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Datum
Praha

Vyřizuje/Utvar/TeIefon

zn.:/Typ

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
0

ze dne

rozkladu

íČO:

ČcskéBudějovicc,

ťiřad

2020,

«.j.

dálnic,

ve věcecli

2020

spoiku

pobočného

řízení,

ťičastníka

l-lnutí

48198064, sesídlem Dlouhá 134, 382 41 Kalilicc,
Ministerstvo

kterýin

675/2020-']0-íPK/l2,
ve sinyslti uslanovení

Eq í5 zákona

plái'ui,

ťizcmnílio

a

iiďrastruktury

odboríi

dopravy,

Ministerstva

proti iaozliodnutí
9. Iistopadu

22. Iistopadu

jako

dopravy

č. 183/2006

speciální

SI).. o íizcíiiním

D(JH,/(

podanéin
ze

dne

stavební
):»lánování

a siavebíiím řádu (staveliní zákon), vc znční liozdčjšíc)i p'rcdpisů(dále .,slavcbní zákon"), a %40
ve zněí"ií pozclt,jších přcdpisči,
sb., o pozeinrícl'i koinunikaďcli,
O(ISl. 2 písin. c) zákoíía č. 13/í997
se sídlem
JČO: 65993390,
Č
R,
dálíiic
a
silnic
Řcdítelství
stavebníka,
žádosti
na základě
Na l)ankráci 546/54, 145 05 Pralia4, zastou)ici'iéhona základěÍ)lllé inoci sdruženímVASA (s členy
O: 18584209),
spol. sr. o., íČ
O: 48266230, a S/(TRA,
spol. sr. o., lČ
Valbek,
sdružcní:
dálcz*istoupenélio společností SATRA, SPol. sr. o., íČO: 18584209, sc sídlcin Pod Pekárnaini
878/2, 190 00 Praha9, povolilo podlc %115 stavebníliozákonaa !' I 8c vylilášl<y č. 503/2006 sb.,
íipravč

opodrobnější
pozdějšícl'i

předpísči,

17 stavebnícli
dopravní,

rozliodování,

ťizcmního
stavbu

dálnice

,.D3 0311 'l'řebonín

objektCi, v Hzení ve<lcnóm

vodní

a energctické

opalření

íizeinního

v pčisobnosti

- I(aplice
xákona

č. 4 l 6/2009

řádu,

v rozsaíiu

vey.nění

uvedenýcli

Sl)., o tiiyclilení

výstavby

koiminikací

(íiniový

elektronických

a íírastiauktury

iiďrastruktury

a stavební)io

nádražť'

ve zněníliozdčjších předpísCi,(cbtle,,zákonč. 416/2009 Sb."í,
rozliodl ministr dopravyjako příslišiíý odvolací správní orgán liodle ustanovcíií ž, 152 0CISl. 2
Ila zákíadě
zákona č. 500/2004 SLi.. správi'í řád, vc znční poy.dqjšíc)ipředpisů (dálc íid")i
takto:
návrliu rozkladové komise ve smyslu ustanovcní %152 odst. 3 správmíio řádu,
y.íkon),

k % 152 íidst. 5
,,Podíe ustanovcní % 152 odst. 6 I)ÍSIll, l)) a s liřiliédxiutim
a in i t á
z
rozklad
podleustanovcní % 90 odst, 5 správnílio řátlu se
a úzeínnílio plánu, ze dne
a rozlxodnuti Ministerstva «jopravy, odhoru infriistruktin7
9. Iistopadu 2020, č.,j. 675/2020-9lO-I1)K/l2, s e I) O t v r z u,i e."
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Odůvodnění:

Ministerstvu dopravy byl dne 25. listopadu 2020 doruČen rozklad ze dne 22. listopadu 2020,
podaný účastníkem stavebního řízení, poboěným spollceín Hnutf DUHA CeslcéBudějovice (dále též
,,",
,,"),
proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury
a územního
plánu, ze dne 9, listopadu 2020, č. j. 675/2020-910-IPK/12 (dále.,rozhodnutí ministerstva':
,,stavební

povolenď").

Napadeným rozhodnut[m ministerstva Ministerstvo
ďopravy,
odbor infrastruktury
a územnflio
plánu (dále,,ministerstvo", ,,speciální stavební úřaď"), jako příslušný speciálni stavební úřad
rozhodlo podle ustanovení e) 115 stavebního zákona a g 18c vyhlášl<y ě, 503/2006 sb.,
o podrobnějšf úpravě územnfho rozhodování, územn[ho opatření a stavebního řádu, ve znění
pozďějšfch předpisťi, o žádosti podané dne 26. června 2020 stavebnfkem, Reditelstvím
silnic
a dálnic CR, zastoupeným na základě plné moci sďruženíi'n VASA (s členy sdružení: Valbelc, spol.
s r. o., ICO: 48266230, a SATRA, spol. s r. o., IČO: I8584209), dále zastoupeným společností
SATRA, spol, s r. o,, tak, že povoliIo stavbu ďálnice ,,D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží"
vrozsahu těchto stavebnfcli objektů: SO IO1 Rychlostní siInice R3 - km 151,OL1 -159,550;
SO lO1.1 Sjezd lc RN a ORL u Markvartic; SO ]02.1 MÚK Kaplice nádraží - větve MÚK;
SO 171,2 Portály dopravního značerí; SO 201 Most na silnici nI/15536; SO 202 Most přes lokálnf
biokoridor v ktn U3,040; SO 204 Most přes vodoteč a MK v km 154,350; SO 205 Most
přes vodoteč z rybníka šindelář v ktn 154,640; SO 206 Most přes vodoteě a MK v km 155,460;
SO 207 Most přes MK Zvfkov v km 155,930; SO 208 Most přes biokoridor a cestu v km 157110a
SO 210,a Mosty na MťJK Kap[ice nádraží; SO 210,b Mosty na MÚK Kaplice nádraží; SO 211
Most přes Zd'árslgr potok v lctn 159,437; SO 301 KanaJizace rychlostnf komunil<ace;
SO 31]
Retenčnf nádrže a ORL; SO 311.1 Retenční nádrž a ORL u Maďcvartic;
(ďále též,,
ggy%").

Rozklad účastnílca proti rozhodnutí ministerstva jepMpustný vesmyslu % 152 odst. 1
správnfho řádu, Rozklad byí ministerstvu doručen 25. Iistopadu 2020, byl tudíž podán v zákonné
patnáctidenní Ihůtě ode dne 24, listopadu 2020, kdy byIo rozhodnutí ministerstva
doručeno
účastt'íkovi

veřejnou

vyMáškou.

Spcciální stavební úřad, lderý napadené rozhodnutí ministerstva

vydal, rozklaďu

nevyhověl

v rámci autoremedurypodle ustanovenďE187 správtúo
odst. 1, s přihléduutím
dopravy,

rozkladové

řádu, proto ve smyslu ustanovenf e188
k 6 152 odst. 5 správního řádu předaI věc poradrímu orgánu ministra

komisi.

Rozkladová lcomise přezkoumala napadené rozhodnutf mtnisterstva podle zásad stanovených

'v q 89 odst. 2 správníhořádu pro postup odvolacíhosprávního orgánu, které ve smyslu % 152
odst. 5 správního řádu přiměřeně platí pro Mzení o rozkladu. To znamená, že přezkoumala
soulad
napaďeného rozhodnutí ministerstva a řfzení, které mu předcházelo,
správními
předpisy.
Přezkoumala rovněž věcnou správnost rozhodnutí ministerstva a přitom vyhodnotila následující
právně významné skutečností a okolnosti, které jsou doloženy v předmětném
spisovérn materiálu:
Zástupce stavebníka podal dne 26. června 2020 u speciálního stavebního
úřadu žádost
o vydání stavebrího povo]ení pro předmětnou stavbu a tírnto dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Zástupce stavebníka žádost následně dop]nil o další podldady dtie 17. července
2020 a dne
l1, srpna 2020,
Speciální stavební úřad poté veřejnou vyhláškou ze dne 9. září 2020, č. j. 675/2020-910-

TPK/5,vyvěšenou na úřední desceministerstvatéhož dne, oznámií podle %112 odst, l stavebního
zákona zahájení stavebního řízení pro předmětnou stavbu ostatním účastníkům řízení a dotěeným
orgánům, Současně specíální stavební úřad uvedl, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště
ažádost poskytuje dostatečný podklaď pro posouzení navrhovaných
stavebních
úprav a pracf,
že ve smyslu fi 112 odst. 2 stavebrřího zákona upouštf od ohledání na místě a zároveň i od ústního
jedriání. Dále stanovil íhůtu 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení pro uplatnění námitek
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účastnfků a stanovísck dotčených orgái'iů. Speciáhíí stavební úřad rovněž poučil
apřípomínek
účastníky řízení poď]e fi 2 odst. 5 zákona Č. 416/2009 Sb. Ministerstvo rovněž vyhláškou ze dne
na úřední descc ministerstva tóhož dne,
9.Září 2020, č. j. 675!2020-910-TPT(/4, vyvčšcnou
zycřejnilo iďori'nace podle 8, % zákona č. 100/2001 sb., o posuzování ylivů na životní prostředí
a o změně nčlcterých souvisejícfch zákonči (zákon o posuzován[ vlivů na ž,ivotnf prostředf), ye ziiěn[
pozde,jších předpisů,

č. 100/2001 Sb.").

(dálei,zákon

Dne 29. září 2020 byl miniíerstvu doruČen dopis ze dnc 25. zářf 20205,jf(nž pobočný spolek
eské Budějovice, s odkay.einsvé staíiovy a ustanoveiií fl 3 písm. i) boďu 2, fl 9c
Hnutí DťJí4A Č

řízení,
odst, 3 písm. b) zákona č, 100/2001 Síy., oznámil svou účast v předmětném stavebi'ifin
rrdstní
znehodriotí
newatriě
rieúrrosriě
,
protože
stavbou,
s
loulo
Souěasně nai'nItl, cit.:,J*Tesouhiasíme
ů
seku
nerú
tomto
krafinu. Podle riagehonázoru budepoškozertí kraýínrw:ho ráw vysoké. Poúet aut v
E55
stlrúce
souč
awá
mě
[a
moderrúzovat
nato)Uc vysoký, abyse budoval nový čtyřpruh. SpUe by se
(stoupacf pruhy, střídavý pruh a obchvaly obc0. VpMpadě, že by se toío nerealizovalo, považujeme
za vhodné, aby dáInice byla vedena v tunelu. V pMpadě turielové verze by místní jcrqjina byla
dálrúce dalelco twěně než pozemiú variartta."
po.r;kozena výstavbou a ):irovozem

2020, ě. j. 675/2(»20-9lO-IPI(/12,
ze dne 9. Iistopadu
minister,stva
a e)18c vyhlášky č. 503/2006 Sb,
zákona
115
stavebního
!'
ustanovci'ií
podlc
byla předmětná seavba
uvedl, že je vázán usíanovením
ťiřad
sCavební
speciáln'í
úč
astníka
úč
astnfka
K
námitce
povolena.
účastníků řízeví/
k r»ámitkám
že
je
uvedeno,
klerém
ve
g114 odsL. 2 stavebního zákona,
up(aíně
ny při ztzemním
(a analogťcky k přípom[nkám dotčená veřejnosti), které byly nebo moMy býl
územně plárxovac/ dokumentace, se dLe citovane.ho uslanoverď
řízen'l, rtebo pM pořizování
stavebního zákona nepřih[Hí, Na dento jakt byl upozorněn i v oznámerí o zahájenístavebrúho
řízent Z tohoto důvodu speciáln/ stavební úřad vyhot{ríotžl up[aíněrtou připom[nku v tomto řízerď
vyvěšené
Rozhodnutf ministerstva by1o vydáno formou veřejné vyhlášky,
mrxepřípustnou.
Rozhodnutím

na úřcdní desce mťnisterstva dnc 9, listopadu 2020 a souěasněy,veřqjněno způsobem umožňi4jícím
dállcový přístup na webu Ministerstva

dopravy.

Dnc 25. listopadu 2020 byl tninisterstvu doručcn rozklad účastníka. V rozkladu u'vcdl, cil:.:
,,Nesouhla:dme s vydántm rozhodnutí, Nebyla vypořádána naše připomírtka ohledně možností vést
orgán se tírnto argumentem vůbec nezabýval.
Prvoslupňový
dálnici D3 v tunelové variantě.
Věcístavebrxího řízeníje řč;erú bud'variantou tvmelovou, nebo podzemnt. Před vydáním rozhodnutí
obsahem spisu (g 36 odsl. 3správrrího řádu) a íťmto byl porušerl
nebyli ťtčastníci řízenlseznámenis
řád."
správn/

Ministerstvo v souíadus ustanovenfmfi 86 odst. 2 správníl'io řádu vcřeji'iou vyhLáš]cou ze dne
vyrozum4o o podaném rozkladu osčatní úěastnílcy
17. prosince 2020, č, j. 675/2020-9]O-lPL(/14,
ve
lhůtě do l5 dnů ode dnc doručení této výz,vy.
vyjádřili
k
ně
inu
aby
se
řízcrú a vyzvalo je,
Ve stanoven6 lhůtě se nikdo z úČastnďků k rozkladu nevyjádřil,
Rozkladová komise na základě vyhodnocení
@ateriálu

dospěla

po přezkouinání

rozkladu

skuteěností
k těmto závěrům:

z3ištěných

ze spisovóho

stavebníl'ío záměru, který je
svhodností
námitek je poleínika
Obsahem rozkladovýcli
řešení dopra'vní situace
možností
a]ternati'vnícli
s
předestřením
'rí'zení
stavebn[ho
předmětem
žádosti o vydání
přcdině
tem
který
je
zámě
nu,
stavebníi'nu
K samoUnému
v uvedenó lokalitě.
žádosti, poi.ize
předmě
tné
se
stavcbnIho povolení, ncjsou vznášeny žádn6 konkrétní námitky týlcqjící
řcšcnt
.'je zánqěr odmítán jako celelc z obecných důvodů možných altcrnativních stavcbr'rích
Stavební zá]con vyrnezaíje negativně olcruh námitek, které Lze ve stavcbním řízcrí uplatnit,
při úzen'infm řízei'ií (g 89),
stím, žc k námitkám, které by]y ncbo i'nohly liýt uplatněny
reguíačního plánu (4 62), při vydání územního opatření o stavební uzávěře (g 97 při pořizovái
d 99) anebo územního opatření o asanaciúzemi (6 97, F:)98 a 5100), se nepřih]íží, tzn., že se zde
uplatňuje zásada koncentrace řfzení. Je tak evidentnl že tyto námit]<y nemohou být věcně
přey,koumávány ve stavebním řízcní vedeném ke konkrétní žádosti o vydáríí stavebnfho povo]cnf
Ministerstvo dopravy
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dle již

vydaného

k tomu,

aby

která

vycliázejí

které

inolily

povolení

ťizei'nnílio

otázky

již

z již
být

rozhodnutí,

pravomocně

pravomocného

uplatněny

při

a to ve sinyslu
vyřešené

nebyly

územního

ťizeinnfm

uvedené

rozíiodnutí.

řízení,

zásady

opakovaně
Námitky

a nelze

k i'iiin

koncei"itrace

namítány

odvolatele

v prčibělani

řízení

v řízenícli
jsou

řízení

sloužící

následujícícl'i,
tedy náinitkaini,

o vydání

stavebnílio

přílilížet.

Předmět
předevšíin

stavebrílio

obsaliem

stavební

zái'něr

rozliodnutí

stavebníka

a vydaná

variantiií

řešení

rozhodnutíin

řízení

podané

tak,

jak

stanoviska

vedení

je,

ve

jako

inu

byl

správnílio
stavebrí

předložen,

orgánči.

protože

variantě

každého
Speciální

LI

stavebníka.

dotčených

stavby,

uinístěna

tak

žádosti

předi'iiětná

povrcliové.

a to

V rái'ncí

řízení

s oliledem

stavebnílio

stavba

iněl

předložený

na pravoinoci'ié

byla

tedy

vyinezen

projednává

řízení

dálnice

Odvolatel

o žádosti,

ťiřad

územní

se tak již

neposuzuje

pravoi'nocně

íizei'nním

takovou

námitku

uplatnit

nejpozději v ťizemním řízení. Speciální stavební úřad proto zcela v souladu s ustanovením fi 114
odst. 2 stavebnflio
Nái'nitce

zákona

k této náinitce

odvolatele,

rozliodnutí,

nelze

uvědoměrí

jak

že nei'něl

rovněž

přisvědčit,

možnost
nebot'

prostřednictvím

č. j. 675/2020-910-IPI(/5,

i,'iepřihlédl.

oznáinení

tak

v iríormaci

se seznáinít

o inožnosti
o

zahájení

e) 9a

dle

se spisovým

nalilížení

stavebního

zákona

inateriálem

do spisu

č.

byli

řízenf

100/2001

před

íičastníci
ze

sb.,

dne

vydáním

řízení
9.

řádně

září

2020,

Ze di'ie 9. září

2020,

č. j. 675/2020-910-IPí(/4, v xiidiž bylo explicitně uvedeno, cit.:,,Vso'tdadu s ustanoveníny5 36 SŘ
ínqjí

g?časMci

řízení

možnost

se před

vydáyyím

rozhodnuíí

v pi2edinětné

věci

v)ijMřit

k jeho

podkladům, do kteiých je inožno nahlMnouí na odboru infrastrukíuíy a x'tzeínrúhopláriu
Ministersíva dopravy, ríábř. L. Svobod)i ]2, ]10 15 Praha 1, po p»'edchozí tele.fonické dohodě
(opráviqěná

i.iřední

kromě

dostatečný

to]'io

jednání.

Bylo

osoba

tak pouze

Ing.

Aleš

podklad

Podhájecký,

pro

na vůli

tel. 225 131

posouzení

účastríka,

záměru

410)".

a speciální

zda tuto možnost

využije

Žádost

stavebníka

stavební

ťiřad

poskytovala

upustil

od ústního

či nikoli.

Rozkladová komise proto navrhla ministru dopravy, aby podíe ustanovení F:3152 odst. 6
písm. b) a s přililédnutím k fl 152 odst. 5pod1eustanovení 8,90 odst. 5 správního řádu rozklad zamítl
a napadené
dopravy

rozhodnutí

soulilasil

i'ninisterstva

s návrliei'n

potvrdií.

rozkladové

Na

koinise

základě

a rozliodl

výše
tak, jak

uvedenýcli

skutečností

je ve výroku

tohoto

mínistr
rozhodnutí

uvedeno.

Poučení:

Podle
rozhodnutí
Řízení
cit. zákona

e191

odst. 1, ve spojení s ustanoveiíin S, 152 odst. 5 správního řádu, proti tomuto

odvolacílio
bylo
se lliůty

správnílio

vedeno

orgánu

rovněž

pro podání

v pčisobnosti

žalob

k soudům

vydanýcli v řízei'iích podle fi lzkracujína

Ministerstvo dopravy
nábř. Ludvlka Svobody 1222/12, 1í015
IČ: 660 03 oos

nelze

Praha 1

dále podat
zákona

rozklad.
č. 416/2009

k přezkoriinání

poíovinu.

e-mail: posta@mdcr.cz
íel. +420 225 43'1 ů 4 ů

sb.,

přičeinž

nebo nalirazení

dle

správních

e) 2

odst.

rozhodnutí

2
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Toto rozliodnutí
úřadů:

1.
2.
3.

niusí

být vyvěšeno

po dobu íiejméně

Ministerstvo
dopravy,
nábřeží Ludvíka
Svobody
a elektronicky
s inožností dálkového přfstupu)
Obecnď úřad ZVÍkOV, čp. 39, 382 32 Ve]ešín
ObecníúřadMojrié,Mojné19,38232Velešfn

4 , Městský
5. Obecní
6. Obecní
7. Obecní
8. Obecní

12,

110

na úřední

15 Praha

desce následujících

1 (na

úřední

desce

úřad Veíešm, nám, J. V, Kamarýta 76, 382 32 Vele!Jn
úřad Netřebice, Netřebice 147, 382 32 Netřebice
úřad Dolní Třebonín, Dolnf Třebonín 6, 382 0 Dolnf Třebotu'n
úřad Střítež, Kaplice Nádražf 2, 382 4 Kaplice 2
úřad Zubčice, Zubčice 2, 382 3 Velešín

Právní účinky
doruěení
má výhradně
desky Ministerstva
dopravy.

Vyvěšeno

15 dnů

0/3

doruěení

veřejnou

dne

vyhláškou

prostřednichrírn

úřední

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, Icterý potvrzuje

vyvěšení

a sejmuff:

Rozdělovník:
Toto rozhodnutí
následovně:

se doruěuje

v souladu

s ustanovením

q 2 odst. 5 zákona

č. 416/2009

sb.,

Jednotlivě:
Žadatel.'
l,

Ředitelství
silnic a dálnic ČR, prostřednictvfin
878/2, 190 00 Praha 9, IC: 18584209

zmocněnce

SATRA,

s, r, o,, Pod Pekárnami

Obce, na jejichž územíse stavba uskutečňuje:
2. Obec Zvíkov, čp. 39, 382 32 Velešín
3.
4.
5.

Obec Mojné, Mojné 19, 382 32 Velešín
Město VeleMn, nám. J, V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín
Obec Netřebice, Netřebice 147, 382 32 Netřebice

6.
7.

Obec Dolnf Třeborů,
Dolnf Třebonín 6, 382 0l Dolní Třebonín
Obec Střítež, Kaplice Náďraží 2, 382 42 Kaplice 2

8.

Obec Zubčice,

Zubčice

2, 382 32 Velešín

Ostatním úěastníkům řízení a dotčené veřejnosti se doruěuje v souladu s ustanovením %25
odst. l a 2 správního
řádu veřejnou
vyhláškou,
vyvěŠenou
na úřední
desce Ministerstva
dopravy po dobu 15 dnů. Patnáctýrn dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Dotčerré orgány:
9,

Ministerstvo

ďopravy,

odbor pozemních

lO. Ministerstvo
Praha 7.

vnitra,

odbor bezpečnostrff

1l. Ministerstvo

obrany, Sekce nakládánf
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komunikacf
politilcy

- zde-

a prevence

s majetlcem, Tychonova

ID datové schránky:
Praha 1

kriminality,

tel. +420 225 ň311 I 1

štolou 3, 170 34

čp. 221/1, I60 0l Praha 6.

n75aau3

e-mail: posta@mdcr.cz

Nad

MD-2651 /2021-510/3

12. Ministerstvo

žiVOtníhO prostředí,

vršOViCká 1442/65,

13 , Krajská hygienická stanice Jihočeského
370 71 České Budějovice,
14 . Hasičský

záchranný

sbor Jihočeského

lOO 10 Praha IO.

kraje se sfdlem v Českých

16 . I(rajský úřad JihočesMlio
kraje, odbor dopravy
1952/2, 370 76 České Budějovice.

prostředí,

odbor dopravy

a silničního

18 . Městslcý úřad Ceský Krumlov,
Ceský Krumlov.

odbor životnfho

prostřeďí

úřad Ceský Krumlov,
ťířad Kaplice,
odbor
70, 382 41 Kapíice.

stavební úřad, Kaplická
životního

zen'iědělstvf

a silničrílio

17 . Městský úřad Č
eský Krumlov,
Ceský Krumlov.

20 . Městský
Náměstí

prostředí,

a zemědělství,

439, 381 01 Český

Ruzyr»ě,

26 , Ředitelství

silnic a dáInic
dopravy,

Ministerstvo
nábř.

dopravy

Ludvíka

IČ: 660 03 008

Svobody

ID datové
1222/"12, 11015

Praha

"I

schránky:

n75aau3

e-mail: posta@mdcr.cz
tel. +420 2251 3"1 ÍI1

439, 381 0l

Kaplická

439, 381 0l

a památkové

péče,

70, 382 41 Kaplice.

17, listopadu 1926/],

a územnfbo plánu - zde -

8pis

Kaplická

161 00 Praha 614.

a Jihočeského,

ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

odbor infrastruktury

stadionu

Krumloy.

plánování

Na vědomí:
27 . Ministerstvo

U Zimnítio

U Ziri'iního

hospodářství,

územríího

Úřad pro civilní letectví, K letišti čp. l 149/23, Praha 6 -

25 . Obvodnf báňský úřad pro území krajů Plzeňského
Plzeň 3 - Jižní Předměstí.

a lesnictvf,

hospodářství,

21 . Městský ťiřad Kaplice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Náměstí
22 , Městský úřad Kaplice, stavební úřad, Náměstí 70, 382 41 Kaplice.
23 . Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2.
24 .

Na Sadech 25,

kraje, Pražská 52b, 370 04 Česlcé Budějovice.

15 . Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního
stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budějovice.

19 . Městský

Budějovicích,

301 00
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