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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka 
Strakonice, IČ: 013 12 774, Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice  

(dále jen „stavebník“), dne 13.01.2023 podal k odboru dopravy MěÚ Blatná (dále jen 
„silniční správní úřad“) žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

„Polní cesty HC9 a HC10 Mačkov“ 

(dále jen „stavba“), na pozemcích parc.č. 1510, 1513, 1514, 1515, 1531 a 1546, vše 
v katastrálním území a obci Mačkov. 
 
 

Stručný popis stavby: 

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty: 

SO 101 – Polní cesta HC9 

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty v délce 1,164 km od připojení k silnici III/1731. 
Povrch komunikace bude z penetračního makadamu, šířka vozovky v úseku za napojením na 
silnici III/1731 bude činit 6,0 m, dále pak 3,5 m (+ 2 x 0,5 m krajnice zpevněné štěrkodrtí). 
Na hrázi Podolského rybníka bude šířka vozovky činit 3,0 m. Součástí komunikace budou dále 
dvě výhybny (šířka vozovky v místě výhyben bude 6,0 m), hospodářské sjezdy a křížení s polní 
cestou HC10 (SO 102). Na konci úseku se polní cesta HC9 napojí na stávající lesní cestu. 

Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí podélného a jednostranného příčného sklonu 
do okolního terénu. 

V místě připojení polní cesty k silnici III/1731 budou osazeny červené směrové sloupky Z 11g. 
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SO 102 – Polní cesta HC10 

Jedná se částečně o rekonstrukci a částečně novostavbu polní cesty v délce 2,057 km. Začátek 
úseku je na konci zastavěného území obce Mačkov, kde se polní cesta napojuje na stávající 
místní komunikaci, konec úseku je v místě napojení na polní cestu HC9 (SO 101). Povrch 
komunikace v úseku od obce Mačkov po železniční přejezd P 1355 bude z asfaltového betonu, 
dále pak z penetračního makadamu. Na hrázi rybníka (který se nachází na pozemku parc.č. 
1389 v k.ú. Mačkov) bude povrch komunikace z kamenné dlažby do betonového lože. Součástí 
komunikace budou čtyři výhybny (šířka vozovky v místě výhyben bude 6,0 m), hospodářské 
sjezdy a úprava křížení s polními cestami HC12 a DC11.  

Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí podélného a jednostranného příčného sklonu 
do okolního terénu. 

V místě železničního přejezdu P 1355 budou z důvodu zajištění rozhledových podmínek pod 
stávající výstražné kříže A 32a doplněny v obou směrech jízdy dopravní značky P 6 (stůj, dej 
přednost v jízdě). 

 

Silniční správní úřad, jakožto speciální stavební úřad pro stavbu pozemních komunikací, 
příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen 
„stavební zákon“), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění 
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 
stavebního zákona oznamuje zahájení stavebního řízení (řízení bylo zahájeno dnem podání 
žádosti). 

Z důvodu velkého počtu účastníků stavebního řízení (více než 30) je podle ustanovení § 112 
odst. 1 stavebního zákona a § 144 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen „správní 
řád“) zahájení řízení oznámeno účastníkům řízení podle § 109 odst. e) a f) stavebního zákona 
veřejnou vyhláškou, která se v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu vyvěšuje na 
úředních deskách Městského úřadu Blatná a Obecního úřadu Mačkov, vč. zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za den vyvěšení je považováno vyvěšení vyhlášky 
na úřední desce správního orgánu, který řízení vede, tj. MěÚ Blatná. Účastníkům řízení podle 
§ 109 písm. a) - d) stavebního zákona a dotčeným orgánům je doručováno jednotlivě. 

Jelikož jsou silničnímu správnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští se ve smyslu § 112 odst. 2 
stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. 

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu 
provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo 
dotčeno jejich 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 výše uvedený rozsah, nebo 
které mohly být uplatněny v územním řízení, se nepřihlíží. 

Účastníci řízení mohou své námitky, návrhy na důkazy či jiné návrhy uplatnit u zdejšího 
silničního správního úřadu nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení 
(účastníkům, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou, je písemnost doručena 15. dnem ode 
dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Blatná), jinak k nim nebude 
přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit závazná stanoviska dotčené orgány. Účastníci 
řízení mají též právo dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí před jeho vydáním. Pro takové vyjádření stanovuje silniční správní úřad lhůtu 
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení doručení (účastníkům, kterým je doručováno 
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veřejnou vyhláškou, je písemnost doručena 15. dnem ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na 
úřední desce Městského úřadu Blatná). Poté bude vydáno rozhodnutí. 

Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu – seznámit se s poklady rozhodnutí, na 
Městském úřadu Blatná, odboru dopravy (dveře č. 213), v úředních hodinách: pondělí  
a středa 7,30 – 12,00, 13,00 – 17,00 hod., pátek 7,30 – 12,00 hod., nebo po předchozí dohodě 
i mimo úřední hodiny: úterý, čtvrtek 7,00 – 12,00; 13,00 – 15,00 hod., pátek 13,00 – 14,30 
hod.  

Účastníci řízení se mohou na základě plné moci nechat v řízení zastupovat zástupcem. 
Zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo 
společný zástupce (§ 33 - § 35 správního řádu). 

Účastníky tohoto stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona jsou: 

 podle písm. a) stavebník: 

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka 
Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice; 

 podle písm. c) vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna:  

- Obec Mačkov, Mačkov 75, 388 01 Blatná; 

- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, zastoupený 
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České 
Budějovice; 

- Česká republika, zastoupená Správou železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
– Nové Město; 

 podle písm. d) vlastníci staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, a ti, 
kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, 
mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:  

- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole;  

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň; 

 podle písm. e) – f) vlastníci níže uvedených sousedních pozemků nebo staveb na nich, 
může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdo mají k 
sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo 
prováděním stavby přímo dotčeno: 

pozemky a stavby sousedící se stavbou 
parc.č. st. 24 se stavbou č.p. 3, parc.č. 41/2, 420, 425, 429, 724/1, 1002, 1006, 1011, 
1020, 1023, 1024, 1025, 1027, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1092, 1098, 1099, 1146, 
1248, 1249, 1272, 1298, 1301, 1302, 1303, 1307, 1308, 1309, 1312, 1368, 1369, 1370, 
1373, 1376, 1377, 1378, 1381, 1382, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1401, 1409, 
1410, 1411, 1431, 1432, 1459, 1464, 1467, 1468, 1469, 1471, 1473, 1481, 1482, 1489, 
1490, 1498, 1511, 1512, 1527, 1528, 1529, 1530, 1532, 1533, 1547, 1548, 1550, 1551, 
1552 a 1601, vše v katastrálním území Mačkov.  

 

otisk úředního razítka 
 
 
Ing. Jan Valášek 
vedoucí odboru dopravy         
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Blatná a na úřední desce Obecního úřadu Mačkov, vč. zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  

S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude oznámení zasláno zpět Městskému úřadu 
Blatná, odboru dopravy. 
 

 

Vyvěšeno dne ............................................  Sejmuto dne................................................ 

 

 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:             

 
 
 
 
 
Obdrží: 

účastníci řízení 

účastníci podle § 109 písm. a) stavebního zákona: 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice, 
Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice (datovou schránkou) 
 

účastníci podle § 109 písm. c) stavebního zákona: 

Obec Mačkov, Mačkov 75, 388 01 Blatná (datovou schránkou) – žádáme o vyvěšení veřejné 
vyhlášky 

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, zastoupený Správou  
a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice (datovou 
schránkou) 

Česká republika, zastoupená Správou železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město (datovou schránkou) 
 

účastníci podle § 109 písm. d) stavebního zákona: 

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole (datovou schránkou) 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň (datovou schránkou) 

 
účastníci podle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona: 

veřejnou vyhláškou 
 
 
 

dotčené orgány 
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 
Strakonice (datovou schránkou) 
č.j. KRPC-48421/ČJ-2022-020706 



Č.j. MUBL 2683/2023 str. 5 

 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 
25, 370 71 České Budějovice (datovou schránkou) 
č.j. KHSJC 09393/2022/HOK PI-PT-ST 

Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň (datovou 
schránkou) 
č.j. DUCR-20748/22/Ml, DUCR-34343/22/Ml 

MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování, tř. T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná 

MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, tř. T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná 
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