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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
DCD IDEAL spol. s r.o., IČO 47217022, Dynín 88, 373 64 Dynín (dále jen "žadatel") kterou zastupuje
JUDR. Pavel Tetenka, nar. 29.6.1946, Solní 16, 375 01 Týn nad Vltavou podal dne 10.12.2012 žádost
o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění a provedení stavby o 2 roky:
Změna dokončené stavby - PŘÍSTAVBA HALY PRO SKLADOVÁNÍ BLOKŮ EPS V AREÁLU
DCD IDEAL SPOL. S R.O. DYNÍN (stavba obsahuje: přístavba haly, vnitro areálová komunikace,
zpevněné plochy, vnitro areálové inženýrské sítě: kanalizace splašková, kanalizace dešťová,
technologická kanalizace rozvody plynu a elektrorozvody)
na pozemku st. p. 171, 174, 175, parc. č. 1281/7 v katastrálním území Dynín. Uvedeným dnem bylo
zahájeno řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí č.j. 7.1.2011 ze dne SU/6262/2010 Pích, které nabylo
právní moci dne 4.3. 2011. Termín dokončení stavby byl stanoven do 31.1. 2013.
Výše uvedené řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění a provedení stavby bylo dne
10.1.2013 usnesením přerušeno, stavebník byl zároveň vyzván k doplnění žádosti. Žádost byla doplněna
dne 28.3.2013.
Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 93 odst. 3 a § 115 odst. 4 stavebního zákona zahájení
územního a stavebního řízení spojeného podle § 78 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné ústní jednání se
podle § 93 odst. 3 stavebního zákona nekoná a závazná stanoviska, námitky a připomínky lze podat do
15 dnů ode dne doručení,
jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad České
Budějovice, úřední dny pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30 hod.).

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:

Obec Dynín, 373 64 Dynín
(jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn)
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Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Správa a údržba silnic jihočeského kraje
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 6/2151, 370 49 České Budějovice
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, F. A. Gerstnera 6/2151, 371 49 České Budějovice
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955,
190 00 Praha
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje stavební úřad zahájení stavebního řízení
účastníkům řízení uvedeným v § 109 odst. 1 stavebního zákona do vlastních rukou.
Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 stavebního zákona:
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Dynín, 373 64 Dynín
Správa a údržba silnic jihočeského kraje
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 6/2151, 370 49 České Budějovice
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, F. A. Gerstnera 6/2151, 371 49 České Budějovice
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955,
190 00 Praha
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Poučení:
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České
Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po
dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni
vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět
stavebnímu úřadu.
Oznámení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
Územní řízení:
Zplnomocněný zástupce navrhovatele - účastník řízení dle §85 odst. 1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
JUDR. Pavel Tetenka, IDDS: vd4un5f
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účastník řízení dle §85 odst. 1 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Obec Dynín, IDDS: i3vb5jd
dotčené orgány
Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí
Obecní úřad Dynín, IDDS: i3vb5jd
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c
Oblastní inspektorát práce, pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Č. B., IDDS: n7wefgn
ostatní účastníci, kterým je doručováno podle § 85,odst. 2 písm. a)- b) stavebního zákona, kterým se
oznámení doručuje „veřejnou vyhláškou“
Správa a údržba silnic jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická č.p. 110/49, 370 44 České Budějovice
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, IDDS: uccchjm
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
ostatní se žádostí o vyvěšení pro doručení účastníkům řízení:
Magistrát města - odbor vnitřních věcí OVV-UD - Úřední deska, - zde –
- se žádostí o zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů,
vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení
zpět stavebnímu úřadu
Obecní úřad 373 64 Dynín
- se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení
zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Stavební řízení:
Zplnomocněný zástupce navrhovatele (dodejky)
JUDR. Pavel Tetenka, IDDS: vd4un5f
ostatní účastníci (dodejky)
Obec Dynín, IDDS: i3vb5jd
Správa a údržba silnic jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická č.p. 110/49, 370 44 České Budějovice
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, IDDS: uccchjm
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
dotčené orgány
Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí
Obecní úřad Dynín, IDDS: i3vb5jd
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c
Oblastní inspektorát práce, pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Č. B., IDDS: n7wefgn

