. ]353135. 2353/3ó,
2353111.23_53/,l2. ]3_53/.l3,23_53/-t_5.23531_1.6.23_53/53.235315],23_53/58,2353/59,23_53/60.2353/ól,
23_5-1/7.1. 235jl15,2353/78, 2353179.2353/80. 2353/8 t, 2353/83, 2353/84,
2353/85. 23_53/86. 2353187 . 2353i 88, 2353/89. 2353/90, 2353/ l() l . 2353l l03. 2353l t08. 23_53/ l 2 t .
2353ll22.2353ll23. 235j/l2-1 v katastr,ítlnírrrúzcntíLišov. st. p. 257, 5l5. parc. č. 383511.386217.

2353/68. 235317{}. 2353173,

3862lI1.386]/33. 3862136, 386213].3867. 3868/2. 3868i3. 3868/_5. 3868/7. 386818,
3868/l(). _]868ll2, :]86tt/l4. 3868/:6. 3868121,3868l:](). 38ó8136. 3868/.i7. 3868/,+l . 3872l2.387]i_5,
_]873/2, 38'17/1.3879/2.387t)/3. 3880ll, 388013. 3880/5, 3880/7, 3894i_l. :1050/23, ,+24613.4)16/4.
1.26ll4,.1-183/6.,4483/9.4,183/l0,,1483/l8. -+4tJ3/2"1 v katastlálrrítn ťtzcnríJivno. st. p. _r73. 37-1. parc. č.
4()514,40515. -{05i6. 40,5/9. 406,425ll. ,{28. 4_]1/l. 438/.]. 441.44611.44616.44911,41912.455/1. 455l6.
"+63ll,,.+6314.161l1.161/1, -ló8/!. -i68/4. 413ll,4"7311.411l3,1711.1..480/l, 480t2..+8t5/l. .185/3. 486ll.
48ď2. +88.-19211.49212. 19_1l2.;{93/3. ,499/1.499/2.5(XYl. _5(XY2. .5()7i l. 5U1/2,5()8/l. 5()8/2, 5l3/l.
5l3l2, _5l4i l. 514/2. 53612,56l, _563/l. 563/9, 564ll,56112.5ó6/3. 56614,575. 578/l, _578/2. 7l2l5.
112/6, 7l2l1. 1l2l8. 7L2/9, 7l211t),1l2lll. 1l2l12,712l13. 1l2l11. 712/15, 7l2l11. 71Zl18. 1l2l19.
,l14l11,
,712/20.
712121, 712/22, 712/23. ]12124. 112/25, 117/26. 7U21. 711l4. 711/5, 71416. "Il4l1,
386219,38ó2/16.

1l4ll4.T11/|5.7l4ll6. 1|+l11.72.7ll.,72313.12311.12315.1)316.1z3l8.,l23l9.123ll(\.123ll1.123l|2.
723ll5,123ll6.72jll1.723118. 12jl19. ]23120.72jl21,725l1.72ý3a.742, ]49.754. 757,758, 765.
766,769. 1053, t056il, t056/2, l057. l062. l065, l0ó6. l069. 1070. 1073. iU7.+. l077. l078. l082,
1()8ír. l()87. 1()9(), 1()9l/l. l()9l12. l()9"l/1 . 1a9U2" l()9_5/l. l()95/2, 1()98/l. l()98/2. l()99/l. l()99/2.
1l02/l. ll01l2, l1a7l1, 11a712, 1ll2l1. ll11/7. 1ll8/l. lllB/-], ll18/l3. 265413. },65414. 2654í6.
2654120. 265412l. 2.654/21.2654125" 2654/26, 265413íl. 265113l, 265.+133. 2654131,2654/j5.265.{/3ó.

)"656lll, ]656/l1. )659/1.265911.2659117.2659l18. 1617ll,2'l25l(1,2725/14.2125119. Z725l32.
2728ll. 273|)ll . 211ol4" 278l ll. 218l l4. 218212. 2183/6. 2784ll, 218,1l3. 2785. 2788l1 . 278812. 2789llj.
2860ll. 2860/_3. ]860/10. 2860/l4. ]860/15. 2860/i6. 2860/l7. ]860/l8. ]860/l9. 2860/20,28(t0l2,1.

2860122, 2860123. ]860/24. 2860/25. 2860126. 2860127 . 2860129. 2860111 , 2860/,tB, 2860/51, ]860157.
286al76.286a/77. ]86U8l. 2860/82. 28ó0/83, 2860/8.1, 2860/8_5, 286ry86. 28ó0187, 2860/89, 28ó1/l9,
2861l20,2861l21.286l126. 286l,iJ. ]86l/31.21l'8l4, ]86I/36 v katastrillním ťrzerní Štěplinrlvice
ČcskýchBr-rtlč_iovrc a vlastníky stavcb na výšc uvcdcných pozcrncíclr, nlůžc-libýt jcjich vlastrrickó priivo
provítclěrrírn stavby přírlo dtltčerttl lt stlLtčltsně ti, kteří nají k r,ýše uvccleným pozemkťr prítvtl otiptlvírla.iící
v,ěcnému bř-emenu, rnůže-li být .je.jir:h priír,<r plovlrclěnínr slavll_y přímo dotčeno. ted.v i vlastníci ir spt,ár ci
r-r

veřejné inťr,astruktury.

vAšíčex§, pARTxrŘl
ADVOXAÍNi

KANCÉLAP

Krajskému úřadu Jihočeskéhokraje
U Zimního stadionu 195212
370 76 ČeskéBudějovice

prostřednictvím
Magistrátu rněsta ČeskéBudějovice
Odboru dopravy a silničníhohospodářství
Kněžská 19
37a 92 ČeskéBudějovice
V Brně dne 10, 5.2a22

Ke sp. zn.: aDSH/1891il2a20 Ba
K č. j.: ODSH/Í8912/202a-26

Czernínská správa majetku s.r.o.
lČ:270 74 714
se sídlern Janáčkovo nábřeží 139157, Malá Strana, ,150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp, zn. C 94359

Odvolatel:

právně

zastoupen JUDr.

Milanem Vašíčkem,MBA, advokátem,
Vašíčeka partneři s.r.o., advokátní kancelář.
se sídlem Dominikánské náměstí 2, 602 00 Brno

Buděiovice. Odborem dopravv a silničníhohospodářství. dne 20. 4. 2022 pod sp. zn.
ODSH/18912/2020 Bo. č. i. ODSH/18912/2020-26

VA§iČEK A pARTH§Řl g"r,a., A§V$,{ÁTNÍ xnNCELAŘ
Brno, Dominikánské náměsti 656/2,C7-6a2 OO, *420 541 125 555, info(óvasicek,law,
Bf no, praha, OStrava, Hradec Kíálove, Bratis|ava. Nicosia
záp§áná

V

www.vasicek.law

oi}.\)dntm ťejstřiku vcdeném ú Kíaj§kého sc,Udu V Brné pčCJ §p, ln. C ?3jo0, le: 293 oŤ 6§]. DlČ: čZ2930?6ů1

l.

Úvod a rekapitulace
Odvolatelje vlastníkem pozemku p. č.272Bll v k" ú. Štěpánovice u Českých Budějovic
(dále jen ,,nemovitost oďvolatete"}, Z titulu vlastnictvi nemovitosti odvolatele je odvolatel
účastníkemnadepsaného stavebního řízení pro stavbu s názvem ,,t/34 Lišov - Vranín" (dále
jen ,,projednávaný záměť') vedeného nadepsaným správním orgánem pod sp. zn.
ODSH/18912/2020 Bo (dále jen ,,síavebnířízení'),
Odvolatel v průběhu stavebního řízenípodal námitky ve smyslu § 114 zákona č.
183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"),
a vyjádřil se k podkladům dle zákona č. 5aU2Oa4 Sb,, správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů idále jen ,,správní řáď').
Dne 20, 4,2a22 vydal Magistrát mósta ČeskéBudějovice, Odbor dopravy a silničního
hospodářství (dále jen ,,Stavební úřaď'), rozhodnutí, stavební povolení, pod sp. znODSH/1891212020 Bo, č. j. ODSH/18912!2020-26 (dále jen ,,sťavební povolenl'). Odvolatel
s vydaným stavebním povolením nesouhlasí, pročežpodává toto

odvolání,
které odůvodňuje tak, jak je uvedeno dále, a kterým napadá vydanó stavební povolenív celém

rozsahu,
ll.

odůvodnění

Odvolatel se předně vyjadřuje k nedostatečnémuvypořádání podaných námitek a
návrhú, které byly řádně uplatněny v rámci stavebního řízení, Odvolatel v těchto poukazoval
na probíhajícířízení o opravě chyby v katastrálním operátu ve smyslu § 36 zákona č,25612013
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,katastrální zákon"), které bylo zahájeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,
Katastrálním pracovištěm ČeskéBudějovice, jakožto věcně a místně příslušným správním
orgánem, a to pod sp, zn. OR-903/2021-301 (dále jen ,,řízenío opravě chybý'). Toto řízenío
opravě chyby je dle odvolatele pro nyní vedené iízenípodstatné, nebot' oprava dle tohoto
řízeníse má týkat pozemků, na ktenich má být realizován projednávaný záměr, jakož i

pozemků, které s pozemky, na kteryich má být realizován projednávaný záměr, přímo sousedí.
Z tohoto důvodu také odvolatel v rámci svých námitek navrhoval, aby byly podklady o tomto
řízení vyžádány přímo u příslušnéhosprávního orgánu, aby mohly být případné důsledky na
řízeníposouzeny.

S uvedeným návrhem na doplnění podkladů se však Stavební úřad nijak nevypořádal,
přičemž se odvolatel můžejen domnívat, že uvedené podklady Stavební úřad do spisu
nedoplnil, Odvolatel si k tomuto dovoluje citovat rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 1B.
4,2019, čj. 48 A 11\l2a16-200, dle kteróho ,,Základními povinnostmi stavebního úřadu bylo
zjistit stav věci bez důvodnýcll pochybnosťi (§ 3 správního řádu), pečlivě přihlížet ke všemu.
co vvšlo v řízení naievo a co uvedli účastníci(§ 50 odsť. 4 správního řádu), a v odůvodněni
a jejicll vyjádřením k
svého rozhodnutí se vvpořádat s návrhv a námitkami účastníků
podkladům rozhodnuti (§ 68 odsť, 3 správního řádu) .,.. Stavební úřad se k obsahu těchta
dokumentů vůbec nevyjádřil, ač tak učinit měl, a dakance ani neobjasnil, proč k dokumentum

nepřihíížet(jeho poznámka a tom, že usnesení o přerušení řízeníbylo zrušeno žalovaným,
tento důvad n$ak neabjasňuje). Stavební úřad nedostálpavinnastem, které na něikladlsprávní
řád. a prota ie ieha rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedastatek důvadúve smyslu § 76 odsf,
1 písm. a) s ř. s,". Odvolatel je s ohledem na uvedené přesvědčen, že Stavební úřad pochybil,
když se nevyjádřil k návrhu na doplnění podkladů, ani se s tímto jinak nevypořádal, pročež
zatížllstavební povolení vadou, pro kterou by mělo být stavební povolení zrušeno.

Ani samotné námitky, ke ktenim se již ve stavebním povolení §tavební úřad stručně
vyjádřil, však dle odvolatele nejsou vypořádány dostatečně. Přestože je k uplatněným
námitkám v odůvodněnístavebního povolení uveden názor, že číslováníparcel je jen
technickou záležitostí, Stavebníúřad zcela pomíjípovahu řízení o opravé chyby, Ve vydaném
stavebním povolení je řízenío opravě chyby srovnáváno s běžnými změnami v katastru
nemovitostí. Zatimco však řádné dělení pozemků, které vede ke správnému, zákonnému
zápisu do katastru nemovitostí, je zcela přirozeným jevem, který je právním řádem aprobován,
iizení o opravě chyby se týká nesprávně vedené evidence v katastru nemovitostí, ke které
mohlo dojít např. zjevným omylem. Je tedy třeba rozlišovat řádně prováděné změny v katastru
nemovitostí, kteró jsou založeny na legitimních důvodech, v souladu se zákonem také
doloženy a mají svůj reálný základ, a změny v evidenci katastru, ke kterym došlo chybou a
které tedy reálný základ nemají. Je tedv zce,la leqitimní, pokud bude ve _stavebním řízení
reflektován stav evidovanÝ v době wdání rozhodnutí. pokud ie tenio důsledkem řádnÝch změn
v katastru nemovitostí. Dle odvolatele bv však nemělo bÝt bez dalšíhovvcházeno z takové
evidence katastru nemovitostí, u které isou důvodnépochvbnosti o ieiím reálném základu a u
které ie reálná možnost. že tato ie vedena chvbně, správníorqánv bv mělv vždv reflektovat
skutečnÝ stav věcí a naopak bv se nemělv spokoiit pouze s formalistickÝm poietím věci.
Toto ostatně vyplývá i z výše citovaného rozsudku, dle kterého je úkolem a základní povinností
stavebního úřadu ziistit stav věci bez důvodnÝch pochvbností, pečlivě přihlížet ke všemu, co
vyšlo v iízenínajevo a co uvedli účastníci.Pokud tedy ve stavebním iízenívyšla najevo
důvodná pochybnost o tom, že stav evidovaný v katastru je zapsán chybně (nikoliv v souladu
s reálným stavem věci), nesmí být taková okolnost přehlížena či zlehčována. Správnost údajů
zapsaných v katastru nemovitostí se sice presumuje, avšak nejedná se o dogma, které by
muselo byl za každésituace nekriticky přijímáno. To ostatně dokládá i samotná existence
institutu opravy chyby katastrálního operátu, V případě. kdv Stavební úřad navzdorv
vÝs!ovnÝm upozorněním odvolatele o probíhaiícímzkournání správnosti údaiů
evidovanÝch v katastru nemovitostí bez dalšího vvcházel z evidovaného stavu. aniž
tento svůi postup blížezdůvodnil. dopustil se dle odvolatele přepiatého formalismu,
který byl již opakovaně a důrazně odmíinut v judikatuře soudů nejvyššíchstupňů (např,
Nejvyššísprávní soud ve svém rozsudku ze dne 1 1, 9. 2008, č, j, 1 As 30/2008 - 54, uvádí,
že ,,Práva, nahlíženévýkladem, ktery zastává stěžovaíel se stává atomizovaným souborem
právníctl norem, z něhož se vytrácejíjakékoliv hodnoty a principy a úcta k lidskému jednotlivci.
Tento výklad je tak v rozporu se základní maximou českéústavy, podle nížstátní moc slouží
všem občanům(čt. 2 odst. 3 Ústavy), odnímá právu jakýkoliv společenský účel,a namísto toha
se právní normy stávají samoúčelnými.Názor, podle něhož spoleěenská realita slouží
potřebám práva a ieho formalit, a iaka takavá se musí podřídit přirozenÝm tendencím

orgánů veřeiné moci

o

maximální usnadnění rozhodavacího procesu, však ie v

bvtostném rozporu s iuďikaturou Neivvššíhosprávníha soudu"). Odvolatel proto považuje
vypořádání námitky týkajícíse pochybností o správnosti údajůevidovaných v katastru, navíc
v situaci, kdy je předmětem zkoumání správnosti údajůsamotné vymezení pozemku, na
kterém má být realizován projednávaný záměr, za zcela nedostatečné. Nadto se Stavební

úřad nevypořádal s námitkou odvolatele, že důsledkem případnéchyby v katastru nemovitostí
projednávaného řízení,
můžebýt nesprávné vymezení účastníků

Odvolatel v rámci stavebního řízení rovněž uplatnil námitku nedostatečnéochrany
stromů na pozemcích přímo sousedícíchpozemcích, Dřeviny by dle odvolatele mohly být
poškozeny jak mechanicky (přímým poškozením stavební technikou), tak v dusledku
podmáčení(zvýšenírizika vývratů), skladování materiálů, odstavování vozidel, případně
ukládání odpadů.

Stavební úřad k této námitce toliko poukazuje na závazné stanovisko, z čehož
dovozuje nedůvodnost námitek odvolatele. Odvolatel se však s takovým vypořádáním námitky
nemůžespokojit. Nebezpečí, že se stavebnítechnika bude pohybovat v těsné blízkosti stromů,
v důsledku čehožmůžedojít k jejich mechanickému poškození, je reálné, a jako takové by
mělo být posouzeno i přesto, že Siavební úřad měl k dispozici závazné stanovisko orgánu
ochrany životníhoprostředí. Pro odvolatele totiž nepředstavuje riziko ,,pouze" ohrožení
životního prostředí, ale také majetkové souvislosti, které mohou v důsledku poškozenídřevin
na jeho pozemku vzniknout, Toto zajisté předmětem posouzení brgánu ochrany životního
prostředí nebylo. Odvolatel proto také navrhoval, aby byla ještě dodatečně určena taková
opatření, aby bylo poškození dřevin zabráněno či alespoň předcházeno. K tomuto odvolatel
odkázal také na Standardy péčeo přírodu a krajinu s názvem ,,Ochrana dřevin při stavební
činnosti", které připojil ke svým námitkám. S tímto doloženým podkladem se však Stavební
úřad nijak nevypořádal a nijak se k němu nevyjádřil. Vyjádření Stavebního úřadu
k odvolatelovým obavám o změnu odtokových poměrů, v dúsledku které by mohlo dojít ke
změně míry zamokření půd a destabilizaci dřevin, a tedy také ke zvýšení rizika vývratů, ve
stavebním povolenI rovněž zcela absentuje. Odvolateli proto opět nezbývá než uzavřít, že tím
Stavební úřad porušil svou povinnost, k čemužlze opět adkázal na již výše citovaný rozsudek
Krajského soudu v Praze ze dne 18, 4, 2a19, čj. 48 A 11Bí2a16-200.

V neposlední řadě odvolatel upozorňuje na nedostatek určenístavebního objektu č.
171 , 172,174, 175, 176 -,,Provizorních komunikací". Pokud mají být tyto pozemní kornunikace
skutečně provizorní, zjevně se má jednat o dočasnéstavby, u kterých je třeba v souladu s §
18c odst, 1 písm. a) vyhlášky č.503/2006 Sb,, o podrobnější úpravó územního rozhodování,
územníhoopatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, přímo ve stavebním
povolení stanovit také dobu trvánítakových staveb. Takové určenívšak ve stavebním povolení
v přímém rozporu s uvedeným ustanovením chybí.
ll
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Závér
Odvolatel máza to, že rozhodnutí, stavební povolení, vydané Magistrátem města
ČeskéBudějovice, Odborem dopravy a silničníhohospodářství, dne 20.4.2022 pod sp.
zn. ODSHll8g12l2020 Bo, č. j. ODSHll891212020-26, je nesprávné, nesplňuje požadavky
kladené na něj příslušnými právními předpisy, přičemžani nedošlo k řádnému
vypořádání námitek, které byly vzneseny v průběhu Ýizení, které předcházelo vydání
tohoto stavebního povolení. Odvolatel je proto přesvědčen, že by uvedené stavební
povolení mělo být zrušeno,
JUDr. Milan Vašíček,MBA, advokát
Vašíčeka partneři s.r,o,,
advokátní kancelář

