ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Číslo jednací: KUJCK/103753/2016/ODSH
Spisová značka: ODSH 19326/2015/mace

datum: 27.7.2016

vyřizuje: Ing. Mária Čejková

telefon: 386 720 138

*KUCBX00KT7TN*
KUCBX00KT7TN

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako speciální
stavební úřad ve věcech silnic I. třídy příslušný dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění, a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou
podalo dne 16.6. 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 44/110, 370 44 České
Budějovice, IČ 65993390 (dále jen „stavebník“) zastoupené na základě plné moci ze dne 15.3.2013 společností
ZESA s.r.o., L.B. Schneidera 414/2, České Budějovice, IČ: 482 02 592 a na základě tohoto přezkoumání podle §
118 odst. 3 stavebního zákona
povoluje
změnu stavby „ I/20 Vodňany přeložka“ před jejím dokončením, na kterou bylo vydáno stavební povolení
dne 18.5.2015, č.j. KUJCK/36124/2015/ODSH
v tomto rozsahu:
SO 104 Komunikace 4 (st. km 1,411 90 – 2,220 00)
(k.ú. Vodňany: parcely č. 413/6, 510/26, 510/23, 510/24, 510/7, 510/25, 570/13, k.ú. Čavyně: 210/4, 235/3)
Úprava odvodnění a změna výškového údolnicového oblouku v km 1,828 50:
V průběhu realizaci stavby bylo po odstranění konstrukčních vrstev vozovky v km 1,900 – 1,950 zjištěno
podmáčené podloží. PD změny stavby před dokončením navrhuje zachovat/obnovit funkci žlabovek v km 1,600 –
2,200 včetně obnovení funkce vsakovacích jam. V úseku km 1,760 – 2,200 je navrženo oboustranně zřídit nové
odvodnění pomocí hlavní odvodňovací roury a do ní zaústění trativodů. Hlavní odvodňovací roura DN 300 bude
položena ve sklonu 0,2% v délce 440m, která bude umístěna v příčném řezu silnicí oboustranně pod žlabovkou
(1,860 – 2,200), na této rouře budou osazeny šachty každých 50m pro možnost údržby. Z důvodu max. možného
vylepšení stávajícího stavu je navržena změna výškového (údolnicového) oblouku v km 1,828 50 ze stávajících
30 000m na 35 000m, což vyvolá navýšení nivelety v kritickém místě silnice. K navýšení oproti původní PD dojde
v km 1,504 – 2,153, maximální navýšení je 0,21m
SO 107 Komunikace 7 ( st. km 2,880 00 – 3,140 00), SO 108 Komunikace 8 ( st. km 3,140 00 – 3,300 00), SO
109 Komunikace 9 ( st. km 3,300 00 – 4,960 00)
( k.ú. Vodňany parcely č. : 552/4, 552/6, k.ú. Újezd u Vodňan: 253/10, 253/11, 253/13, 253/15, 253/16, 606/1)
Úprava stávající MUK v km 3,200 silnice I/20 o odbočovací a připojovací pruh (úsek mezi Vodňany a
Radomilicemi) a částečná úprava větví MUK.
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Stanoví další podmínky pro změnu stavby před jejím dokončením:
1/ Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností ZESA spol. s r.o.,
Jírovcova 21, 370 01 České Budějovice, č. zakázky 16-04, datum: 02/2016, a ověřené v řízení o této změně;
jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího speciálního stavebního úřadu.
2/ Stavebník zajistí splnění podmínek souhrnného stanoviska Městského úřadu Vodňany – odboru životního
prostředí ze dne 2.6.2016, č.j. MUVO 4324/2016.
Ostatní podmínky rozhodnutí vydaného dne
nezměněny!

18.5.2015, pod č.j. KUJCK/36124/2015/ODSH zůstávají

Odůvodnění:
Krajský úřad, Jihočeský kraj ,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích obdržel
žádost společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy České Budějovice se sídlem Lidická 49/110, České
Budějovice, IČ: 659 93 390 zastoupenou na základě plné moci ze dne 15.3.2013 společností ZESA spol.s.r.o., se
sídlem Jírovcova 21, České Budějovice, IČ: 482 02 592 o vydání změny stavby „ I/20 Vodňany přeložka“ před jejím
dokončením, na kterou bylo vydáno stavební povolení dne 18.5.2015, č.j. KUJCK/36124/2015/ODSH a to v tomto
rozsahu: SO 104 Komunikace 4 (st. km 1,411 90 – 2,220 00) - (k.ú. Vodňany: parcely č. 413/6, 510/26, 510/23,
510/24, 510/7, 510/25, 570/13, k.ú. Čavyně: 210/4, 235/3) -Úprava odvodnění a změna výškového údolnicového
oblouku v km 1,828 50 a SO 107 Komunikace 7 ( st. km 2,880 00 – 3,140 00), SO 108 Komunikace 8 ( st. km
3,140 00 – 3,300 00), SO 109 Komunikace 9 ( st. km 3,300 00 – 4,960 00) ( k.ú. Vodňany parcely č. : 552/4, 552/6,
k.ú. Újezd u Vodňan: 253/10, 253/11, 253/13, 253/15, 253/16, 606/1) - Úprava stávající MUK v km 3,200 silnice
I/20 o odbočovací a připojovací pruh (úsek mezi Vodňany a Radomilicemi) a částečná úprava větví MUK.
Na základě předložené žádosti bylo Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem dopravy a silničního
hospodářství, jako speciálním stavebním úřadem oznámeno dne 20.6.2016 pod č.j. 87438/2016/ODSH zahájení
řízení o změně stavby před jejím dokončením.
Speciální stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů
chráněných zvláštními právními předpisy. Speciální stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace změny stavby
splňuje obecné technické požadavky na stavby a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Speciální stavební úřad při svém rozhodování vycházel mimo jiné z níže uvedených souhlasných závazných
stanovisek a vyjádření:
- Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí ze dne 2.6.2016, č.j. MUVO 4324/2016
- Městského úřadu Vodňany, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 10.6.2016, č.j. MUVO
4615/2016
- Krajského úřadu, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 3.6.2016
- Krajského ředitelství policie ČR, odboru služby dopravní policie Č. Budějovice ze dne 26.5.2016, č.j.
KRPC-50194-5/ČJ-2016-0200DP
- E.ON Česká republika, s.r.o., RS Písek ze dne 17.6.2016
- Správy a údržby silnic Jčk, p.o., závod Strakonice ze dne 21.6.2016 č.j. 8742/2016
- ČEPRO, a.s. ze dne 28.6.2016, č.j. 6453/16
Speciální stavební úřad oznámil opatřením zahájení změny stavby před jejím dokončením účastníkům
řízení, stavebníkovi a dotčeným orgánům státní správy. Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení
přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a
zvláštními předpisy
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a SH v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
provedení stavby, proto rozhodl tak, jak je výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Stanovenými podmínkami rozhodnutí zajistil speciální stavební úřad ochranu veřejných i soukromých
zájmů s důrazem na řádný průběh provádění stavby, s ohledem na ochranu životního prostředí,ochranu
inženýrských sítí, bezpečnost práce při provádění stavebních prací, zajištění přístupů a příjezdů, zajištění
zásobování obyvatel pitnou vodou, ochranu okolních nemovitostí, atd.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu dopravní infrastruktury, která může být ve smyslu ust. § 122
odst. 1 stavebního zákona užívána na základě kolaudačního souhlasu, stanovil stavební úřad podmínku trvalého
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užívání stavby až po provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a po vydání kolaudačního souhlasu
stavebníkovi v rámci podmínek stavebního povolení.
Na základě předložené dokumentace stavby, majetkoprávního vypořádání stavby, předložených dokladů
a s ohledem na fakt, že ve stanoveném termínu nebyly vzneseny námitky ani připomínky proti vedenému řízení o
změně stavby před jejím dokončením, speciální stavební úřad zkonstatoval, že mu nejsou známy důvody, které
by bránily vydání rozhodnutí o výše uvedené změně a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu dopravy v Praze
prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje – odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých
Budějovicích.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí, které věci
se týká. Odvoláním lze napadnout podle § 82 odst. 1 správního řádu výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jiří Klása
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Jihočeského kraje

otisk úředního razítka

Za vydání tohoto rozhodnutí je stanoven správní poplatek ve výši 1 000,- Kč podle položky 18, odst. 5 zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, který byl uhrazen.

příloha pro navrhovatele: ověřená projektová dokumentace

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ………………………..

Sejmuto dne:………………………..
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Účastník stavebního řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona a ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na § 27 odst. 1
doručuje toto oznámení jednotlivě:
Stavebník:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR,správa České Budějovice, Lidická 49/110, České Budějovice v zastoupení
společností ZESA spol.s.r.o., Jírovcova 21, České Budějovice DS
Účastník stavebního řízení ve podle § 109 písm. b) až f) stavebního zákona v postavení účastníků podle
ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se dalším účastníkům doručuje toto oznámení
veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce po dobu 15 dnů:
Seznam sousedních pozemku:
k.ú.Vodňany: 1841/1, 399/1, 1850/2, 401/1, 1747/10, 421/2, 423/3, 1747/1, 1747/3, 413/1, 1748/1, 1748/11, 515/1,
516/1, 510/43, 510/45, 510/46, 510,31, 1749/7, 520/6, 1749/46, 1749/45, 1749/43, 1749/8, 520/4, 634/30, 520/3,
570/10, 570/2, 570/1, 570/14, 579/1, 563/3, 563/2, 563/1, 1854/1, 562/3, 562/4
k.ú. Čavyně: ( PK) 227 (226, 227), 285(285), 210/3 (225,219), 286/1 (286), 235/2
k.ú. Újezd u Vodňan: (PK) 625/2, 253/22, 253/7 (258/2, 262/2, 263/1, 263/3, 263/2, 267, 268, 270, 273, 275, 277,
279, 284, 283/1, 282, 289), 252/25, 253/26, 586/7, 586/1, 589/6, 348/6, 71/7, 71/5, 606/2, 75/1 (75,76), 77/1 (76,
77), 82/1
Východní strana:
k.ú. Vodňany: 1841/15, 1841/14, 400, 1851, st.371, 401/4, 401/2, 401/3, 1747/4, 413/5, 1747/8, 1747/10, 1748/2,
1748/12, 510/47, 510/48, 510/8, 510/49, 510/9, 1749/9, 528/23, 1749/49, 1748/48, 1749/50, 1749/51, 1749/52,
530/1, 594/31, 528/7, 523/7, 523/6, 528/23, 528/1, 563/7, 562/2, 562/5, 561/3, 561/2, 560/4
k.ú. Čavyně: (PK) 210/1 (225, 219, 211), 235/1 (229),
k.ú. Újezd u Vodňan: (PK) 625/1, 253/19, 253/18, 253/17, 253/1 (353/2, 264, 267, 268, 270, 273, 275, 277, 284,
285, 286, 283/1, 282), 290/2, 586/4, 586/3, 348/5, st. 81/3, st.81/2, st. 81/1, 348/2 (348), 449/12, 348/4, 449/10,
90/4, 74/2 (74), 74/1 (74), 73/1, 78/2, 78/3, 79 (79)
Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, provozní stř. 8 – Otava, U Markéty 214, Strakonice DS
Město Vodňany DS
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se veřejná vyhláška zasílá též
příslušným obecním úřadům:
Krajský úřad Jihočeský kraj – zde žádostí o vyvěšení na úřední desku na dobu 15 dnů
Městský úřad Vodňany, se žádostí o vyvěšení na úřední desku na dobu 15 dnů
Účastníci stavebního podle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
podle § 27 odst. 3 v postavení účastníka stavebního řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 109
písm g) stavebního zákona, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle
zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnutí v územním rozhodnutí – oznámí se
doručení veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány státní správy):
Město Vodňany DS
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem DS
Policie ČR,Krajské ředitelství policie Jčk, odbor služby dopravní policie České Budějovice DS
Policie ČR,Krajské ředitelství policie Jčk, územní odbor Strakonice, dopravní inspektorát, DS
Drážní úřad, Škroupova 11, Plzeň DS
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Sušická 1168/23, Plzeň DS
Krajská hygienická stanice Jč. kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice DS
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství DS
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí
HZS Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, Podrspenská 438, Strakonice DS
Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl, Husinecká 1024/11a Praha 3 DS
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Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 6, Č. Budějovice
DS
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů programů nemovité
infrastruktury Praha, Tychonova 1, Praha 6, IDS:hjyaavk
Ostatní:
Povodí Vltavy, s.p, Litvínovická silnice 5, České Budějovice DS
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10 DS
ČEPRO, a.a., Dělnická 12, Praha 7 DS
Obec Libějovice DS
NET4GAS,s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 DS
CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 DS
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Písek, Vrcovická 2297, Písek DS
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice DS
Jihočeský vodárenský svaz, S.K. Neumana 19, České Budějovice DS
ČD – Telematica a.s., Nemanická 438, České Budějovice DS
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4
ČSAD AUTOBUSY a.s., Jeronýmova 1485/19, České Budějovice DS
ČSAD STTRANS a.s., U Nádraží 984, Strakonice DS
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., Nemanická 10, České Budějovice DS
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, Strakonice DS
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