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OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 14. 4. 2014 podali a  následně doplnili doklady dne 24. 4. 2014  – Obec Doudleby , Doudleby 6 , 370 
07 České Budějovice 7 - IČ: 00244813 , žádost na vydání stavebního povolení na stavbu:

„ Autobusové  zastávky , Doudleby “

            pozemky   v  kat. území    Doudleby

obec
katastrální 

území
parcelní 

č.

druh pozemku 
podle katastru 

nemovitostí
VLASTNÍK

Výměra
[m2]

Doudleby Doudleby 825/17 orná půda Burda Josef / Burdová Růžena – Doudleby 
10 , 370 07 České Budějovice 7

2773

Doudleby Doudleby 1195/28 ostatní plocha Burda Josef / Burdová Růžena – Doudleby 
10 , 370 07 České Budějovice 7

14

Doudleby Doudleby 1190 ostatní plocha Jihočeský kraj, U Zimního stadionu  
1952/2 ,  370 76 České Budějovice 

36515

Doudleby Doudleby 1195/22 ostatní plocha Obec Doudleby , Doudleby 6, 
370 07 České Budějovice 7

5181

Doudleby Doudleby 1195/12 ostatní plocha Obec Doudleby , Doudleby 6, 
370 07 České Budějovice 7

6337

Doudleby Doudleby St. 76 Zastavěná 
plocha 

Holý Karel , Straňany 38, Doudleby, 
370 07 České Budějovice 7

428

  Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice, příslušný dle § 15 odst.1 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů   (dále jen 
„stavební zákon“) a § 16 odst. 1 zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů jako speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje 
zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem jemu známým účastníkům řízení. Jelikož 
jsou mu dobře známy poměry staveniště 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 své námitky podat nejpozději do 

25 dnů od data vyvěšení tohoto oznámení

u zdejšího speciálního stavebního úřadu, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska 
dotčené orgány státní správy, jejichž rozhodnutí nebo opatření nebyla dosud získána. Do podkladů 
rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě shora uvedené na Magistrátu města České Budějovice – odbor dopravy 
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s silničního hospodářství ( Kněžská  19, úřední dny : pondělí, středa 8,00 – 17,00 hod. a pátek 8,00 – 11,30 
hod. ).

Účastníky řízení se mohou stát občanská sdružení, a to při splnění podmínek dle zvláštního právního 
předpisu, viz zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Správní orgán 
tímto oznámením informuje občanská sdružení nebo jejich organizační jednotky, jejichž hlavním posláním 
podle stanov je ochrana přírody a krajiny, ve smyslu § 70 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně přírody a krajiny"). 

Občanská sdružení, kterým je tímto oznámením doručována informace o zahajovaném správním řízení –
„veřejnou vyhláškou“: 
CALLA - sdružení pro záchranu životního prostředí, Fráni Šrámka 35, 370 04 České Budějovice 
Sdružení Jihočeské matky, Kubatova 6/1240, 370 04 České Budějovice 
Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 50/48, 602 00 Brno 
Hnutí DUHA , Místní skupina České Budějovice, Dlouhá 134, 382 41 Kaplice 

V případě zájmu o účastenství v řízení musí občanská sdružení kumulativně splnit podmínky účasti 
stanovené v § 70 zákona o ochraně přírody. Správní orgán doručuje písemnost zveřejněním na úřední 
desce, neboť zákon o ochraně přírody a krajiny tento způsob informování výslovně připouští.

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. 

      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 podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, 
předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Sdružení, jehož hlavním posláním je podle stanov ochrana 
přírody a krajiny, je oprávněno být účastníkem správního řízení, za splnění zákonem stanovených podmínek. 
Z účastenství v řízení ovšem nelze dovodit, že má možnost hájit v tomto řízení i zájmy jiné, s ochranou 
přírody a krajiny nesouvisející. Takové občanské sdružení by se totiž z pozice ochránce přírody a krajiny 
dostávalo do pozice univerzálního dohlížitele nad zákonností postupů a rozhodnutí správních orgánů, a to v 
podstatě v neomezeném rozsahu, což není smyslem ani účelem účastenství ekologických občanských 
sdružení ve správních řízeních. 

     V případě zájmu o účastenství ve správním řízení dle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona mají 
občanská sdružení nebo jejich organizační jednotky povinnost oznámit správnímu orgánu písemně svou 
účast v řízení do 8 dnů od zveřejnění tohoto oznámení.

Ing.  Jaroslav  M r á z
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Magistrátu města České Budějovice

Toto  oznámení  musí  být  vyvěšeno  po dobu  15 dní.

Vývěsní lhůta začíná dnem následujícím 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. 
Oznámení bude současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.
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Vyvěšeno dne : ………………….                                    Sejmuto dne : …………………..

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

Obdrží :
             Obec  Doudleby, Doudleby 6, 370 07 České Budějovice

Se žádostí o vyvěšení obdrží :

Magistrát města České Budějovice - odbor vnitřních věcí 
Obecní úřad Doudleby, Doudleby 6, 370 07 České Budějovice

Dotčené orgány :

Obecní úřad Doudleby, Doudleby 6, 370 07 České Budějovice
KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, České Budějovice
Policie ČR , Krajské ředitelství  Policie Jihočeského kraje  Dopravní inspektorát , 371 05  České Budějovice
HZS Jihočeského kraje, Nádražní ul., P.O. BOX 161,  370 21 České Budějovice
Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče

Občanská sdružení , kterým je tímto oznámením doručována informace o zahajovaném správním řízení –
„ veřejnou vyhláškou “: 
CALLA - sdružení pro záchranu životního prostředí, Fráni Šrámka 35, 370 04 České Budějovice 
Sdružení Jihočeské matky, Kubatova 6/1240, 370 04 České Budějovice 
Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 50/48, 602 00 Brno 
Hnutí DUHA , Místní skupina České Budějovice, Dlouhá 134, 382 41 Kaplice 
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