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ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
ODDĚLENÍ
číslo jednací: KUJCK 75760/2017
spisová značka: ODSH 41318/2017/mahov

SILNIČNÍHO
datum: 12. 07. 2017

VEŘEJNÁ

HOSPODÁŘSTVÍ
vyřizuje: Bc. Marcela Hovorková

telefon: 386 720 543

VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í
ST AV E B NÍ

P O VO L E NÍ

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 (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), dle § 15 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“),
přezkoumal předloženou žádost podle § 111 stavebního zákona a podle § 115 stavebního zákona vydává
stavebníkovi
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 74 České Budějovice,
IČ 659 93 390
stavební

povolení

na stavbu „I/22 Cehnice – Drahonice“, okres Strakonice
na pozemcích p.č. KN 3528, 3315/1 a 4002 v k.ú. Cehnice, p.č. KN 379/1 v k.ú. Dunovice
a p.č. KN 1380/1 v k.ú. Drahonice

Stručný popis stavby:
Jedná se o opravu silnice I/22 – obnovu živičného krytu v celkové délce 3, 91750 m, mezi obcemi Cehnice
a Drahonice.
Součástí stavby je vybudování nových vpustí v obci Cehnice, pročištění a úprava stávajících propustků,
vybudování nových čel včetně jejich opevnění, odvodnění silničního tělesa - navazující prohloubení a
pročištění příkopů, dosypání nezp. krajnic, výměna svodidel, obnova asfaltového povrchu, vodorovného a
svislého dopravního značení. Bude dále upraveno klopení vozovky a komunikace bude rozšířena na
konstantní šířku 3,75m.
Silnice I/22 se nachází v převážné části v extravilánu, z části v intravilánu (obec Cehnice). Předpokládané
navýšení nivelety je v intravilánu cca 15mm a extravilánu 80mm. V návaznosti na zesílení stávající vozovky
bude zajištěno plynulé napojení na stávající pozemní komunikace a sjezdy na okolní pozemky (hospodářské
sjezdy).
Stavba bude provedena při částečné uzavírce silnice I/22.
Stavba obsahuje:
SO 101 Silnice I/22 Cehnice - Drahonice
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Podmínky stavebního povolení:
1.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracovaná společností ZESA, s. r.o., Jírovcova
21, 370 01 České Budějovice, č. zak. 15/21 z data 10/2015, ověřená ve stavebním řízení.
Případné podstatné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního
úřadu.
2.
Stavba bude provedena pouze na pozemcích, na které má stavebník vlastnické nebo užívací právo.
3.
Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby před zahájením prací oprávněným subjektem.
4.
Na viditelném místě bude vyvěšena tabule o provádění stavby s uvedením stavebníka, projektanta,
zhotovitele stavby, odpovědného stavbyvedoucího, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení
stavby atd.
5.
Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným subjektem, bude na ní zajištěn technický dozor a
veden stavební deník. Jméno zhotovitele a termín zahájení stavby oznámí stavebník po skončení
výběrového řízení zdejšímu povolujícímu orgánu.
6.
Investor zajistí v předstihu před zahájením stavby projednání a odsouhlasení tras stavební dopravy
s příslušným silničním správním úřadem, Policií ČR, dotčenými obcemi a Krajskou hygienickou stanicí
Jihočeského kraje.
7.
Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachována možnost přístupu ke všem objektům,
nacházejícím se v blízkosti staveniště. Příjezd pro sanitní a požární vozy musí být zajištěn trvale.
Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí do prostoru umístění jejich sítí pro případ havárie.
8.
Budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu.
9.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a zajistit ochranu zdraví a
života osob na staveništi (zákon č. 309/2006 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb.).
10. Stavebník zajistí vyhledání a vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a jejich zaměření.
V celém průběhu výstavby budou plně zajištěny a respektovány bližší podmínky, stanovené správci
inženýrských sítí k zabezpečení jejich bezpečného a plynulého provozu. Investor je povinen jim oznámit
započetí stavebních prací či případných nezbytných činností a vyžádat si jejich odborný dozor.
11. Při provádění zemních prací je nutné respektovat veškerá podzemní vedení včetně jejich ochranných
pásem. Výkopy v blízkosti podzemních vedení je nutno provádět opatrně, popř. ručně. V případě zjištění
závad na vedeních a na jejich ochranách, je nezbytné okamžitě uvědomit správce a dohodnout s nimi
nápravu.
12. Vyskytnou-li se při provádění výkopů vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby
přizpůsobeno skutečnému stavu.
13. Přilehlé komunikace musí být udržovány v čistotě, bude zajištěno pravidelné čištění a kropení
komunikací tak, aby nedocházelo ke vzniku nadměrné prašnosti. U výjezdu na veřejnou komunikaci
musí být zajištěna účinná opatření k očistě vozidel stavby.
14. Stávající komunikace, používané pro potřebu stavby, budou po jejím dokončení upraveny do původního
stavu.
15. V časovém předstihu budou vlastníci (popř. uživatelé) dotčených pozemků seznámeni s termínem
zahájení prací tak, aby mohla být včas provedena organizační opatření a nebyly způsobeny škody
na zemědělské půdě, kultuře, případně investicích do půdy.
16. Stavebník a dodavatelé stavby budou pravidelně kontrolovat na staveništi stavební mechanismy a učiní
příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek, poškozujících zemědělský
půdní fond a jeho vegetační kryt.
17. Veškeré odpady budou využity nebo zneškodněny prostřednictvím oprávněných firem na povolených
zařízeních, určených k tomuto účelu, dle projektu odpadového hospodářství.
18. Při nakládání s odpady budou respektovány základní povinnosti, stanovené právními předpisy, kterými
jsou zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhláška MŽP a MzD ČR
č. 376/2001 Sb., vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb. a vyhláška MŽP 383/2001 Sb.
19. Při provádění stavby bude maximálně chráněna jakost a vydatnost podzemních a povrchových vod
i vodohospodářská zařízení.
20. Dojde-li vlivem realizace stavby k ovlivnění vodních poměrů na okolních pozemcích, či negativnímu
ovlivnění funkcí melioračních zařízení, zajistí investor na svůj náklad nápravu.
21. Při výstavbě bude investor postupovat podle Zásad organizace výstavby při respektování podmínek
rozhodnutí orgánů ochrany přírody.
22. Provádění stavby musí probíhat takovým způsobem, aby byly minimalizovány dopady na životní
prostředí vlivem prašnosti, hluku, otřesů a podobně, aby nedošlo ke škodám či jiné újmě na cizím
majetku. Bude zajištěno plnění hygienického limitu hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
23. Bude dodrženo stanovisko ČEVAK a.s., č.j. 015020003505 ze dne 07. 10. 2015:
- Zájmové území stavby se nachází v ochranném pásmu (II. vnější PHO) podzemního zdroje pitné vody
pro obec Mladějovice, proto požadujeme respektovat zásady hospodaření a opatření v ochranných
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pásmech. Během provádění zemních prací a ani poté, nesmí dojít k úniku ropných, toxických látek ani
jiných škodlivin.
Bude dodrženo stanovisko JVS, S.K.Neumana 19, 370 01 České Budějovice, zn. 2016/1034 ze dne
18. 05. 2016 a zn.: 2015/1921 ze dne 07. 10. 2015:
- Ve vyznačeném zájmovém území se nachází stávající dálkový vodovod Řad Krašlovice-Drahonice
z materiálu sklolaminát průměr 600 mm, v majetku a provozování JVS, dále se zde nachází napájecí
kabel pro VDJ Drahonice. Při souběhu a křížení s vodovodem musí být dodržena ochranná pásma a pro
dálkový vodovod bezpečnostní pásmo.
Bude dodrženo stanovisko E.ON SERVISNÍ, s.r.o., RCDS Písek, Vrcovická 2297, Písek, zn.: M1839116149632 ze dne 14. 11. 2016.
Bude dodrženo stanovisko – souhlas se stavbou E.ON ČR, s.r.o., reg.správa Písek, zn.: F528516116695 ze dne 02. 05. 2016.
Bude dodrženo vyjádření k existenci přípojky NN, optického vedení a polohy základnové stanice spol.
Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.:MW000005201521183 ze dne
30.11.2016.
Bude dodrženo vyjádření Obce Cehnice ze dne 29.9.2015, k existenci sítí pro akci I/22 CehniceDrahonice, které se nacházejí v jejich vlastnictví.
Bude dodrženo vyjádření k existenci sítí a zachování stávající výšky komunikace v obci Drahonice
ze dne 15.8.2015.
Bude dodrženo vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
č.j. 692620/15 ze dne 21. 09. 2016 a vyjádření zn.: SW 01/17 ze dne 03. 01. 2017.
Bude dodrženo vyjádření ČEVAK a.s., Č.Budějovice č.j.: 016020004541 ze dne 06. 12.2016.
Bude dodrženo vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn.: IIG/21/12/2016/STCEH ze dne
21. 12. 2016.
Při provádění stavby musí být dodrženy všechny požadavky, obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních
dotčených organizací a orgánů státní správy:

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
















Koordinované stanovisko MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí MUST/056562/2016/ŽP/Chm
ze dne 16. 12. 2016.
Rozhodnutí MěÚ Strakonice, odboru životního prostředí č.j. MUST/009200/2017/ŽP/Hod ze dne
21.03.2017
Stanovisko MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí MUST/008342/2017/ŽP/LH/sek ze dne
15. 03. 2017
Koordinované stanovisko MěÚ Vodňany, odboru životního prostředí MUVO 10744/2016 ze dne
07. 12. 2016
Stanovisko MěÚ Strakonice, odbor – stavební úřad, památková péče č.j. MUST/004018/2017/SÚ/ryc
ze dne 23. 01. 2017 zejména k nemovité kulturní památce (rej.č. 26349/3-5943) silniční most č. 22041 a možným archeologickým nálezům v obci Cehnice.
Vyjádření MěÚ Vodňany, odbor výstavby a ÚP č.j.: MUVO 906/2017 ze dne 31. 01. 2017.
Odborné vyjádření Národního památkového ústavu, ÚOP v Č.Budějovicích, č.j. NPÚ-331/93931/2016
ze dne 07. 12. 2016.
Stanovisko Policie ČR KŘP JčK , ÚO DI Strakonice č.j.: KRPC-187919-1/ČJ-2016-020706 ze dne
19. 12. 2016 k DIO.
Stanovisko ke stavebnímu povolení Policie ČR JčK KŘP OSDP č.j.: KRPC-69532-5/ČJ-2016-0200DP
ze dne 14. 02.2017.
Vyjádření SÚS JčK, p.o., závod Strakonice, zn. SÚS JčK 20448/2016 ze dne 27.12.2016,
s podmínkou, že při stavbě budou upravena veškerá připojení silnic III.tříd na I/22 včetně ošetření
spáry mezi novým a stávajícím asfaltovým krytem.
Závazné stanovisko KHS JčK, se sídlem v Č.Budějovicích, č.j.: KHSJC 36773/2016/HOK.JH ze dne
10. 01. 2017.
Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 Č.Budějovice,
zn. 28149/2016-142 ze dne 24. 05. 2016 (následné vyj. ze dne 19. 12. 2016 zn. 6664/2016-142).
Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, OOÚZ Praha,
zn.: 91905/2016-8201-OÚZ-PHA ze dne 10. 01. 2017 – min. 3 týdny před zahájením akce nutno
zaslat přesný termín realizace stavby a dopravního omezení Regionálnímu středisku vojenské
dopravy Olomouc, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc, kontakt. osoba: praporčík David Regmund,
tel.: 973 401 554.
Stanovisko HZS JčK, územního odboru Strakonice, č.j. HSCB-2460-4/2016 OU-ST ze dne
08. 12. 2016.
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34.
35.

36.
37.

38.

Vyjádření Lesy ČR, s.p., Lesní správa Vodňany, zn.: LCR199/00257/2017 ze dne 08. 02. 2017
a Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, zn.: LCR009968/2017 ze dne 08. 03. 2017.
Před započetím prací na silnici I/22 si o příslušná povolení požádá zhotovitel Krajský úřad Jihočeského
kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.
Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze
trvale užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, před jehož vydáním bude provedena závěrečná
kontrolní prohlídka dokončené stavby. Po dokončení stavby požádá stavebník speciální stavební úřad
o vydání kolaudačního souhlasu s náležitostmi podle ustanovení § 122 stavebního zákona
a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu.
Mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby bude sepsán zápis o předání stavby, jehož součástí bude výčet
všech zjištěných vad a nedodělků. Tento zápis předloží stavebník stavebnímu úřadu při závěrečné
kontrolní prohlídce stavby.
K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží doklady o předepsaných zkouškách a revizích
materiálů, doklady o nakládání s odpady, které vznikly při stavbě, dokumentaci skutečného provedení
stavby, polohopisné a výškopisné zaměření dokumentace stavby s vyznačením hranic a parcelních
číslech pozemků dotčených stavbou a pozemků souvisejících a to v tištěné i elektronické podobě (na
vhodném nosiči ve formátu.dgn apod.). Pokud dojde stavbou ke změně pozemkových hranic, doloží
stavebník též vyhotovení oddělovacího geometrického plánu ke stavbě.
Stavba bude dokončena v roce 2017.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Odůvodnění:
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 28. 03. 2017 žádost
stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice,
IČ 659 93 390, o vydání stavebního povolení na stavbu „I/22 Cehnice - Drahonice“, která se nachází
na pozemcích p.č. KN 3528, 3315/1 a 4002 v k.ú. Cehnice, p.č. KN 379/1 v k.ú. Dunovice a p.č. KN 1380/1
v k.ú. Drahonice, okres Strakonice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
a současně určil ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení
stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a
žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
provádění, speciální stavební úřad upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě
a ústního jednání.
Ve stanoveném termínu neobdržel speciální stavební úřad žádná závazná stanoviska dotčených orgánů,
žádné námitky účastníků řízení, ani důkazy.
Speciální stavební úřad pojal - dle ust. § 109 - písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního
řádu, za účastníky stavebního řízení:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
- dle ust. § 109 písm. b) až f) stavebního zákona za účastníky stavebního řízení, jako vlastníků staveb
technické infrastruktury na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna nebo na pozemcích sousedních,
mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
Obec Cehnice, Cehnice 76, PSČ 387 52
Obec Drahonice, Drahonice 100, 389 01 Vodňany
ČEVAK a.s., Severní 8/2224, 370 10 Č.Budějovice
JVS, S.K.Neumanna 19, 370 01 Č.Budějovice
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Písek, Vrcovická 2297, Písek
E.ON ČR, s.r.o., Regionální správa Písek, Vrcovická 2297, Písek
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-

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5

Speciá- dle ust. § 109 písm. b) až f) stavebního zákona a dle § 27 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, za účastníky stavebního řízení:
parc.č. KN v k.ú. Cehnice: 4254, 3315/4, 323/4, 3298/1, 324,315/5, 3302/1, 117, 3303/1, 118/1, 3358,
3316/7, 3316/6, 3307/1, 3307/2, 3188/2, 3315/8, 3223/3, 3223/2, 3342/5, 3342/4, 64/1, 135, 136/1,
65/1, 4084, 4083, 3570, 3680, 4572, 4571, 176/2, 176/1, 3309/2, 94/1, 3309/4, 3250/1, 3309/1, 3309/9,
3315/6, 35/1, 35/2, 3309/12, 3319/7, 3308/11, 3308/6, 3356, 3308/5, 24/1, 23, 3308/1, 16, 15, 14, 42/2,
23, 22/3, 3315/9, 4577, 3983, 4081, 4067, 4079, 4078, 4077, 3994, 4075, 4074, 4073, 4072, 4071,
4070, 4023, 4022, 4019, 4003, 4028, 3968, 4005, 3996, 3995, 3993, 3992, 3987, 3986, 3985, 4018
parc.č. KN v k.ú. Dunovice: 103/30, 125/1, 103/34, 103/1, 387/3, 84/18, 387/4, 84/19, 84/20, 395/5,
395/1, 91, 84/35, 84/31, 84/33,84/36, 84/34, 84/5, 378/8, 378/1, 378/9, 291/2, 291/1, 278, 279, 267/10,
380/1, 380/3, 262/17, 262/18, 262/5, 262/1, 262/4, 262/2, 379/2, 84/7, 395/3, 84/4, 84/28, 130/5, 130/6,
130/3
parc.č. KN / (PK) v k.ú. Drahonice: 1290/1 / (1290/1,1289/4); 1377 / 1377; 1293 / (1291/3,1291/4); 1378
/ 1378; 1295/2 / (1295/2); 150/4 (164); 190 / (202); 200 / (198); 150/1 /
(129,130,133,134,142,143,150,151,152,160,161,163,164,172,173,174,181,182,189,190,197,202)
Byl doložen souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 stavebního zákona
MěÚ Strakonice, odbor – stavební úřad č.j.: MUST/0023345/2016/SÚ/nov ze dne 09. 05. 2016
a MěÚ Vodňany, odbor výstavby a ÚP, č.j.: MUVO 10822/2016 ze dne 08. 12. 2016.
Během stavebního řízení shromáždil speciální stavební úřad tyto stanoviska s vyjádřením:
 Stanovisko ČEVAK a.s., č.j. 015020003505 ze dne 07. 10. 2015:
 Stanovisko JVS, S.K.Neumana 19, 370 01 České Budějovice, zn. 2016/1034 ze dne 18. 05. 2016
a zn.: 2015/1921 ze dne 07. 10. 2015.
 Stanovisko E.ON SERVISNÍ, s.r.o., RCDS Písek, Vrcovická 2297, Písek, zn.: M18391-16149632
ze dne 14. 11. 2016.
 Stanovisko – souhlas se stavbou k sítím NN/VN E.ON ČR, s.r.o., reg.správa Písek, zn.: F528516116695 ze dne 02. 05. 2016.
 Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5,
zn.: MW000005201521183 ze dne 30.11.2016.
 Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j. 692620/15
ze dne 21. 09. 2016 a vyjádření zn.: SW 01/17 ze dne 03. 01. 2017.
 Vyjádření ČEVAK a.s., Č.Budějovice č.j.: 016020004541 ze dne 06. 12.2016.
 Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn.: IIG/21/12/2016/STCEH ze dne 21. 12. 2016.
 Koordinované
stanovisko
MěÚ
Strakonice,
odbor
životního
prostředí,
č.j.: MUST/056562/2016/ŽP/Chm ze dne 16. 12. 2016.
 Stanovisko MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, č.j.: MUST/009200/2017/ŽP/Hod ze dne
21. 03. 2017.
 Koordinované stanovisko MěÚ Vodňany, odbor životního prostředí, č.j.: MUVO 10744/2016 ze dne
07. 12. 2016.
 Stanovisko MěÚ Strakonice, odbor – stavební úřad, památková péče, č.j.: MUST/004018/2017/SÚ/ryc
ze dne 23. 01. 2017.
 Vyjádření MěÚ Vodňany, odb. výstavby a ÚP, č.j.: MUVO 906/2017 ze dne 31. 01. 2017.
 Stanovisko Policie ČR KŘP JčK, ÚO DI Strakonice, č.j.: KRPC-187919-1/ČJ-2016-020706 ze dne
19. 12. 2016.
 Stanovisko Policie ČR, KŘP JčK, OSDP Č.Budějovice, č.j.: KRPC-69532-5/ČJ-2016-0200DP ze dne
14. 02. 2017.
 Vyjádření SÚS JčK, p.o., závod Strakonice, zn.: SÚS JčK 20448/2016 ze dne 27.12.2016
 Stanovisko
KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, č.j. KHSJC
36773/2016/HOK.JH ze dne 10. 01. 2017.
 Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Č.Budějovice, zn.: 28149/2016-142 ze dne
24. 05. 2016.
 Vyjádření ČEVAK a.s., Severní 8/2264, Č.Budějovice, č.j. 016020004541 ze dne 06. 12. 2016.
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Stanovisko HZS JčK, územního odboru Strakonice, č.j. HSCB-2490-4/2016 OU ST ze dne
08. 12. 2016.
Odborné vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Č. Budějovicích, č.j.: NPÚ331/93931/2016 ze dne 07. 12. 2016.
Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5,
zn.: IIG/21/12/2016/STCEH ze dne 21. 12. 2016.
LESY ČR, s.p., Lesní správa Vodňany, zn.: LCR199/00257/2017 ze dne 08. 02. 2017.
LESY ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, č.j.: LCR954/000930/2017 ze dne 08. 03. 2017.

Byla předložena též další souhlasná vyjádření s tím, že nejsou dotčeny spravované zájmy daných subjektů,
zejména vyjádření:
 České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov,
zn.: UPTS/OS/158778/2016 ze dne 17.11.2016.
 T-Mobile Czech Republic a.s., Tmíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zn.: E31883/16 ze dne 11.11.2016.
 NTS Computer, a.s., Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice, ze dne 21. 09. 2015.
 Krajský úřad Jihočeský kraj v Č.Budějovicích, OKPP, odd.památkové péče, č.j.: KUJCK 3311/2017
OKPP ze dne 06. 01. 2017.
 Státní pozemkový úřad, OSVD, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, zn.: SPU 221681/2016 ze dne
30. 05. 2016.
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 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
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,
speciální stavební úřad zkonstatoval, že mu nejsou známy důvody, které by bránily vydání stavebního
povolení, 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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnost, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

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

Za vydání tohoto rozhodnutí je stanoven správní poplatek ve výši 10.000,- Kč podle položky 18 písm. f)
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, který byl uhrazen.
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Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského
kraje, Městského úřadu Strakonice a Vodňany, Obecního úřadu Cehnice a Drahonice (patnáctý den
po vyvěšení je den doručení; dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce KÚ Jč kraje).
Rozhodnutí bude rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. S potvrzeným datem
vyvěšení a sejmutí bude rozhodnutí zasláno zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy
a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne: …………………………………

Sejmuto dne: …………………………………

..................................................................................….

..................................................................................….

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Obdrží:
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád – doručí se do datové schránky:
Stavebník:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Č. Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
Účastníci řízení podle § 109 písm. b) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27 odst. 2
a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – doručí se veřejnou vyhláškou:
Vlastníci sousedních pozemků :
Parc.č. KN v k.ú. Cehnice: 4254, 3315/4, 323/4, 3298/1, 324,315/5, 3302/1, 117, 3303/1, 118/1, 3358,
3316/7, 3316/6, 3307/1, 3307/2, 3188/2, 3315/8, 3223/3, 3223/2, 3342/5, 3342/4, 64/1, 135, 136/1,
65/1, 4084, 4083, 3570, 3680, 4572, 4571, 176/2, 176/1, 3309/2, 94/1, 3309/4, 3250/1, 3309/1, 3309/9,
3315/6, 35/1, 35/2, 3309/12, 3319/7, 3308/11, 3308/6, 3356, 3308/5, 24/1, 23, 3308/1, 16, 15, 14, 42/2,
23, 22/3, 3315/9, 4577, 3983, 4081, 4067, 4079, 4078, 4077, 3994, 4075, 4074, 4073, 4072, 4071,
4070, 4023, 4022, 4019, 4003, 4028, 3968, 4005, 3996, 3995, 3993, 3992, 3987, 3986, 3985, 4018
Parc.č. KN v k.ú. Dunovice: 103/30, 125/1, 103/34, 103/1, 387/3, 84/18, 387/4, 84/19, 84/20, 395/5,
395/1, 91, 84/35, 84/31, 84/33,84/36, 84/34, 84/5, 378/8, 378/1, 378/9, 291/2, 291/1, 278, 279, 267/10,
380/1, 380/3, 262/17, 262/18, 262/5, 262/1, 262/4, 262/2, 379/2, 84/7, 395/3, 84/4, 84/28, 130/5, 130/6,
130/3
Parc.č. KN / (PK) v k.ú. Drahonice: 1290/1 / (1290/1,1289/4); 1377 / 1377; 1293 / (1291/3,1291/4); 1378
/ 1378; 1295/2 / (1295/2); 150/4 (164); 190 / (202); 200 / (198); 150/1 /
(129,130,133,134,142,143,150,151,152,160,161,163,164,172,173,174,181,182,189,190,197,202)
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Vlastníci a správci inženýrských sítí - doručí se do datové schránky:
- Obec Cehnice, Cehnice 76, PSČ 387 52
- Obec Drahonice, Drahonice 100, 389 01 Vodňany
- JVS, S.K.Neumanna 19, 370 01 Č.Budějovice
- E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Písek, Vrcovická 2297, Písek
- E.ON ČR, s.r.o., Regionální správa Písek, Vrcovická 2297, Písek
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tmíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5
- ČEVAK a.s., Severní 8/2224, 370 10 Č.Budějovice
Dotčené orgány státní správy – doručí se do datové schránky:
- Policie ČR, KŘ policie Jč kraje, odbor SDP, Lannova 26, 370 74 České Budějovice
- Policie ČR KŘ policie Jč kraje, ÚO Strakonice, DI Strakonice, Plánkova 629, 396 01 Strakonice
- MěÚ Strakonice, - odbor dopravy, – stavební úřad, - odb. životního prostředí, Velké nám. 2,
Strakonice
- MěÚ Vodňany, - ODSH, - odb. výstavby a ÚP, - odb. životního prostředí, nám. Svobody 18/I, Vodňany
- Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor kultury a památkové péče, odd. památkové péče
- Státní pozemkový úřad, odd. správy vodohospodářských děl, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- Krajská hygienická stanice Jč kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice
- Hasičský záchranný sbor Jč kraje, územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391 56 Tábor
- Ministerstvo obrany, sekce ekon. a majetková, odb. OÚZ a ŘPNI Praha, Tychnovova 1, 160 00 Praha
6
- Národní památkový ústav, ÚOP v Č.Budějovice, Senovážné náměstí 6, Č.Budějovice
- Správa a údržba silnic JčK, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 Č.Budějovice – závod Strakonice
- Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 Č.Budějovice
- Lesy ČR, s.p., Lesní správa Vodňany, Tyršova 1066, Vodňany II, 389 01
Ostatní:
- doručí se do datové schránky:
-

Obec Cehnice, Cehnice 76, PSČ 387 52 – s žádostí o vyvěšení na úřední desce
Obec Drahonice, Drahonice 100, 389 01 Vodňany – s žádostí o vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Strakonice - s žádostí o vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Vodňany - s žádostí o vyvěšení na úřední desce
Krajský úřad Jihočeského kraje – s žádostí o vyvěšení na úřední desce - zde
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