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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Správa železniční dopravní cesty, s.o., IČ 70994234, Dlážděná č.p. 1003/5, 110 00 Praha 1-Nové
město
(dále jen "žadatel") podal dne 21.1.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - I. část,
úsek Ševětín - Horusice
na pozemcích parc. č. 677/4, 810/3, 825, 827, 436/2, 814/7, 814/6, 637/12, 680/6, 644/14, 644/16, 644/17,
437/15, 814/2, 680/8, 637/13, 680/1, 680/4, 680/7, 680/11, 437/3, 443/2, 567/4, 567/5, 578/2, 639/2,
639/3, 642/2, 642/3, 647/3, 669/3, 674/4, 814/3, 820/2, 824,843/1, 843/2, 869 v katastrálním území
Ševětín,
na pozemních parc. č. st. 85, st. 141, 927/1, 927/3, 1814/1, 1814/5, 1814/7, 1814/8, 1814/9, 1814/10
v katastrálním území Neplachov,
na pozemcích parc. č. 1320/5, 1324/5, 1338/11, 1562/2, 1562/6, 1566/4, 1338/14, 1328/15, 1328/19,
1328/22, 1328/24, 1328/13, 1328/21, 1338/10, 1568/5, 1324/32, 1328/23, 1328/16, 1338/13, 1328/20,
1328/12, 1328/18, 1321/2, 1338/12, 1328/17, st. 185, 1326/10, 1566/5, 1326/6, st. 72/1, 1328/14,
1137/21, 1137/24, 1183/5, 1183/6, 1556/2, 1562/10, 1566/1 v katastrálním území Dynín,
na pozemcích parc. č. 163/2, 670/2, 1217/2, 1321/1, 1339/6, 726/13, 969/14, 134/11, 726/20,
969/15, 134/1, 726/17, 969/21, 726/16, 969/10, 969/12, 1029/11, 726/18, 785/2, 969/26, 726/22,
1029/10, 670/17, 134/13, 969/23, 969/19, 1029/1, 726/19, 1315/4, 134/12, 1216/2, 1216/8,
969/17, 969/25, 134/14, 726/15, 969/27, 726/14, 1310/3, 1344/6, 969/1, 969/11, 670/16, 670/20,
969/16, 969/24, 726/12, 969/13, 670/3, 969/9, 969/18, 969/22, 1029/9, 1315/7, 670/15,
v katastrálním území Bošilec,

969/20,
134/15,
726/21,
1344/5,
1344/1

na pozemcích parc. č. 4297/1, 4311/2, 4311/3, 4297/1, 4311/2, 4311/1. 4311/4, 4311/5 v katastrálním
území Veselí nad Lužnicí.
V katastrálním území Horusice probíhají pozemkové úpravy. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní
pozemkové úpravy nabylo právní moci dne 7.1.2010. V souladu s § 11 zákona č. 139/2002 Sb. uvádíme i
číselnou řadu odpovídajících pozemků dle schváleného návrhu.
Pozemky dotčené stavbou v katastrálním.území Horusice dle stavu evidence katastru nemovitostí:
263/31, 417/5, 174/1, 2431/171, 1471/4, 1469/7, 145/7, 173/1, 2274/9, 2266/9, 2266/12, 2431/144,
2431/145, 2431/146, 2431/286, 2431/287, 2431/306, 2431/316, 2431/402, 145/2, 2254/1, 2316/7, 710/2,
2256/1, 2256/2, 2256/5, 2282/15, 1468/7, 263/3.
Pozemky dotčené stavbou v katastrálním území Horusice dle schváleného návrhu komplexní pozemkové
úpravy:
2477, 2491, 2506, 2504, 2490, 2524, 2525, 2499, 2492, 2494, 2476, 2479, 2493, 2483, 2486, 2480, 2482,
2543, 2496, 2485, 2498, 2501, 2540, 2507, 2502, 2503, 2541, 2526, 2527, 2518, 2698, 2701, 2702, 2478,
2520, 2672, 2688, 2694, 2548, 2505, 2488, 2487, 2489, 2532, 2700, 2956, 2500, 2481, 2471, 2528, 2542,
2697, 2484, 2523, 2497, 2510, 2509, 2537, 2475, 2474, 129, 131, 2531, 2671, 2689, 2695, 2696, 2699.
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Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Začátek stavby je v km 29,303 na zhlaví žst. Dynín a konec stavby je v km 33,702. kde stavba navazuje
na stavbu „Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí nad
Lužnicí“. Předmětem stavby je zdvoukolejnění daného úseku včetně lokální přeložky v km 30,350 –
31,400 i s přemostěním stávajícího biokoridoru. Dále je součástí stavby zřízení nové spínací stanice
Neplachov v km 24,865 včetně potřebných nových kabelových rozvodů. Na zhlaví žst. Ševětín dochází
jen k drobným kolejovým úpravám. Úsek je součástí stavby IV. tranzitního koridoru Děčín – Praha –
České Budějovice – Horní Dvořiště – st. hranice.
Městský úřad Veselí nad Lužnicí, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den
30. března 2011 (středa) v 9.00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Městského úřadu Veselí nad Lužnicí.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Veselí nad Lužnicí, odbor výstavby a životního prostředí,
v pracovních dnech v pracovních hodinách).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku,
na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům 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 nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastníci řízení, kteří s předmětnou stavbou souhlasí a nemají proti jejímu umístění žádné námitky
ani připomínky se nemusí veřejného ústního jednání zúčastnit. Účast žadatele nebo jeho zástupce je
nezbytná.

Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Bc. Jan Pávek
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce správního orgánu (obce) a zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

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

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Správa železniční dopravní cesty, s.o., IDDS: uccchjm
Městys Ševětín, IDDS: c2yb5xr
Obec Neplachov, IDDS: qxwbchb
Obec Dynín, IDDS: i3vb5jd
Obec Bošilec, IDDS: vzyb7ue
Město Veselí nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka č.p. 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1
ostatní účastníci veřejnou vyhláškou
dotčené orgány
Správa železniční dopravní cesty s.o., Správa dopravní cesty České Budějovice, IDDS: uccchjm
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Plzeň, IDDS: e52cdsf
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a
investic Krajského úřadu Jihočeský, IDDS: kdib3rr
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr
Magistrát města České Budějovice, Odbor územního plánování a architektury, IDDS: kjgb4yx
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí, IDDS: kjgb4yx
Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kjgb4yx
Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad, IDDS: kjgb4yx
Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, IDDS: gfvbpaq
Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, IDDS: gfvbpaq
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
Krajská hygienická stanice JČ kraje, se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
Policie ČR OŘ Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
Policie České republiky, Správa Jihočeského kraje, IDDS: eb8ai73
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Pravdova č.p. 837, 377 21 Jindřichův
Hradec 1
Správa CHKO Třeboňsko, IDDS: 72vdyqh
Úřad pro civilní letectví ČR, IDDS: v8gaaz5
Obvodní báňský úřad v Příbrami, pracoviště Plzeň, IDDS: m4eadvu
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice
Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd

ostatní
Úřad městyse Ševětín, IDDS: c2yb5xr (s požadavkem o zveřejnění oznámení na úřední desce obce a
po sejmutí o vrácení potvrzeného oznámení zpět)
Obecní úřad Neplachov, IDDS: qxwbchb (s požadavkem o zveřejnění oznámení na úřední desce obce
a po sejmutí o vrácení potvrzeného oznámení zpět)
Obecní úřad Dynín, IDDS: i3vb5jd (s požadavkem o zveřejnění oznámení na úřední desce obce a po
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sejmutí o vrácení potvrzeného oznámení zpět)
Obecní úřad Bošilec, IDDS: vzyb7ue (s požadavkem o zveřejnění oznámení na úřední desce obce a po
sejmutí o vrácení potvrzeného oznámení zpět)
Městský úřad Veselí nad Lužnicí, odbor org. a vnitřních věcí, Nám. T.G.Masaryka č.p. 26, 391 81 Veselí
nad Lužnicí 1 (s požadavkem o zveřejnění oznámení na úřední desce obce a po sejmutí o vrácení
potvrzeného oznámení zpět)
Povodí Vltavy, s.p., IDDS: gg4t8hf

