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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný orgán státní správy ve
věcech pozemních komunikací, dle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), jako příslušný speciální stavební úřad podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4, písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“) a § 15 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“), přezkoumal ve společném územním a stavebním
řízení (dále jen „společné řízení“) podle § 94j až 94p stavebního zákona, žádost o vydání společného povolení,
kterou dne 9.10.2019 podala
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České
Budějovice, která na základě zřizovací listiny zastupuje Jihočeský kraj, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice a Obec Krašlovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašlovice 43, 389 01
Krašlovice (dále jen „stavebníci“) a na základě tohoto posouzení
podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
č. 503/2006 Sb.),

I.

schvaluje stavební záměr
na stavbu

„Rekonstrukce silnice III/14120 Krašlovice“,






v rozsahu stavebních objektů:
101 - Silnice III/14120 – intravilán,
102 - Silnice III/14120 – extravilán,
103 - Místní komunikace,
104 - Chodníky,
105 - Sjezdy,
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106 - Dělící ostrůvek,
107 - Dělící ostrůvek,
182 – Dopravně inženýrské opatření,
301 - Úprava propustku,
302 - Úprava šachty,

který bude umístěn a povolen na pozemcích:
Katastrální území
Krašlovice
Krašlovice
Krašlovice
Krašlovice
Krašlovice
Krašlovice
Krašlovice
Krašlovice
II.

Parcelní číslo
772/1
772/2
772/3
772/5
782/1
782/3
st. 15
st. 31

Druh pozemku podle katastru nemovitostí
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Zastavěná plocha
Zastavěná plocha

Pro umístění a provedení stavby speciální stavební úřad stanovuje tyto podmínky:

1.

Stavba bude umístěna a provedena na výše uvedených pozemcích, dle projektové dokumentace ověřené ve
společném řízení „Rekonstrukce silnice III/14120 Krašlovice“ vypracované společností Projekční kancelář
PRIS spol. s r.o., IČ: 46974806, se sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno, autorizovaným
inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce a dopravní stavby: Ing. Daliborem Divišem (ČKAIT: 1006480),
účel: DSP, č. zakázky: 18172, datum: 5/2019. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
speciálního stavebního úřadu.

2.

Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným subjektem, bude na ní zajištěn technický dozor a veden
stavební deník. Jméno zhotovitele a termín zahájení stavby oznámí jeden ze stavebníků po skončení
výběrového řízení místnímu speciálnímu stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Vodňany, odboru dopravy a
silničního hospodářství.

3.

Stavebník ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „památkový zákon“) povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR případně i
oprávněné organizaci (např. muzeum) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického
výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách
archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí
vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Dojde–li k archeologickému
nálezu mimo provádění archeologického výzkumu, ve smyslu § 23 památkového zákona musí být učiněno
oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo
prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému došlo. Oznámení o archeologickém nálezu
je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu,
a to nejpozději do druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu
dozvěděl. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky archeologickým
ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učinění oznámení. Archeologický ústav
nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu
archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

4.

Stavba musí být vytýčena dle vytyčovacích výkresů v souladu s tímto společným povolením.
O provedeném vytýčení vyhotoví ten, kdo vytýčení provedl, vytyčovací protokol, který musí být ověřen dle
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Tento doklad bude požadován předložit při závěrečné kontrolní
prohlídce.

5.

Prostor staveniště se určuje pouze v rozsahu pozemků, které jsou ve vlastnictví stavebníků nebo pozemků,
k nimž mají stavebníci jiné právo, které jej opravňuje zřídit na těchto pozemcích požadovanou stavbu.

6.

Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachován přístup ke všem objektům, nacházejícím se v blízkosti
staveniště. Příjezd pro vozidla Integrovaného záchranného systému bude trvale zajištěn. V případě havárie
bude zajištěn přístup správcům sítí do prostoru jejich sítí pro případnou opravu.

7.

Pokud se při provádění výkopů v prostoru staveniště naleznou inženýrské sítě v projektu nezakreslené, bude
další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.

8.

Stavebníci a dodavatelé stavby budou pravidelně kontrolovat na staveništi stavební mechanismy
a učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných látek a plynných látek do okolí.
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9.

Provedení stavby musí probíhat takovým způsobem, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí
vlivem prašnosti, hluku, otřesů a podobně, a rovněž aby nedošlo ke škodám či jiné újmě na cizím majetku.

10. Výrobková základna užitá při stavbě, jakož i použité technologie, musí vyhovovat platným normám
a předpisům a musí být opatřeny příslušnými atesty, prohlášením o shodě apod. Uvedené doklady budou
speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce.
11. Před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby zajistí vyhledání a vytýčení stávajících podzemních
inženýrských sítí na staveništi a jejich zaměření. V celém průběhu výstavby budou plně zajištěny podmínky
stanovené správci inženýrských sítí k zabezpečení jejich bezpečného provozu.
12. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
13. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu do staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“.
Údaje na štítku musí být stále čitelné až do doby vydání kolaudačního souhlasu.
14. Budou splněny podmínky závazného stanoviska z hlediska odpadového hospodářství č.j.: MUVO 8653/2019
ze dne 9.10.2019 vydané Městským úřadem Vodňany, Odborem životního prostředí:
 Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavebního záměru budou po shromáždění a vytřídění dle jednotlivých
druhů a kategorií (dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů) přednostně využity, včetně
recyklace. Ostatní směsné odpady, vzniklé stavební činností, které nebude možné dále využít, musí být
odstraněny pouze v souladu se zákonem o odpadech a provádějícími předpisy, přičemž musí být převedeny
do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
 V případě výskytu odpadů, jež lze zařadit do kategorie nebezpečných musí být tyto odpady odstraněny
v souladu s § 16 zákona o odpadech. Je nutno dbát na to, že takový odpad podléhá režimu nakládání
s nebezpečnými odpady, které mohou být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí
dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. uloženy na řízené skládce.
 Odpady ze skupiny odpadů katalogových čísel 17 01 beton, cihly, tašky a keramika, nemusí být
automaticky považovány za odpad, v případě, že budou roztříděny na jednotlivé druhy materiálů a budou
splněny podmínky § 3 odst. 5 zákona o odpadech. V případě zajištění dalšího využití těchto materiálů se
jedná o tzv. vedlejší produkty, a jejich opětovné použití je po předchozí úpravě a za splnění určitých
podmínek možné (např. využití na povrchu terénu).
 V případě, že budou demoliční odpady znečištěny škodlivinami, musí být zařazeny do kategorie
nebezpečných odpadů.
 Vytěženou nekontaminovanou zeminu je možné využít v souladu s § 2 odst. 3 zákona o odpadech mimo
režim tohoto zákona, pokud je zajištěné, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely
stavby na místě, na kterém byl vytěžen, tedy pouze na stejném pozemku vlastníka stavby. V ostatních
případech je vytěžená zemina považována za odpad a musí s ní být nakládáno v souladu se zákonem
o odpadech a prováděcími předpisy.
 Odpady katalogové číslo 17 03 20 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, nemusí být
považovány za odpad, při naplnění podmínek stanovených v § 3 odst. 5 zákona o odpadech. V případě
zajištění dalšího využití těchto materiálů např. jejich užití na povrch terénu se jedná o tzv. vedlejší
produkty, a jejich použití je po předchozí úpravě a za splnění určitých podmínek možné. Limitní hodnoty
pro vedlejší produkty z těchto materiálů jsou stanoveny v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrch terénu a změně vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Pro užití materiálů do
konstrukčních vrstev vozovek není nutností splňovat limity výše uvedené vyhlášky.
 Stavebník předloží doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím
průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (§ 39 odst. 1 zákona o odpadech) a dále
doklady o využití/odstranění odpadů v konkrétním zařízení, v rozsahu platném pro přejímku odpadů do
zařízení, při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. V případech, kdy bude upuštěno od závěrečné kontrolní
prohlídky stavby, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí před
zahájením užívání stavby, v termínu do 30 dnů, od zahájení užívání stavby. Doklady o předání odpadů
oprávněné osobě je třeba předložit v rozsahu, dle výše uvedeného ustanovení zákona, tedy s náležitostmi
dle § 21 a přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
 Dokladem není čestné prohlášení zhotovitele stavby, ale např. osvědčení vystavené oprávněnou
osobou/provozovatelem koncového zařízení, jež uvádí konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např.
vážní lístek).
15. Budou splněny podmínky závazného stanoviska z hlediska vodního hospodářství č.j.: MUVO 8655/2019 ze
dne 9.10.2019 vydané Městským úřadem Vodňany, Odborem životního prostředí: :
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 Při provádění stavby je nutné dbát na to, aby nedošlo k úniku jakýchkoliv závadných látek, především látek
ropných, na okolní terén a bylo tak zamezeno ohrožení povrchových nebo podzemních vod.
 Vzhledem k existenci vodovodu v blízkosti pozemků, na kterých bude stavba probíhat, je nutné při křížení
nebo souběhu respektovat zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, zvláště
vymezená ochranná pásma vodovodního řadu (§ 25 uvedeného zákona)
16. Budou splněny podmínky vlastníků (správců) inženýrských sítí:


Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických
komunikací č.j.: 804591/18 ze dne 10.12.2018;



E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice –
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E. ON Distribuce, a.s. a
podmínkách práce v jeho blízkosti, č.j.: M18391-16314985 ze dne 28.3.2019;

17. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu
o jehož vydání požádá stavebník zdejší speciální stavební úřad.

dle

§

122

stavebního

zákona,

18. Všechny nemovité věci dotčené stavbou musí být uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich
vlastníkům k termínu dokončení stavby.
19. Obrubníky budou na počátku a koncích zaobleny, či zapuštěny a nebudou tvořit ostré hrany.
20. Svislé dopravní značky budou provedeny dle „Technických podmínek 65 – Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích“ a vodorovné dopravní značení bude provedeno dle „Technických podmínek 133 –
Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.
21. Toto společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba
zahájena.
22. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí speciálního stavebního úřadu (stavebníci):


Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České
Budějovice,



Obec Krašlovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašlovice 43, 389 01 Krašlovice.

Odůvodnění:
Městskému úřadu Vodňany, odboru dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušnému orgánu státní
správy ve věcech pozemních komunikací, dle ustanovení § 11 odst. 1, písm. b) správního řádu, jako příslušnému
speciálnímu stavebnímu úřadu podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4, písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15
odst. 1, písm. c) stavebního zákona, byla dne 9.10.2019 podána žádost o společné povolení na stavbu s názvem
„Rekonstrukce silnice III/14120 Krašlovice“, která má být umístěna a povolena na pozemcích parc.č. 772/1, 772/2,
772/3, 772/5, 782/1, 782/3, st. 15 a st. 31 v katastrálním území Krašlovice, od stavebníků Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, která na základě
zřizovací listiny zastupuje Jihočeský kraj, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice a Obce Krašlovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašlovice 43, 389 01 Krašlovice.
Dle projektové dokumentace „Rekonstrukce silnice III/14120 Krašlovice“ vypracované společností Projekční
kancelář PRIS spol. s r.o., IČ: 46974806, se sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno, autorizovaným
inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce a dopravní stavby: Ing. Daliborem Divišem (ČKAIT: 1006480), účel:
DSP, č. zakázky: 18172, datum: 5/2019 je navržena rekonstrukce silnice III/14120, místní komunikace, výstavba
chodníků, úpravy vjezdů, výstavba dělících ostrůvků a nové uliční vpusti a úprava propustku, vše ve správním
obvodu obce Krašlovice.
Vozovka stavebního objektu (dále jen „SO“) „101 Silnice III/14120 – intravilán“ je v havarijním stavu a proto dojde
k její celkové rekonstrukci spočívající v kompletní výměně vozovkových vrstev a sanaci podloží. Délka
upravovaného úseku je cca 294 metrů. Směrové vedení nové trasy je zachováno ve stávajícím směrovém řešení,
dochází pouze k plynulejšímu vedení ve směrových obloucích. Základní příčný sklon je navržen jako střechovitý
2,5 %.
Vozovka „SO 102 Silnice III/14120 – extravilán“ je rovněž v havarijním stavu a proto dojde k její celkové
rekonstrukci spočívající v kompletní výměně vozovkových vrstev. Délka upravovaného úseku je cca 148 metrů.
Směrové vedení nové trasy je zachováno ve stávajícím směrovém řešení, dochází pouze k plynulejšímu vedení ve
směrových obloucích. Základní příčný sklon je navržen jako střechovitý 2,5 %.
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Stávající asfaltový povrch „SO 103 Místní komunikace“ bude nově realizován rovněž jako asfaltový. Je navržena
celková rekonstrukce vozovky spočívající v kompletní výměně vozovkových vrstev a sanaci podloží. Směrové
vedení křižovatkových větví místní komunikace kopíruje stávající stav (v místě křižovatky bude realizován dělící
ostrůvek). Délka upravovaného úseku je cca 39 a 38 metrů. Základní příčný sklon je jednostranný 2,5%.
Pro chodce bude vybudován „SO 104 Chodníky“ o šířce 2,0 m (základní šířka 1,5 m s bezpečnostním odstupem 0,5
m mezi vozovkou a chodníkem). První chodník se nachází v místě křižovatkové větve silnice III/14120 po levé
straně v blízkosti bytového domu č.p. 33. Druhý chodník se nachází po pravé straně silnice III/14120 a to od začátku
rekonstruované vozovky až po křižovatku silnice III/14120 s místní komunikací. Celková délka chodníku je 243
metrů (první dosahuje délky 42 m a druhý 201 m). Příčný sklon je navržen jako jednostranný 2,0 % směrem
k vozovce.
„SO 105 Sjezdy“ řeší napojení stávajících sjezdů na „SO 101 Silnice III/14120 – intravilán“, „SO 102 Silnice
III/14120 – extravilán“ a „SO 103 Místní komunikace“. V místech sjezdů bude obrubník snížen na 50 mm nad
hranu přilehlé pozemní komunikace.
„SO 106 Dělící ostrůvek“ řeší úpravu stávajícího dělícího ostrůvku, který se nachází v místě křižovatky silnic
III/14118 a III/14120. Úprava spočívá převážně ve zmenšení stávajícího dělícího ostrůvku a úpravě povrchu včetně
zatravnění. Ostrůvek bude lemován silničním obrubníkem.
„SO 107 Dělící ostrůvek“ řeší výstavbu nového dlážděného dělícího ostrůvku v přibližně trojúhelníkovém tvaru,
který se nachází v místě křižovatky silnice III/14120 a místní komunikace.
V rámci rekonstrukce silnice III/14120 proběhne i úprava stávajícího propustku v místě křižovatky silnic III/14120 a
III/14119. „SO 301 Úprava propustku“ řeší vyčištění přilehlých trub trubních propustků, osazení horské vpusti
s jedním vtokem DN 400 a jedním výtokem DN 400 vč. napojení stávajících trub trubního propustku a úprava
navazujícího nezpevněného příkopu na silnici III/14119.
V rámci úpravy směrového vedení silnice III/14120 je stávající jednotná kanalizační šachta v nevyhovujícím místě.
„SO 302 Úprava šachty“ řeší její vhodné umístění do vozovky. V rámci stavebních prací se navrhuje její posunutí
v ose stávajícího kanalizačního potrubí o 2,03 metru směrem k návsi obce Krašlovice.
Součástí předložené projektové dokumentace je rovněž „SO 182 Dopravně inženýrské opatření“. Tento SO navrhuje
přechodnou úpravu provozu při realizaci předmětných stavebních prací. Tato součást PD musí být rovněž opětovně
projednána bezprostředně před zahájením prací.
Speciální stavební úřad na základě ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil dne 22.10.2019 jemu
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry staveniště a
žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od
doručení oznámení o zahájení předmětného řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány
zavázaná stanoviska. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu a v souladu s rozhodnutím Nejvyššího
správního soudu č.j.: 8Afs 21/2009-243, byla rovněž poskytnuta možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné
věci se vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zajištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě do
5 dnů ode dne vypršení patnácti denní lhůty po doručení.
Jelikož se jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení dle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, a proto se
účastníkům společného řízení podle § 94k odst. e) stavebního zákona oznámení o zahájení společného řízení
doručilo veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se doručovalo dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 94k písm. a)
až d) stavebního zákona. Předmětné oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení č.j.: MUVO
9039/2019 bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Vodňany v termínu od 22.10.2019 do 27.11.2019 a na
úřední desce Městského úřadu Krašlovice v termínu od 22.10.2019 od 8.11.2019, včetně jejich elektronických verzí
umožňující dálkový přístup dle § 26 odst. 1 správního řádu.
Vypořádání s námitkami účastníků společného řízení:
 Ve stanoveném termínu nebyla speciálnímu stavebnímu úřadu doručena žádná námitka.
Vypořádání se závaznými stanovisky dotčených orgánů ve společném řízení:
 Ve stanoveném termínu speciálnímu stavebnímu úřadu nebyla uplatněna další závazná stanoviska.
Speciální stavební úřad posoudil stavební záměr dle ustanovení § 94o stavebního zákona. Stavební záměr na
rekonstrukci silnice III/14120, dle předložené projektové dokumentace je v souladu s požadavky stavebního zákona
a jeho prováděcích právních předpisů, zvláštních právních předpisů a závaznými stanovisky dotčených orgánů. Tato
závazná stanoviska nejsou vzájemně protichůdná ani záporná. Stavební záměr je rovněž v souladu s danými
možnostmi napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Rovněž jsou respektovány podmínky
dotčených ochranných pásem. Projektová dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší obecné
požadavky na výstavbu. Příjezd ke stavbě je zajištěn ze silnice III/14118. Po kolaudaci stavby bude předmětná
zrekonstruovaná silnice sloužit jako dopravní stavba pro provoz silničních vozidel a pro bezpečný pohyb chodců
v obci Krašlovice
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Žádost o vydání společného povolení byla rovněž projednána s účastníky společného řízení a s dotčenými orgány.
Jako účastníci řízení byli správním orgánem vymezeni:
ve smyslu § 94k písm. a) stavebního zákona: stavebníci:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České
Budějovice;
 Obec Krašlovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašlovice 43, 389 01 Krašlovice;
ve smyslu § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
 Obec Krašlovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašlovice 43, 389 01 Krašlovice;
ve smyslu § 94k písm. c) stavebního zákona: vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr
uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:
 Není vymezeno
ve smyslu § 94k písm. d) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr
uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
 Lísková Květa, naroz. dne 17.6.1954, místem trvalého pobytu Krašlovice 6, 389 01 Krašlovice;
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3;
 E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice.
ve smyslu § 94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
 Parc.č. 19/5, st. 14/2 (č.p. 7), st. 14/5 (č.p. 35), 20, 22, st. 16 (č.p. 11), st. 8/3 (č.p. 12), 13/2, 239, 242, 245,
248/5, 250/2, 250/1, 248/4, 279/2, 18/2, st. 13 (č.p. 8), 14/4, st. 39 (č.p. 33), 17/1, st. 10/1 (č.p. 39), 17/2, st.
10/2 (č.p. 9), st. 9/1 (č.p. 10), 15, 782/4, 14/2, 295/2, 293/2, st. 50 (č.p. 41), 292/2, 289/2 a 288/2
v katastrálním území Krašlovice.
Pro vydání společného povolení byly společně s projektovou dokumentace doloženy tyto podklady:
 ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 – Vyjádření č.j.: 536/14720/19.12.2018/le ze dne
19.12.2018;
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických
komunikací č.j.: 804591/18 ze dne 10.12.2018;
 E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice –
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E. ON Distribuce, a.s.
a podmínkách práce v jeho blízkosti, č.j.: M18391-16314985 ze dne 28.3.2019;
 E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice –
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E. ON Distribuce, a.s.,
č.j.: M18391-16314985 ze dne 27.3.2019;
 GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Vyjádření č.j. 5001919912
ze dne 30.4.2019;
 T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 – Vyjádření
a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické
infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. č.j.: E44709/18 ze dne 7.12.2018;
 ČD – Telematika a.s., IČ: 61459445, se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 – Souhrnné stanovisko
k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD – Telematika a.s., k předprojektové přípravě,
studii č.j.: 1201820536 ze dne 11.12.2018;
 Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 – Vyjádření
č.j.: MW9910122022103125 ze dne 7.12.2018;
 Jihočeský vodárenský svaz, IČ: 49021117, se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice –
Vyjádření č.j.: 2018/2829 ze dne 10.12.2018;
 Obec Krašlovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašlovice 43, 389 01 Krašlovice – Vyjádření k technické
infrastruktuře existence sítí silnice III-14120 Krašlovice č.j.: KR 2/2019;
 Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, závod Horní Vltava,
Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice – Stanovisko č.j.: 51592/2019-142 ze dne 7.8.2019;
 Krajský úřad – Jihočeský kraj, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – Stanovisko Spis. zn: OZZL
85631/2019/krtr SO, č.j.: KUJCK 94409/2019 ze dne 22.8.2019;
 Krajský úřad – Jihočeský kraj, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – Vyjádření Spis. zn: OZZL
85625/2019/kaper SO, č.j.: KUJCK 88384/2019 ze dne 22.8.2019;
 Městský úřad Vodňany, IČ: 00251984, se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, Odbor životního
prostředí - Souhrnná informace č.j.: MUVO 6727/2019 ze dne 19.8.2019;
 Městský úřad Vodňany, IČ: 00251984, se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, Odbor dopravy
a silničního hospodářství - Vyjádření Spis. zn.: DOPSIL 229/2019, č.j.: MUVO 7043/2019 ze dne
8.8.2019;
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Městský úřad Vodňany, IČ: 00251984, se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, Odbor výstavby a ÚP
- Závazné stanovisko z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování Spis. zn.: VaÚP/521/2019/Č, č.j.: MUVO
6954/2019 ze dne 6.8.2019;
Městský úřad Vodňany, IČ: 00251984, se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, Odbor výstavby a ÚP
- Vyjádření Spis. zn.: VaÚP/552/2019/Č, č.j.: MUVO 7328/2019 ze dne 20.8.2019;
Obec Krašlovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašlovice 43, 389 01 Krašlovice – Vyjádření k předloženému
stavebnímu záměru a dopravně inženýrským opatření rekonstrukce silnice III/14120 Krašlovice č.j.:
KR 32/2019 ze dne 7.8.2019;
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IČ: 71009345, se sídlem
Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice – závazné stanovisko Spis. zn.: S-KHSJC 22534/2019,
č.j.: KHSJC 22534/2019/HOK.PT-ST ze dne 25.7.2019;
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice – Dopravní inspektorát
Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice - Stanovisko č.j.: KRPC-101203-1/ČJ-2019-020706,
JID: PCR02ETRpo87789162 ze dne 2.8.2019;
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IČ: 70882835, Územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438,
386 01 Strakonice, č.j.: HSCB-3372-2/2019 OU-ST ze dne 1.8.2019;
Obec Krašlovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašlovice 43, 389 01 Krašlovice – Souhlas se záborem
pozemků č.j.: KR 33/2019 ze dne 7.8.2019;
Souhlas vlastníka parc.č. st.15 se stavebním záměrem dle § 184a stavebního zákona;
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických
komunikací č.j.: 659376/18 ze dne 15.7.2019;
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice –
Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy
(elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. č.j.: J13646-16332727 ze dne 11.6.2019;
Obec Krašlovice, IČ: 00667595, se sídlem Krašlovice 43, 389 01 Krašlovice – Vyjádření souhlas s činností
v ochranném pásmu na akci „rekonstrukce silnice III/14120 Krašlovice“ č.j.: KR 35/2019 ze dne
20.8.2019;
Záznamy z výrobních výborů z 27.11.2018, 7.2.2019, 16.5.2019 a 3.6.2019;
Městský úřad Vodňany, IČ: 00251984, se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, Odbor životního
prostředí - Závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství č.j.: MUVO 8653/2019 ze dne
9.10.2019;
Městský úřad Vodňany, IČ: 00251984, se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, Odbor životního
prostředí - Závazné stanovisko z hlediska vodního hospodářství č.j.: MUVO 8655/2019 ze dne 9.10.2019.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice – Dopravní
inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice uplatnila k předmětnému stavebnímu záměru stanovisko
dle § 16 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích pod č.j.: KRPC-101203-1/ČJ-2019-020706, JID:
PCR02ETRpo87789162 ze dne 2.8.2019.
Dotčený orgán souhlasí s předloženým dopravním řešením navrhované stavby ve vztahu k zajištění podmínek
bezpečného a plynulého provozu na pozemních komunikacích a s vydáním stavebního povolení za níže uvedených
podmínek:
 Nově navržené chodníky budou provedeny v souladu s požadavky vyhl. Č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užití staveb, a v souladu s požadavky příslušné ČSN
73 6110 „Projektování místních komunikací“, zejména zdůrazňujeme nutnost zajištění přirozené vodící
linie na chodnících (obrubník u trávníku musí být min. 6 cm vysoký) a provedení požadovaných hmatových
úprav (varovný pás, který musí být umístěn podél celé plochy sníženého obrubníku a dále přetažen po obou
stranách až do výšky obrubníku 8 cm).
Speciální stavební úřad k této podmínce sděluje, že předložená projektová dokumentace je zpracována
v souladu s vyhláškou č. č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užití staveb,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky příslušné ČSN 73 6110 „Projektování místních
komunikací“. Ostatní dílčí podmínky jsou obsahem projektové dokumentace, a proto je tato podmínka
nadbytečná a nebyla zapracována do výrokové části tohoto společného povolení.
 Veřejné osvětlení, musí plnit následující platné předpisy: Světelnětechnické parametry osvětlení pozemních
komunikací stanoví normy [7]-ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd
osvětlení, [8]-ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky, [9]-ĆSN EN 132013 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet a [10]-ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních
komunikací – Část 4: Metody měření.
Veřejné osvětlení není předmětem projektové dokumentace, a proto tato irelevantní podmínka nebyla
zapracována do výrokové části tohoto rozhodnutí.
 Požadujeme dodržení všech příslušných ČSN, obrubníky na počátku a koncích budou zaobleny, či
zapuštěny a nebudou tvořit ostré hrany.
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Speciální stavební úřad k této podmínce sděluje, že projektová dokumentace je zpracována dle příslušných
ČSN. Do výrokové části tohoto společného povolení však zapracoval část podmínky týkající se tvaru a
uložení obrubníků.
Souhlasíme s navrženou místní úpravou provozu pro trvalé dopravní značení dle výkresu č. C.1.6
„Dopravní značení“ Dopravní značení bude provedeno dle požadavků vyhlášky č. 294/2015 Sb., bude
instalováno odbornou firmou a umístěno v souladu s TP 65 a s ohledem na stávající dopravní značení
(nutnost zachování požadovaného u dopravních značek – v obci minimálně 10 m). Vodorovné dopravní
značení bude provedeno odbornou firmou v souladu s požadavky TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní
značení na pozemních komunikacích“.
Speciální stavební úřad tuto podmínku zapracoval do výrokové části tohoto společného povolení, jelikož
výše uvedené „Technické podmínky 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“
a „Technické podmínky 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“
upravují podrobnosti o užití, umístění a případně provedení jednotlivých svislých dopravních značek
a vodorovného dopravního značení.
Souhlasíme s předloženým dopravně inženýrským opatřením výše uvedené stavby pro účely stanovení užití
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, dle předložené žádosti. K povolení uzavírky
komunikace vydáváme souhlas dle § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích dle
návrhu DIO. Vydáváme souhlas dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění k zvláštnímu užívání komunikace dle návrhu v příloze. K přechodnému dopravnímu
značení vydáváme souhlasné stanovisko podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění, ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle
návrhu v příloze. Dopravní značení bude rozmístěno dle přiložených DIO. Před samotnou realizací stavby,
v dostatečném časovém předstihu je nutné předložit na DI PČR Strakonice již schválené DIO k aktualizaci,
z důvodu možnosti dalších uzavírek na okr. Strakonice.
Speciální stavební úřad tuto podmínku vyhodnotil jako informativní sdělení pro stavebníka(y), že je nutné
si před samotnou realizací stavby požádat o zvláštní užívání dle § 25 zákona o pozemních komunikacích,
o stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
a o uzavírku provozu na pozemních komunikacích dle § 24 zákona o pozemních komunikacích.

Z předložených závazných stanovisek dotčených orgánů a po posouzení předložených podkladů bylo zjištěno, že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné
zájmy účastníků společného řízení.
Jelikož se jedná o stavbu veřejné infrastruktury, která může být ve smyslu § 119 odst. 1 stavebního zákona užívána
pouze na základě kolaudačního souhlasu, stanovil speciální stavební úřad podmínku trvalého užívání stavby až po
provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a po vydání kolaudačního souhlasu stavebníkovi v rámci podmínek
společného povolení.
Umístění stavby je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na
využívání území. Speciální stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvod, který by bránil povolení
stavby a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje stavebníka, že při provádění stavby je
potřeba zabezpečit staveniště dle platných právních předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízeních při
stavebních pracích, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a č. 591/2006 Sb. Provedení stavby musí dále
vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové
užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění staveb
a příslušné technické normy, při zachování bezpečnostních předpisů, technologických postupů a ekologických
požadavků.
Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení dle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, a proto se
účastníkům společného řízení podle § 94k odst. e) stavebního zákona, společné povolení doručuje veřejnou
vyhláškou. Jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního
zákona.
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Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice, prostřednictvím Městského úřadu Vodňany, odboru dopravy a silničního hospodářství. Odvoláním lze
napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Václav Blahout
referent odboru dopravy a silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba
Správní poplatek:
Toto společné povolení podléhá správnímu poplatku podle položky 18 odst. 1, písm. f) zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 10 000,-Kč. Tento správní poplatek
byl Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České
Budějovice uhrazen dne 2.12.2019.
Upozornění:
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vodňany a Obecního
úřadu Krašlovice. Veřejná vyhláška bude rovněž zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. S potvrzeným
datem vyvěšení a sejmutí bude tato veřejná vyhláška zaslána zpět Městskému úřad Vodňany, odboru dopravy
a silničního hospodářství.
Vyvěšeno dne:……3.12.2019……………

Sejmuto dne:……3.1.2020……….

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna
i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující svěšení

Stránka 9 z 10

Obdrží:
Účastníci společného řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice; IDDS: cadk8eb

Obec Krašlovice, Krašlovice 43, 389 01 Krašlovice; IDDS: f4aamt2 – k vyvěšení na úřední desce

Lísková Květa, Krašlovice 6, 389 01 Krašlovice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov; IDDS: qa7425t

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice; IDDS: 3534cwz

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice; IDDS: gg4t8hf
Účastníci společného řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákon (veřejnou vyhláškou):
Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

Parc.č. 19/5, st. 14/2 (č.p. 7), st. 14/5 (č.p. 35), 20, 22, st. 16 (č.p. 11), st. 8/3 (č.p. 12), 13/2, 239, 242, 245,
248/5, 250/2, 250/1, 248/4, 279/2, 18/2, st. 13 (č.p. 8), 14/4, st. 39 (č.p. 33), 17/1, st. 10/1 (č.p. 39), 17/2,
st. 10/2 (č.p. 9), st. 9/1 (č.p. 10), 15, 782/4, 14/2, 295/2, 293/2, st. 50 (č.p. 41), 292/2, 289/2 a 288/2
v katastrálním území Krašlovice.
Dotčené orgány:

Městský úřad Vodňany, Odbor životního prostředí, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany

Městský úřad Vodňany, Odbor výstavby a ÚP, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25,
370 71 České Budějovice; IDDS: agzai3c

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice, Územní odbor Strakonice,
Podrspská 438, 386 01 Strakonice; IDDS: ph9aiu3

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice - Dopravní
inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 368 01 Strakonice; IDDS: eb8ai73

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6; IDDS: hjyaavk
Obec, jejíž správní orgán veřejnou vyhlášku doručuje:

Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany – k vyvěšení na úřední desce
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