
 

 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 56/546, 140 00 Praha, 
zastoupené na základě plné moci sdružením VASA – Valbek, spol. a.s., IČ: 48266230 
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec a SATRA, spol. s.r.o., IČ: 18584209 Pod Pekárnami 

2/878, 190 00 Praha 

které je dále zastoupeno společností SATRA, spol.s r.o., IČ: 18584209, Pod Pekárnami 
2/878, 190 00  Praha 9 

(dále jen "stavebník") dne 30.06.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží 

na pozemcích parc. č. 439/1, 439/2, 493/28, 493/29, 498/4, 498/5, 501, 504/1, 504/2, 504/9, 
504/10, 504/11, 504/12, 1071, 1077 v katastrálním území Prostřední Svince, parc. č. 974/1, 
974/2, 978/4, 979/5, 1000/3, 1000/4, 1000/9, 1000/10, 1005/1, 1006/27, 1006/29, 1006/33, 
1006/34, 1006/35, 1025/8, 1025/9, 1025/10, 1025/11, 1032/3, 1035/3, 1078/4, 1078/16, 1137/2, 
1140, 1143/3, 1143/15, 1143/18, 1143/20, 1150/2, 1151/3, 1151/4, 1151/6, 1151/8, 1152/1, 
1152/2, 1152/3, 1153, 1155, 1171/5, 2204/8, 2206/1, 2206/8, 2206/9, 2206/12, 2215/1, 2215/2, 
2215/3, 2215/12, 2215/18, 2215/19, 2215/20, 2215/26 v katastrálním území Zubčice. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Stavba obsahuje stavební objekty: 
SO 113 – Přeložka silnice III/15710 
- Obsahuje přeložku stávající pozemní komunikace silnice III/15710, která je vyvolána trasou 

silnice D3 při dodržení podjezdné výšky v místě křížení bez možnosti napojení. 
- Přeložka je navržena v kategorii S 7,5/50. Bude zajišťovat dopravní propojení Města 

Velešín (Velešín – nádraží) a Obce Markvartice. 
- Přeložka je navržena v délce 718,63 m a je náhradou za stávající silnici III/15710, která 

bude přerušena stavbou hlavní trasy D3. 
- Začátek trasy je situován cca 80 m do Obce Markvartice. Výškově je vedena na násypu a 

nadjezdem (SO 203) na dálnici D3. 
- Výškové vedení trasy je navrženo s podélnými sklony 4,19 %, - 1,33 %, 1,18 % a 0,5 %. 

Výškové oblouky jsou navrženy v hodnotách 3 200 m (vypuklé) a 1500 m (vyduté). 
- Základní příčný sklon je střechovitý 2,5 %. Příčný sklon vozovky na konci a začátku 

přeložky vychází z příčného sklonu stávající pozemní komunikace. V oblouku je 
jednostranný 4,5 % a 5 %. Nezpevněná krajnice má příčný sklon 8 % vně vozovky. Povrch 
je zpevněn štěrkodrtí tl. 0,10 m. Minimální příčný sklon zemní pláně je 3 %. 

SO 121 – Přeložka polních cest v k.ú. Zubčice 
- Stavební objekt se skládá z úseku (pracovně pojmenován 121-1). 
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- Polní cesta (osa 121-1–P 4,0/30) je navržena ke spojení rybníku Šindelář a Obce 

Markvartice. Cesta je navržena v délce 214,21 m za účelem zajištění obslužnosti po 
zprovoznění D3, která stávající trasu naruší. 

- Trasa polní cesty na začátku úseku navazuje na stávající polní cestu, dále je odkloněna od 
původní trasy pod mostní objekt (SO 204) a v poslední části úseku se plynule připojuje na 
stávající polní cestu. 

- Nivelita polní cesty na začátku úseku navazuje na stávající polní cestu a vychází 
z konfigurace stávajícího terénu. Na konci úseku je nivelita plynule přizpůsobena stávající 
polní cestě. 

- Polní cesty jsou navrženy jako obousměrné v kategorii P 4,0/30 s šířkou jízdního pruhu 3,5 
m + rozšíření oblouku. Celková šířka vozovky (bez rozšíření) je 3,5 m. Šířka nezpevněné 
krajnice je 0,25m. Nezpevněná krajnice je proti přilehlé hraně vozovky snížena o 30 mm. 

- Základní příčný sklon vozovky je jednostranný 3,0 %. Nezpevněná krajnice má příčný sklon 
8,0 % směrem od vozovky. Minimální příčný sklon zemní pláně jsou 3 %. 

- Na trase 121-1 je navržena výhybna, na dalších úsecích vzhledem k jejich délce není nutné 
výhybnu navrhovat. Rozšíření ve výhybně je navrženo 2,5 m (celkem 6,0 m) + rozšíření 
v oblouku. Výhybna je navržena v délce 20,0 m, náběhové klíny jsou délky 10,0 m. 

SO 121.1 - Přístupy na pozemky v k.ú. Zubčice 
- Stavební objekt se skládá ze ří úseků (pracovně pojmenovány 121-2, 121-3 a 121-5) 
- Polní cesta (osa 121-2–P 4,0/30) je navržena v délce 137,0 m za účelem obslužnosti 

přilehlých pozemků. Trasa polní cesty se na začátku úseku stykově připojuje na stávající 
polní cestu a dále pokračuje podél zemního tělesa SO 101. Výškové řešení vychází 
z konfigurace stávajícího terénu. 

- Polní cesta (osa 121-3–P 4,0/30) je navržena v délce 131,0 m za účelem obslužnosti 
přilehlých pozemků. Trasa polní cesty se na začátku úseku stykově připojuje na nově 
navrhovanou polní cestu (osa 121-1), dále pokračuje podél zemního tělesa SO 101 a na 
konci úseku je zakončena sjezdem na přilehlý pozemek. Dále je na konci úseku zajištěn 
sjezd na stávající lesní cestu. Výškové řešení vychází z konfigurace stávajícího terénu. Na 
začátku úseku je nivelita přizpůsobena stykovému napojení na osu 121-1. 

- Polní cesta (osa 121-5–P 4,0/30) je navržena v délce 96,0 m. Jedná se o opravu a 
rozšíření stávající cesty z důvodu zajištění obsluhy šachty na vodovodním řadu (SO 342) a 
z důvodu nutnosti vybudování nového propustku pod stávající cestou. Trasa polní cesty 
směrově kopíruje stávající polní cestu. Výškové řešení vychází z konfigurace stávajícího 
terénu a v zásadě kopíruje stávající polní cestu kromě vyrovnání lokálních nerovností. Na 
trase 121-5 je před křižovatkou s trasou 121-2 navržen záliv šířky 2,75 m, který slouží pro 
obsluhu šachty na vodovodním řadu (SO 342). Délka zálivu je 10,0 m (do této délky 
částečně zasahuje zakružovací oblouk rozjezdu křižovatky) a délka náběhového klínu je 
10,0 m. V místě zálivu je šířka krajnice zvětšena na 5,0 m, což zajistí prostor pro usazení 
vodovodní šachty. 

- Polní cesty jsou navrženy jako obousměrné v kategorii P 4,0/30 s šířkou jízdního pruhu 3,5 
m + rozšíření oblouku. Celková šířka vozovky (bez rozšíření) je 3,5 m. Šířka nezpevněné 
krajnice je 0,25 m. Nezpevněná krajnice je proti přilehlé hraně vozovky snížena o 30 mm. 

- Základní příčný sklon vozovky je jednostranný 3,0 %. Nezpevněná krajnice má příčný sklon 
8,0 % směrem od vozovky. Minimální příčný sklon zemní pláně jsou 3 %. 

SO 126 - Přístupy na pozemky 
- Tato polní cesta zajistí dopravní obslužnost pozemků přiléhajících k trase dálnice D3. 

Cesta je navržena v délce 938,95 m. 
- Vytyčovací osa se skládá z přímých úseků a ze směrových oblouků. Minimální poloměr 

směrového oblouku je R = 12,5 m. 
- Výškové řešení je podmíněno napojením na stávající místní komunikaci a průjezdním 

prostorem v místě křížení s dálnicí D3. 
- Polní cesta je navržena jako obousměrná v kategorii P 4,0/30 s šířkou jízdního pruhu 3,5 m 

+ rozšíření v oblouku. Na nájezdu u mostního objektu SO 212 je navržena šířka cesty dle 
průjezdových křivek. Celková šířka vozovky (bez rozšíření) je 3,5 m. Šířka nezpevněné 
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krajnice je 0,25 m. Nezpevněná krajnice je v místě svodidla rozšířena o 1,0 m a oproti 
přilehlé hraně vozovky snížena o 30 mm. 

- Základní příčný sklon vozovky je jednostranný 3,0 %. Nezpevněná krajnice má příčný sklon 
8,0 % směrem od vozovky. Minimální příčný sklon zemní pláně jsou 3 %. 

- Na trase jsou navrženy dvě výhybny ve staničení 180,0 m a ve staničení 620,0 m. 
Rozšíření ve výhybně je navrženo 2,5 m (celkem 5,5 m) v délce 20,0 m, náběhové klíny 
jsou délky 10,0 m. 

SO 203 – Most přes silnici III/15710 
- Tento stavební objekt obsahuje návrh nového mostu, který převádí silnici III/15710 přes 

trasu dálnice D3. Most je situován v extravilánu. Nachází se přibližně 0,5 km východně od 
Obce Markvartice. Okolí mostu, kde je vedena trasa silnice, je využíváno k zemědělským 
účelům. Nivelita vede nad stávajícím terénem cca 6,0 m. Komunikace pod mostem je 
hlavní trasou dálnice D3 0311. 

- Nosná konstrukce je navržena jako čtyřpólová přepjatá železobetonová deska o rozpětí 
14,0+18,0+18,0+14,0 m. Tloušťka desky je ve střední části je 1000 mm, na krajích pod 
římsou je tloušťka desky 250 mm. V příčném směru je mostovka provedena ve spádu 4,0 
% směrem k Českým Budějovicím, kde je provedeno úžlabí ve vzdálenosti 250 mm od 
vnitřní hrany římsy. Podélný sklon desky je proměnný. Založení je navrženo hlubinné na 
velkoprůměrových vrtaných pilotách. Krajní opěry jsou tvořeny železobetonovými stěnami 
s navazujícími železobetonovými křídly. Pilíře jsou železobetonové, jednodříkové. Mostní 
svršek je tvořen železobetonovými monolitickými římsami, svodidly, trojvrstvou vozovkou a 
mostními závěry na obou stranách. 

SO 212 - Most v km 151,497 
- Tento stavební objekt obsahuje návrh nového mostu v katastrálním území Prostřední 

Svince. Most je situován v extravilánu. Převádí polní cestu přes dálnici D3 (SO 101) 
v úseku Třebonín – Kaplice. Vynucené přeložky inženýrských sítí jsou řešeny 
samostatnými stavebními objekty. 

- Mostní objekt je navržen jako kolmý a jednopólový. Mostní objekt SO 212 se skládá 
z jednoho mostního pasu se sklonem 3,0 % k levé římse. Založení mostu je navrženo jako 
plošné. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová trámová deska, jednopólový oblouk, 
vzpěry a základy. Trámová deska je ve středním poli pevně spojena s obloukem. Napojení 
vzpěr na základ a napojení oblouku na základ je řešeno pomocí vrubových kloubů. Mostní 
svršek je tvořen železobetonovými monolitickými římsami, svodidly a dvouvrstvou 
vozovkou. 

 

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní 
úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad 
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 zákona o pozemních komunikacích, a  § 15 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále 
jen "stavební zákon") oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního 
řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního 
jednání.  

Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, 
v platném znění. 

 Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Český 
Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, úřední dny pondělí a středa 7,30 - 11,00 a 
12,00 - 15,00; úterý, čtvrtek a pátek 7,30 - 8,30; jindy po telefonické dohodě). 
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Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona 
Vlastníci uvedených sousedních pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo 
dotčených vlivem záměru (včetně oprávnění z věcných břemen):  
na pozemcích st. parc č. 36, 72, 81 parc. č.  st. 766, 767/1, 767/3, 775/1, 775/2, 784/1, 784/2,  
911, 912, 916, 918/2, 918/4, 920, 933/4, 983/1, 992/1, 992/5, 994/2, 996/2, 996/3, 1000/6, 
1008, 1018, 1034/3,1034/4, 1035/1 1035/10, 1078/8, 1106, 1109/1, 1109/2, 1132/10, 1136/2, 
1137/1, 1137/3, 1138/1, 1146/1, 1147, 1148/1, 1150/1, 1151/1, 1158/3, 1158/4, 1158/10, 1165, 
1182,1201/2, 1202/1, 1203/8, 1203/9, 1203/11, 1204/2, 1237/1, 1239/2, 1241, 1262/1, 1291/2, 
2189/50, 2201/1, 2203/1, 2206/5, 2206/6, 2215/22, 2227/2, 2227/3, 2243/1 v katastrálním 
území Zubčice, parc. č. 326/14, 326/15, 326/16, 326/17, 326/66, 326/67, 326/68, 439/5,493/1, 
493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 493/15, 498/1, 504/4, 508/1, 690/7, 690/8, 690/9, 690/10, 690/11, 
690/12, 690/13, 690/15, 1041/1  v katastrálním území Prostřední Svince, parc. č. 158/15, 
158/16, 356 v katastrálním území Záhorkovice, parc. č. 650/1, 650/2, 650/6, 650/7, 650/8, 
650/10, 652/1, 652/2, 655/1, 655/2, 655/3, 655/6, 664/4, 710/10, 710/11, 710/12, 749/9 a parc. 
č. 3051/1, 3051/2 v katastrálním území Velešín 
 

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. Účastník řízení 
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a 
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K 
námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební 
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona 
nepřihlíží. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení vedené podle stavebního zákona a současně o řízení 
s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení se doručuje podle stavebního zákona 
(§ 112 stavebního zákona). Veškeré ostatní písemnosti v tomto řízení budou doručovány 
jednotlivě pouze stavebníkovi, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným 
orgánům. Všem ostatním účastníkům řízení budou v rámci tohoto řízení veškeré následující 
písemnosti doručovány pouze veřejnou vyhláškou. 

Informace podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů v platném znění jsou zveřejněny samostatnou 
písemností. 
 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Miloš Havelka 
referent ODaSH 
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Obdrží: 

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a) a b) stavebního zákona, kteří jsou v době 
oznámení o zahájení stavebního řízení speciálnímu stavebnímu úřadu známi (doručenky): 

1.Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 56/546, 140 00 Praha, zastoupené 
na základě plné moci sdružením VASA – Valbek, spol. a.s., IČ: 48266230 Vaňurova 505/17, 
460 01 Liberec a SATRA, spol. s.r.o., IČ: 18584209 Pod Pekárnami 2/878, 190 00 Praha, které 
je dále zastoupeno společností SATRA, spol. s r.o., IČ: 18584209, Pod Pekárnami 2/878, 190 
00 Praha 9., IDDS: bxisdg6 

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. c) - d) stavebního zákona, kteří jsou v době 
oznámení o zahájení stavebního řízení speciálnímu stavebnímu úřadu známi (doručenky): 
 
2. Jihočeský kraj, odbor majetkový, IDDS: kdib3rr 
3. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb 
4. České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 
5. Václav Korbel, Březová č.p. 815, 382 41  Kaplice 1 
6. Šárka Hýsková, Krčínova č.p. 1094/22, České Budějovice 2, 370 11  České Budějovice 11 
6. Veronika Pavlíčková, Plzeňská č.p. 594/41, České Budějovice 3, 370 04  České Budějovice 4 
7. Václav Šítal, Mojné č.p. 1, 382 32  Velešín 
8. Eva Šítalová, Mojné č.p. 1, 382 32  Velešín 
9. Mgr. Magdalena Lukšová, Neznašov č.p. 79, Všemyslice, 373 02  Neznašov 
10. František Kmoch, Zubčice č.p. 74, 382 32  Velešín 
11. Obec Zubčice, IDDS: ekpaneh 
12. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
13. Obec Dolní Třebonín, IDDS: bipbkma 
14. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
15. Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek 
16. E.ON Česká republika, s. r. o., Regionální správa České Budějovice, IDDS: 3534cwz 
17. E.ON Česká republika, s. r. o., Správa sítě plyn, IDDS: 3534cwz 
18. ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí České Budějovice, IDDS: dgzdjrp 
19. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
20. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
21. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,, Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: 
uccchjm  
22. České dráhy, a.s., RSM Praha, pracoviště České Budějovice, IDDS: e52cdsf 
23. Obec Mojné, IDDS: je3bm4w 
24. České dráhy, a.s., RSM Praha, pracoviště České Budějovice, IDDS: e52cdsf 
25. ZEMOS Zubčice spol. s r.o., IDDS: k4ccy2w 

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona, kteří jsou v době 
oznámení o zahájení stavebního řízení speciálnímu stavebnímu úřadu známi: 

 
- doručováno veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

v platném znění. Vlastníci uvedených sousedních pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru (včetně oprávnění z věcných břemen):  
na pozemcích st. parc č. 36, 72, 81 parc. č.  st. 766, 767/1, 767/3, 775/1, 775/2, 784/1, 
784/2,  911, 912, 916, 918/2, 918/4, 920, 933/4, 983/1, 992/1, 992/5, 994/2, 996/2, 996/3, 
1000/6, 1008, 1018, 1034/3,1034/4, 1035/1 1035/10, 1078/8, 1106, 1109/1, 1109/2, 
1132/10, 1136/2, 1137/1, 1137/3, 1138/1, 1146/1, 1147, 1148/1, 1150/1, 1151/1, 1158/3, 
1158/4, 1158/10, 1165, 1182,1201/2, 1202/1, 1203/8, 1203/9, 1203/11, 1204/2, 1237/1, 
1239/2, 1241, 1262/1, 1291/2, 2189/50, 2201/1, 2203/1, 2206/5, 2206/6, 2215/22, 2227/2, 
2227/3, 2243/1 v katastrálním území Zubčice, parc. č. 326/14, 326/15, 326/16, 326/17, 
326/66, 326/67, 326/68, 439/5,493/1, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 493/15, 498/1, 504/4, 
508/1, 690/7, 690/8, 690/9, 690/10, 690/11, 690/12, 690/13, 690/15, 1041/1  v katastrálním 
území Prostřední Svince, parc. č. 158/15, 158/16, 356 v katastrálním území Záhorkovice, 
parc. č. 650/1, 650/2, 650/6, 650/7, 650/8, 650/10, 652/1, 652/2, 655/1, 655/2, 655/3, 655/6, 
664/4, 710/10, 710/11, 710/12, 749/9 a parc. č. 3051/1, 3051/2 v katastrálním území Velešín 
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Na vědomí: 
 
26. Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 
27. Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: 
kdib3rr 
28. Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, 
Horní Brána, 381 01  Český Krumlov 1 
29. Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01  Český 
Krumlov 1 
30. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3 
31. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: 
agzai3c 
32. Policie České republiky -  KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní 
inspektorát, IDDS: eb8ai73 
33. Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd 
34. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, obor ochrany územních zájmů a 
státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk 
35. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a 
dopravního inženýrství, IDDS: 6bnaawp 
36. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – regionální pracoviště Jižní Čechy, 
Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les, IDDS: qxcdynt 
37. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště jižní Čechy, 
IDDS: dkkdkdj 
38. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu 
39. Krajský úřad – Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr 
40. Krajský úřad – Jihočeský kraj, Odbor majetku, IDDS: kdib3rr 
41. Městský úřad Kaplice, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: b3ib5e9 
42. Městský úřad Kaplice, Odbor stavební úřad, IDDS: b3ib5e9 
 
 
Ostatní (úřední desky): 
 
43. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český 
Krumlov 1 
46. Obec Dolní Třebonín, úřední deska, IDDS: bipbkma 
47. Obec Zubčice, úřední deska, IDDS: ekpaneh 
48. Obec Mojné, IDDS: je3bm4w 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český Krumlov, Obce 
Dolní Třebonín, Obce Mojné a Obce Zubčice jakožto na úřední desce stavebního úřadu, který 
vede řízení. Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení podle § 25 odst. 2 správního řádu 
považuje za doručené, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
  
 
 
Toto rozhodnutí musí být též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup – na 
elektronické úřední desce stavebního úřadu, který vede řízení, po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
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