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§*d* JihoČ*ského kraj*, jak* v**rtě * mísině příslušný správni rirEán podle § ? adsi.3 pism, bi zák*na č,1*3lž*il8§b,, o Ůzemnirn Plánováni a stav*bnim íáť?,,_1piatná*:'zr":*ni i*?t* j*n .,*ňv*bni .irr--:j ;'#;d;'rr"i.áío**č.§8*/2**{ §b. spt3vnířád, v platném z**ni{d*l* j*n ,,rprávni íáb''}

vydává

p* proj*dr.ánÍ p*di* §§ §7 * s§ §tav*bníh* eákona v* va;*ě na ust*n*v*ni §§ 171 * .l74 spr*vniřr* řádr*

územn1 opatř*xt $ st*yebni uaárrĚřs

n* p*z*mcirh v fástik§tá§trálnich *zemi Fr*stř*dni§vin**.hň*in** §křidla, V*lešin, Zá?l*rk*ví*e, Mojn*, žtbóice,C!:*d** * řvíkav, Netí*bice a §tfit*ž * KaPli**, v roz*ahu, v Xtár*m js*_y 
Jrť* 

poz*n:'xy rlre*ny pJ.* umi*l*ní *i*l,rhyd*lni*,* Ú3 {Puvndni o;nač*xi §3} v*ttnb v***h jeji*h s*u*ésií a přísl****§lvi. z*řízeni *tav*ni§tě * §t§?b*ilvYv*í*ný*h PřeíoŽek ko**nikari a i*Ženllrxkýen s;u, vgot;l*du * r"leernrtim raxlr*drrutírn *j_ 1§?§/ů§-výsí./š*.J*.vydxným Méatxkýrr: uťadem Kaplí**, st*v*bfiim úťad*m, dn*18.13, žs*6, T*lo traemni r*zh*dnuti nablrl* *raivxímoni dne ?4, *, ŽÚÚa, j*ho Píxtr"rc*t byl* *á*!*dn* pr*dí**ženg roah*dnuŤlm čj. ,i§441l?ú;;ďŠ;ls;,j"'"r§r-r*
Mé*tsklim riř*ť*m K*Pli*e. *tav*brrínrůíad*m, *p*ci*áninr slay*bním úťaden j *opr*ox slxvby s pfr,lxiitkůvi* p*č*i-_ a4on€ Í3, §, 20'13, Zm*na Úaamníh* rgzhadnxii l1!{i?. {Ťry' m*el 2ž. 11- žOi3, Z.i*vr:* n*spr*vn**t vi*xtxr*ahndnutí byia opr*v*na dn* 1s. 5.2*1* p*d č.j nx*uanz**rnua,

Ue*mní §p§trenÍ* *tav*bní uzi*v*ř*.ge dál* vztaťau1* i na ú:emi, n* námž p*di* § 3* r:dst. 1 z;ik*n* *, 1311*§? fr?},,* B*x*mnieh k*t*unikacích, v Pl*tn*m e*ěrt_í idálb též j*n ,,síinl**i zákon"} 
"rn,xl* 

pn nabyii pri}vní m*ri výš*uveden*ho územni** rozhodn*li o*hr*R** pásrno d*lnicá.

Kcnkrótrrí rce*ah stgv*bxí uzésv*ry, r*xpektlve r*esah j*jih* e*sahu na jedrr*iliv* p*a*mky, j* vyanač*n v* *tyř*chsii;.la*ícfr, kt*r* j**u n*diln** §Ollčá§ti trh*to *paiř**í.

q:
Umist'*vaxap*volovatstav*yffinih*zák*na{rrov*stavby'násÍavby,přistavhyagtav*bni
Úpravy stávajicich obj*kÝx a eaiía*ni, vČei::e stav*h dopravní a t*cirxická intráxtrutrtr:r}, zm*ny xživi*ni slaveb,

l-| zimclirtb *tá*ígnú l§ssffiiw_.ff ř, §H bj*vi$; aé j' t{w;#*'*xx
t § D S : kdíb3rr. e-rnail : XXX@ k raj-liittp#sky-ea *r* X*j-Pl.,*g§ky. cl
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,i*r*fift; *pravy §pÚd, }. nc**uvi*ojíci ** gtgťbou dálnice, ktere by m**1y zlíšit nebo znem* žn1l bud,*uti vyuilií uz*midlevyd*n*hc'xz*rnníhnrozh**nutiČj- 1§Ž§/s6-vys!.1§a,Ja,za*n* 1*."12.2&0*vezn*nir*zl:gdrrntíč1, 1§441l2*13_S§U/*a,Ja za &n* 23, &. Ž*13 ; oÓ*uy zj*vne nespráv*n*tá vtBxiu r*zh*únr:lš ie *n* 1§. *, 2ú18 *.jMáUl{/1ž§47 ft*n1,

V{;ijmhu z omeřen{.le§fi..;e zá&*.§q.*.tgvp*ryí.;l$noxti p*dle útemníh* *paii*ni * stavebni uz*v*ť*nrúže p*dl* §9§ odst, 3 stavebni*o zákana p*vňl;t nxiJlx§§§3io xra*, ;*itliž* povol*ni vyjrmlty ne *?:rgzí lč*l sied*v*nirvyhlášenirn stavebni uzavěry

§a Úa*mí ťgl*ePěm stavEbni uzáyárou !* m*žn* nadá|a prov*dět rr gguíadu g n*tanav*xfunstavabního zákona udráovací práce.

ř§atnogt gtxvgbní wáv§ry b§d* ukrxČ*x* dx*m urygd*ni *tuvby dálni** ú3 rr *x*tqu §31{ Třgb*ntn * l{apti*gnáďraží do provozu

*nůvnnr*ĚryÍ;

Raďa Jih*Č*ak*h* kraj* obdrŽeia dn* 3S. 6, 2ú1* p*dnát Ř*djt*]gtví silnjc a dáínig *ft, s* sídí*fi *er*artgk* 1í,14* ** Prahx 4 {d*l*,j*n .iSn"l k vydání xz*mního *patfeni o stav*bni uri"jrá Ř*ail*tutul silnic a d*ini* *ftuplatnil* p*dr:*t k vydáni Úa*mníh* cpxiíení a stav*hni urávěře a toho dúvodu, že slav*bní úřady přř *v*mr*zhcdov;ini n*r**pnktují ochrann* pásm* dálnice a v korid*ru dálrti** p*v*lu.ji iiav*v, *ni* by pož*daly píís}u§nýsprávní orgárt * ud§leni výjirnky ze zákazu s|av*b v**hranném pásrnu dál*i*e, Tirn dac.háai kzllž*rlí budgu*ír**lbar**l*vbYazvY*rv*nini*kladunajejivý*t*vbu{vyv*lanr*pl*ioexykcm*nikací,pr*tihluk*v* 
apatť*níap**,.._}.§tavajícÍ?9řrran*, vypiývaj{cía § 3fi zev,*nai- r:lrgi}Í §b.. o p*z*n.ních komunikaii*n, v platn*rrtznění{dxl* j*n

..silni*ní zák*rl"t t*k j* n*postač*jící.

PříPrav*u u:*mnjh* oPatie*Í byl p*uěíer": odb*r ragionálníi,1* roxvoj*, *x*mniho plánování, stavgbnih* ř,&du ai*vesli* Krapk*ha Úťatl"lJihoČ*skéh* kraje {d*!* jen ,irajský r"rřxd}. P* pr*vedené lroirtinlu úplr]osti p*dnétr.; krajsklýťliad g*l*vildn* 14.7- ŽŮ'16 *rgii:':y siátnísprávy,"tqtei* ny *l*;er,oodb*rn*ho názoru m*hly být nárrrhem úze*.lniirooPatření vr*asahu 
"]ťni,ť!rá!ě*ých zájmu d*tč*ny, kn*vrhu §e zo*íovenýcir dctčér:;ých orgánu vyjádřil*:Ministerstvo *brany *&, Krajskif xřad Jih*ieskéhc lrrajb, *dbnr kulta:ry a památkov* p*č* a ůdbOrĚív0lníh* pr*střeťí,z*n:ěd*lství a i*snÍ*ŤvÍ,d_19 

YŤ!t*,kLúřa* Kapli**, odb*r doprav! * silnič*íh* h*xp*dářstvi * odbrr d*pravy xŽiv*tnihg prrslie*Í, § MěSr§ktŮia{ Českv Krumí*v, pdbar áiu:*tnil,* pr*sii*dí a zeměděigtrri a odbor *z**:nihopf*nav*r:i a památkove, peČ€. Žaany z těcňts a*l*v*r,lých d*tč**ých ar§*nu, kt*rý zasial sv* stancvisko, *euplatxiiv* svém sianovi*ku k návrhu Úzgmního §p6tř**i * sta{*bníuzáv*r* připonrínky_ Z loh*to duv*du n*bylo nxtná njyrlrÚremnih* §patÍ§fti a vyl*dřcni s dot*enlirni org*ny doh*dn*ul p*dl* § s* ads. 2 stav*bnřh* aák*tt* x byl* nl*;tnopřist*upit k p§**n*ní návrhu s veiejnastí.

§*g ]l, 1Ú, 2*1* Pak bYl* vei*jn*u vyhlá§kc* *enámen* zaháj*ní řízení * vyda*ní úz*nníh* opatř*ní o stav*bnluzáv*{*, Ůgn;*;:r*ni bYl* vyvé&*no j*k na kla*i*ký*h. tak eí*Ltronickýeh urb*nich **sk**h ťrajtk*h* ,ir**u avYmex*nín"l §iav*b§Í r:závéry dot**nýeh cbcí, Ounám*rrí o zahájeni řizeni bylc v s*r"rixdu § tl§t*n*včnirr.: § ?§ odst.3 sprárníh* řádu řádr:* d*ruč*n*.

Vl*siníci nemovjtosti, jajichŽ Práva, povinn*stí nebc aájn:y souvi*ející s výh*n*rn v?astnjckého právx mohnu být*x*mnim Óp§tř§njr* o,st§V*bni,uz*v*ťg pťi*T* dotč*rly,"zástupc* vbr*inosil a os*by, * nichž tak stanovi zylá*lni
PředPix. PřiPadn* i3in* osoby, j*jichž aprávněn* zájmy m*h*u hýt cpátř*nim one*ň* p*vxtrry přin:CI d*teeny byli
:Yťátl_k P*d*ni Pi*emných_adÚvodn*ný*h námit*ť pi*ti nBvrhu"opatieni abern* p*vahy ke krxjskórnu úig*lx v*lhÚtě 3fi dn* cd* dne eveřejnění návrhu {tj, v* lhul* 45 **tl *de dn* vyv*šoe"ri t*t* ver*ln* vyhlá§ky}. Botč*r.:*veř*jn*st hylx up*zornén*. Že zm*Šk*nÍ Úkonx rrele* pr**rin*ilt á ž* plo p**ítání 1hrit j* rorhodr:jici vyvěš*ní n*uÍedni d*sce krajského *řadu. T*rmin pr* podár:i nam3iek a uplatť,:*ní připomírrak uplyxjt d11* 5, 12. 2&1§.

K.ni*vrhu Úee*nil"r* *P§tř*ni ó §{aveb*í uaáv*ř* n*byly ve stansv*n*m t*rn:ín* upl*tn**y É*dná přip*mínky aninámitky,
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* vyd*ni uz*r*nih* *patřeni fr §t§v€bni uzallíJť* r*zh*dla R*d* Jíhače*keho kraj* dn* žs. š 2*1? ugn*s*ním *,&2/2*17lŘ§ - 5

vt*va**m pr* vydánt uz*mrtiha opatřeni o stay*bni lszáv*ř*;e, .trak vyplývá z vyš* uveden*h*, *kut**nost, žesÍavební ŮfadY Př! svenr rozhodováni nevychazeli z prisi"inycr. ustanovent óitnren;trc,á;;;";;§;"§ffi:;";:-í;§ 3fi a n*r*sP*ktuji a*hra*r** pá$rr}o o*tn;c* ir*i*nÁ,r,-uiát** vznikío potÉ, c* ii**n; rneh*dnutí pro eiavbudátni** rrabYl* Právní mori, V korid*ru dáin:ce tak;sau'[*v§ou,*ny stavby, prn řňr* o*i**ts d*h***uly paúmímkyj*ii*h r*alizac* n PřisluŠnlim d*tč*n-:inr orgánern * teiuy s M,Á;r*r*fuem d*pravy a prú n*žn*ní pfísl*šným spráunimuťad*m vYdán* P*vol*ni P*dl* § 3Ž *ílní§*ihc z k*ná, rim **ctr*xi k etiž'*ni áu*cuii rearrzac* siavby a zvy**v&nitl*hladú na ,}*ji vYstxvbt: {.v_woiane pť*l*ž*<y kcmunlkací', §i*tihíukov* *párreli- ap*d....}. §iávaji*i *chrana,vYPlývajírí z § 3Ú x*k"*na *, 13/1§§? §b., o p*zemních kornunikací*h, v pl*tnÁm en *nt 1**r* 1u*,,siini*ní zák*n,,} lalri* pr* uť"*|s stavby dálnice n§p*$t**iljicí,

F*dmínky pr* vydiiní Úz*m*ih* Opáti*ní o §la?ebni uzáv*ť* startov*nó v § §7 *dst. 1 §{eY§bnih* z*k*na lsylysp}ttěny, Fodl* t*lrqt* t";stáraveni j* rn*Žn*"vy dal uzemni apatr*ni * st*uebni ijz*veř* p*kr: * by rn*hlts být zliž*n*t}*bo an*m*{n&nrs bud§uci vyuitti tig*mi. podl* piipraráoÁi*,úzernně pl*ňacid*kum**tae*, j*rtlí;ř* bylo
l§:iÍř§Ůťř§§Tio-ní n*bry o p*íiz*ni jl*ii zmány. i*iu po*l* jinéh* icerro*nuu *i *patí*ní u uu'ňi,ll*r u*

Ůx*mní cpatfnní -:j:::Tj:.:"i":::ji vyd*rn* pr* Úr*miolrranič*né hrar'i*í ochrannéhc pá*ma stauby dii]ni**.fi*eg*h §t§ť*bni wzavéry je vyrnezen vílexbytB& rtuln**r razáar,u*k a*y, vyhlÍ**,",i* siayebrri uzáu*ry n*hyíydniČ**Y P*z*v,}kY dal§ich' vlastlritú, nad rixm*c p*z*n:kú vlastníků, *terr ;i*ů';ii:'juiíJnl'o**.eními vyplýv aji*trni z*stxn*v*n&ho **hrann*i-l* pi*sma, Z*r*veň je umoŽnsno v *dúv*dn*ných přip*d*cl-r, pro amirréni fvrd*sl] opaťř*ni,ud&ŽÍt Po Proj*dnáne s dotČ_enými *rgány vyl,m*,u,ze iařgr" ffi*;i*:ch z úagmxíh* opalřeni. p*dminkcx *d*l*nivýjimky pak jr, *by 1*doŠl*"totrr;*eni,'Óarř,_kzt{?**í *t*u*i dá!fiice, jeji*h s*u*ásti a pííslus*ft§ťi?i § *lay*bvYv*naný*h stevbolj dálni*e {aapř. píelržek 'i*2*nyrsb,y*n 
*;ti ti komunikací} a tím k chr*š*ni uó*lu *lgd*ilaneh*vYhl*§cnim §t*?sbni ua*váry, Pr'e* uc*l*ním výlimky páú *uii ngt,vyoana_př;§#;fi ipri*vnim crgánem. kt*rýrn jevPiiPade st*vbY dálnice Mlni*t*rstv* dapravy. ráehcdnrrtí pŮ*re § 3t s;tnl**ín*-i*r*n* * pov*íeni stay*Liv o*hragn*rn P*,smu dálnic*, K rozsahu omezeni pak je n"rcžná uv*st. že byl zvcí*n cp*s*b vynez*r:,i a*hra*rr*hoPá*ma ec n:*Žn;! n*jŠeťněJŠi k zá3mxm vlastnikúm áemsvitcstí v *ehrann*m páxm*, K t*mu j* nutn* d*d§l. ž§v PÍiPadě st*vbY dáln:** se jedná o liní*vou stavbu d*pr*vr'iinírastruklury, kt*ri* byia umístěn* na podklad* řádn*ír*Pr*vsř*ní e;zgmí 3 řPí§ťůVáné d*kr-jmentača pr* ůzemni řiz*ni. pr*;*,ii*;á d*kuÁenla** §tavby pak z**lapr**ixnóvym*x*j* r*zsahr stavby dálnice * to VČ§lně vŠec'l j*jirh soLjóástí a přisluš*nstvi a stave* vyv*laných {jxk* jx*r: napťvYnuc*nti Bi*3*ŽkY inŽ*nýrských siti a k*n:unigli1 rxixtule t**y př*sný po*;<ial n* ;*llox p*dki**& j* múží1*P**nudit, zda t*n kt*rý eáměl omezí n*b* znem*žr:í r*alir*tritavby d*lní*e Je n*po*hybn*, ;t* *m*zení xptls*b*n*P*dzemni gtavb*§ t*chnicke.lníraskuktury na *kraji qci"}rxfi*áh* pásma bxde Bodxiatn6 niř*i 1ne_li nul*v*) n*žgn:eee*Í neb* $Íř*ni stavby dálnic* zpus***n* *taubpu r:apr. r*dinnéh* domu v'táin* *rizrcasti dálni**í křiž*vatky,§t*jn* tak st*vbx ŮÓ*irv*.kómunikac*, pod*l budouci dalnicb, ki*rá n*bud* mít nár*h na nr"lda*e iprip*jeni ng ló]*s*dált'lice p*př,na vybld*várri kříi*ni 1m*stnitro -Ňti.l p-p, po-Ú*a*u: n*b*d* et*ž*vat b*d*e;*í r*afjrx*i §t§vhydálníc* txk, jak* *lfrVbe komunika**, kterou bud* lrutn* nri t*l'**o'c*i*i- i-iii,, ř***** rr* *kut*tn*gti, á*, jaltje výě* t,,lv*s*ng, sa jedná * linirv** *i*uY1 {*Fravni infrartruktelry 

'značnóh* 
r*zsahu. rrec*áe*jíci **v *rhania*vnn**': rjzemí v blizkcsti m**ta Č**k* nu**j*ri**, 

"parl 
n*ni *;:i technicky *},zne vyc*:-pava;í*ímzPusobenn POPsat 3*dn*tiivó zárrr&ry, n* klere by,s* cm*:*,ri u|púraji*i;; ;;r#i"uJio*ry m*l* vxtxh*v§t, hyl*bY Proto nutn* zakázat v úz*mi realizacl v*sk*|icll **m*i*, ť[by vx*x byto v roep*ru s princip*m rnínjr:*lizg**z;*sahu d* Práv d*t**ných gs*b a jeho am*x*ní n* n*zbytn* nutn*u míru, }t*a**h *nl*zeni, t*k jah 3* l*rmx1*'uánv uz*mnim *Peťř*ní * *iavebni uzávěie. t*k z p*hl*ťu vísstníku n*m*vilosŤi v stav*bni u;av*r*l d*tť*n*m *eem jpi*dstavuj* p*d§tfitfi* men§l Zasah. dO JeJlcfi pr*v. r,l*t pr*grtantně vym*r*ný rgesah *fi]*ž€fii. kterf by xaun:*žrtnvaiPO§*l,Jřsřli zém*ru * *hl***m *a *kolnc*ti 1rh* }cter*h* ř*nkr*tnih* prlpadu x*,,rtútni p*sa§zeni r*raxhu zliš§ilin*b* xt'l*m*ŽnÓ*Í vYtjŽití Úzerfií Pak br:d* plo.j*dn*tíiv* **m*ry, §*sĎu§*ns v iíe*ni o v5;jirr** z* si*vebni ux*v*ryPrryti r*ah*dnxÍÍ v torxi* řizení Pak.1* mažn* dánr*hat s* pr*vniJ*nr*ny pťislušnými práv*imi prCI§ti*dky, pokud s*navrh*ry*t*l bud domrtivaí, že rozh*dov;*ni r*dy kraie v riá*nio Ňnuni v1;;i*ty j* u,řin**u dt*krjrnj*;a*ní,

§*le j* nutn* konsie}*yq!,, Že rlČinn*stí vyd*n*|r* stsvebniho spatř*ni se ř}*lu§i vyd*ná ůzernni r*x.h*dnuti asi*vební P*v*i*ni, ani dalěí CIpsař*fii a schvalene 
"*i*jnoár;;;i 

iml*uvy, vydxn* a pletře př*d naby:tim ú*inf:§§t;tohot* Úzer*ti}ip *p*tťenÍ. §tavby, ť*ré**í úpravy, sařiZ*l,}iap*d. p*vct*r.ré tčmiia opatreními k* v ůzpnrí realie*vata d*k*nčit

Dobu trvání st*t/*bnÍ 
?l"*Y*rv 

pak rrebyt* mo*nr stsn*viá k*nkr*tním d*lem. *eboi,v souóa*** dcbě n*ni cnám*.kdy bud* sg sixvbo* diilnice zapoČató. P§dl* §.1? *dst. t pism. J} vyh}ášky č. §§3/?il$s sb., * pcdr*bnáj*i uprav*Ůzgrn'rríha rozh*d*vánř, ttz*n^rr,}Íl:* *pstř*ni a átavebť,}íh* lxau, u"pt"tn*m :něr:i {del* j** vytrlá§ka §*3/žs*s sb.}.
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vŠek *h§áhiljs Úz*mni Opálř*n' s §t*ť§bfii ua*v*r* d*bu trv;ir:i *tavebr:í uz*v*ry, p*ue§ 3c_li .ii nl*ž** př*dem§t*Í'§i'it, **ť, jah vYPlývá zvliš* zsv*4*nóh*, utrimr* k*nkrstninn pťípaú* m*fn* ninl. l_"* peilž* húfi§iat*vai, ***,tsvrsrJy., pra které byl* Lrxem*Í *palř*ní g gt*v*bní uz*lt*ť*vydárro,-pozburi*x plalnos li p*t*,** bud* cta,/ba d*lnic*d*k****na a uved*na d* provozu * datem uved*ní *|avby d'álni** dq próvúílj §e §ta** i*ii vyhi*§*ni ňadbyr**,nýft1.

§tav*bní uzáv&ra refl*ktuje P*Žadavky na **lyranu uz*nrí, kd* v b*d*urnu p*v*d* t*l*sg dálrric* í*k, aby n*byla*tavbami riŽ*i** výanarru *j stavbami slouái*ím j pouze jednot{ivlin-l s*ukr*mýfir vle§iník *m *fur***naňi výanamn*ztŮ*na stavba, ki*r* j* jako stavba v* v*ř*jriém zálmu", t*dy v axlnru v*t§;hi p*čtr: obývatel, vyr**e*n a úzfjm**píánova*í **kum**k*i,

8telt"*§ n vŤí, q, ré m i}{*ác h a *ť.*l.rlpd n ěn í í*zfr od n utí, o ná m iilíó,§.lr :

- §ámitky n*byiy up'*in*ny.

Vv**já S an í pjiqgglr i n"p§

^ ?Ťip*mínky n*byly uptatněny,

Pr*li roehodnutí o uPlatn*ných námitkách s* n*lz* podl* § 17l od*t. § spr*vnih* řádu ndv*lat ani
Lae j* v§ak P*dl* § '!74 od*t, ? eprávníh* ?áúu pť*zk*urnxiprdí* § *4-9s správníh* řádu.

d_ n .y''

řJil*ha :

§řtuarB v mi*ťítku 1. Ž§*fi a vyrn*z*nim rnxsahlí platr}o§ti ůxemniho sp§tř*si ó §tav*bni uz*věř* 3x

p**ai r*xkáad,

Foxňxní.i

Pr*tit*mut* t?:ernnínru opatř*nio *tavební uzávéř* rrelze padle § j73 *d*t.2 aákona č.§Os/žů*4 §b., správniř*d,
p*dat *pravny pr*stř*d*k,

",lt\u
Mg:. JiiiZi

§Ťránlig 4



Totc *znám*ni musí být zv*ř*jně a* v**t*&, pťilok 1§dnú na
a v***h *bcí na uzemž Jihoč*sk*ho kraj*,

uř*dni*h d*slqách Krajskáh* úřadu Jiho**skétt* kr*j*

§ejmuto dne:
Vyvá§*no dn*.

k seznámeni:. V*ř*jrrnxt * v*ř*jri*u vyhláškou

Na vědomí:
* Kl*jský úřg* - Jihoč*ský kraj, *dbot ž:v*tniho pr*stíedi, zemádělství a le**ictví, U řirnníh* stadion* §3*?l2.3?ú76 čeck* pud*j*vire §rl &Ý,l,L'Ej§lyJ fr lÝ;}ltll"lvJ, u
. Kl-{§, 1,1* §ad**h ž5, 3 7§ 71 ***k* §ud€jovi**
' l{ra}*hy rjř*d - Jih*Č*ský kraj, adbal kullxry * ťŘ, U Zim*íh* stadionu 1g§2l2.37§ 7s č*sk* Bud*jovi*** Mit.ist*rntv* #*pravy , n*bť*ži Lr:dvíka svobody 1§". x1* 1§ Praha 1

' Kra]ský Ůiaď - JihoČ*xký kra;, ndbor d*pravy a"*iíničniho h*sp*d*iství, U Zimnih* $tcd,snil 1§§§í2,37* 7sčeskě Budělelvice 
--r-"' lJll I l rU 

' 
!L

* V|J§§ Far*ubire, T*pl§ho 18S§, §3* ů3 P*rdubíce, Hž§ Jihoóa*kého,kra.io, Nádražníu|. p§ 161 ,3?*21Č.§u**;ovic** M*$t§x{ý úř*d Česxy Krumlav. odbor d*pravy a sif ni*nihc h*spod*řství, Měptský xřad Český Krum|ov, odbor ůeemnih* pfán*váni a paínátk*v* péč*. M*,§ick}i úřad Český Krumlov, odbrr živ*tnihc proslř*di a e*m*dělství. M$sig}t]í úřad Č*ský Krum|ov, adbnr slavební uř*dr M*stský uíad Kapii**, odbnr d*pravy a *ilničníh* ho*pod*isívi* M&stský Úřad KaPlice. *db*r *iv*tníh* prů§lř*di. r:zemniho plxrlov*ní § p*m*tkgve p*č*
" ltll*síský úťxd K*p|ic*, gtav*b*í *řa** Řndit*iglví silni* a dálnic ČR, §práva Ča, u*ictt* 4*}11fr,3?* 44če*kó §u**jovic*

pbd.*í
. fib** Zub*í**. úb** íti*jn*. 0ber **{niTi*b*rri*o htlrř*l* V*le*jn. Ob*c Zvík*rr. ůb** Fjetř*bíce. ůb*c Siilt*í, §rxjsieP úřa*" odbor kar.l**lář fedii*le

* tim, Ž* ŽáÚ&ra*tryta ý§*Y tr vyvěŠ*ní vyhláš*y na úřední d*sku či jin$ abvykl* mí*ž*,potvrxení datavYv&ě,enÍ a s*jmuti vYhl;*&kY a neprodleňe vráceni taii* pot*.l*né vyhlášky zp&t §raj*k*mu úř*du *Jihočes&ěmu kraji, odboru úzernni-ho plánování. stavebnihl řádu a invástic, ú ii'rnnirro stadionu 1g5?tz.,370 7§ Ceské Budáj*vice

&tt*nh* S
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