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odbor výstavby a územního plánování
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Č.j:
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Písek, dne: 1. 3. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Dne 13. 2. 2017 podal subjekt Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (IČO - 70994234),
Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00 Praha, prostřednictvím zástupce: Ing. Pavlína Činčurová, Sportovní
364, 664 43 Želešice, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: GSM-R Plzeň - České Budějovice,
PS 703 DOK Ražice - Písek (železniční mobilní telefonní síť) na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo
417/2 (trvalý travní porost), 420/1 (ostatní plocha), 457/1, 568/11 (trvalý travní porost), 568/9 (vodní plocha),
568/6 (orná půda), 885/7 (ostatní plocha), 887 (ostatní plocha), 890 (ostatní plocha), 893 (ostatní plocha) v
katastrálním území Heřmaň, stavební parcely parcelní číslo 4605 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely
parcelní číslo 1045/3 (zahrada), 1067/1 (ostatní plocha), 1089/5 (ostatní plocha), 1091/8 (ostatní plocha), 2167/17
(ostatní plocha), 2560 (ostatní plocha), 2691/1 (ostatní plocha), 2697 (ostatní plocha) v katastrálním území Písek,
stavební parcely parcelní číslo 104 (zastavěná plocha a nádvoří), 106 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové
parcely parcelní číslo 1119/3 (ostatní plocha), 1260/1 (ostatní plocha), 1261/2 (orná půda), 1262/2 (orná půda),
1269/1 (orná půda), 1563/1 (trvalý travní porost), 1563/3 (ostatní plocha), 1565/3 (ostatní plocha), 1565/1 (orná
půda), 1601/3 (ostatní plocha), 1621 (ostatní plocha), 1683/1 (ostatní plocha), 1683/6 (ostatní plocha), 1683/5
(ostatní plocha), 1685 (ostatní plocha), 1686/1 (ostatní plocha), 1687 (ostatní plocha), 1688 (ostatní plocha), 1689
(ostatní plocha), 1691 (ostatní plocha) v katastrálním území Putim, stavební parcely parcelní číslo 42 (zastavěná
plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 890/5 (ostatní plocha), 890/1 (ostatní plocha), 890/6 (ostatní
plocha), 890/8 (ostatní plocha), 909/1 (ostatní plocha), 909/3 (ostatní plocha), 910/3 (ostatní plocha), 910/2 (ostatní
plocha), 910/17 (ostatní plocha), 913 (ostatní plocha) v katastrálním území Ražice, pozemkové parcely parcelní
číslo 282/5 (orná půda), 282/8 (ostatní plocha), 380/2 (trvalý travní porost), 521/11 (trvalý travní porost), 538/1
(trvalý travní porost), 946/8 (ostatní plocha), 946/10 (ostatní plocha), 963 (ostatní plocha), 970/2 (ostatní plocha),
970/3 (trvalý travní porost), 971/3 (vodní plocha), 1035/1 (ostatní plocha), 1035/2 (ostatní plocha) a 1036/2 (orná
půda) v katastrálním území Smrkovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.
Městský úřad Písek, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v
souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a jelikož jsou-li
mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, u p o u š t í ve
smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání.
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Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení musí
být uplatněny ve stanovené lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak se k nim
nepřihlíží. K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního nebo regulačního plánu, 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 § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Účastník řízení, kterým je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a dále
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám
na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v
rozsahu, jakým je jeho právo přímo dotčeno.
Účastník řízení, kterým je osoba dle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do spisu je
možné nahlédnout u Městského úřadu Písek, odboru výstavby (návštěvní dny: Pondělí 7.30 - 17.00, středa 7.30 17.00, pátek 7.30 - 14.00 hod.). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou
plnou moc.
Městský úřad Písek současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro
námitky účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s
ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou v případě potřeby účastníci řízení a
jejich zástupci nahlédnout u Městského úřadu Písek, odboru výstavby. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem
před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly
námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 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. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K
námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu
námitku neuplatnil.
Městský úřad Písek tímto opatřením splňuje svou povinnost stanovenou mu v ustanovení § 70 odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny tím, že oznamuje občanským sdružením nebo jejich organizačním
jednotkám, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen „občanská sdružení“),
pokud mají právní subjektivitu, zahájení předmětného řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a
krajiny chráněné podle tohoto zákona. Dle ustanovení § 70 odst. 3 citovaného zákona se občanské sdružení stane
účastníkem předmětného správního řízení, pokud svou účast písemně oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu, a to do
osmi dnů ode dne, kdy mu bylo předmětné oznámení o zahájení řízení doručeno. Dnem sdělení informace o
zahájení řízení se rozumí první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu (tj. první den vyvěšení
veřejné vyhlášky na úřední desce zdejšího úřadu) a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Jambura
vedoucí odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
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Datum vyvěšení: …………………................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: …………………................

V elektronické podobě
zveřejněno do: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení
Žadatel (§85 odst.1 písm. a) stavebního zákona – doručení jednotlivě):
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00 Praha,
prostřednictvím zástupce: Ing. Pavlína Činčurová, Sportovní 364, 664 43 Želešice, IdDS: uccchjm
Obec (§85 odst.1 písm. b) stavebního zákona – doručení jednotlivě):
Město Písek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek 1
Obec Heřmaň, Heřmaň 101, 398 11 Protivín, IdDS: w2dbs9h
Obec Putim, Putim 198, 397 01 Putim
Obec Ražice, Ražice 98, 398 22 Ražice, IdDS: e2qb38f
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (vlastníci pozemků přímo dotčených stavbou) –
doručení jednotlivě
Ing. Petr Buzický, Jaromíra Malého 2049, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IdDS: e52cdsf
Božena Češková, Hůrka 15, Nová Ves, 370 06 České Budějovice 6
Bohuslav Kačírek, Třebízského 405/7, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 1
Rudolf Kačírek, Teplárenská 165, Smrkovice, 397 01 Písek 1
Pavel Keclík, Putim 37, 397 01 Písek 1
Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek 1
Jarmila Palečková, Jeřábkova 689, 399 01 Milevsko 1
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice, IdDS:
gg4t8hf
Tomáš Reichel, Prosenice 4, Prosenická Lhota, 264 01 Sedlčany
Stanislav Sámek, Javorová 533, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České
Budějovice 10, IdDS: cadk8eb
Věra Srnková, Pivovarská 345/10, Božkov, 326 00 Plzeň 26
Ivo Šabatka, Hladná 1, Albrechtice nad Vltavou, 398 11 Protivín
Marie Šacherlová, Jaromíra Malého 2229, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
Petr Šamal, Ant. Barcala 1277/26, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Hana Toušková, Heřmaň 1, 398 11 Protivín
Bc. Tomáš Vala, Čimelice 340, 398 04 Čimelice
Jiří Váňa, K Putimi 66, Smrkovice, 397 01 Písek 1
Karel Zíka, Heřmaň 97, 398 11 Protivín
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Veřejnou vyhláškou se dále doručuje osobám, které mají vlastnické či jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
pozemkům, které mohou být územním rozhodnutím přímo dotčeni:
V katastrálním území Písek, Smrkovice, Putim, Heřmaň a Ražice se jedná o vlastníky pozemků v okolí železniční
trati Ražice – Písek.

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Písek, odbor vnitřních věcí, Budovcova 207/6, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
Obecní úřad Heřmaň, Heřmaň 101, 398 11 Protivín
Obecní úřad Putim, Putim 198, 397 01 Písek 1
Obecní úřad Ražice, Ražice 98, 398 22 Ražice

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň, IdDS: 5mjaatd
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Písek, Karla Čapka 2459, Budějovické
Předměstí, 397 01 Písek 1, IdDS: agzai3c
Městský úřad Písek, odbor dopravy, Budovcova 207/6, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, Budovcova 207/6, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Písek, Dopravní inspektorát, Na
Výstavišti 377, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 1, IdDS: eb8ai73
Úřad pro civilní letectví ČR, Letiště Ruzyně, Praha, 160 08 Praha, IdDS: v8gaaz5

Na vědomí (doručení jednotlivě)
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha, IdDS: dgzdjrp
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IdDS: qa7425t
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10, IdDS: 3ndg7rf
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Písek, Vrcovická 2297, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1, IdDS:
3534cwz
Lesy města Písku s.r.o., Flekačky 2641, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1, IdDS: rw4ibhr
Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 1, IdDS: 7dwmctq
Městský úřad Písek, odbor investic a rozvoje, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek 1
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Písek, Vrcovická 2148, 397 01 Písek 1, IdDS:
cadk8eb

Přílohy
situace (možno nahlédnout na odboru výstavby a ÚP)
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