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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní
úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1, písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, (dále jen "stavební zákon") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen
"společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného
povolení, kterou dne 03.03.2021 podala
Obec Dolní Třebonín, IČ: 00245852, Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
Chodník podél silnice III/15535 v obci Dolní Třebonín
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 167 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 1353 (ostatní plocha), parc. č. 1357/2 (ostatní plocha), parc. č. 1364
(ostatní plocha), parc. č. 1414 (ostatní plocha), parc. č. 2266 (ostatní plocha), parc. č. 2270
(ostatní plocha), parc. č. 2292/1 (ostatní plocha), parc. č. 2292/5 (ostatní plocha), parc. č.
2293/3 (ostatní plocha), parc. č. 2294/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Třebonín.
Druh a účel umisťované a povolované stavby:
SO 101 - Chodník, zpevněné a zelené plochy
- Nový chodník začíná v rozjezdu křižovatky III/15535 s MK vedoucí do obytné zástavby. V
celé své délce kopíruje hranu stávající silnice III/15535, která bude rekonstruována
(rekonstrukce je samostatnou akcí SÚ JČK). Vzhledem k šířkovým poměrům mezi hranou
stávající sil. III/15535 a obytnými objekty je v určitých místech chodník lokálně zúžený
(v souladu s ČSN 736110), vždy však na hodnotu nejméně 1,0 m. Ve zúženém místě silnice
III/15535 (podél objektu č.p. 24) před vjezdem k obecnímu úřadu a ke školce je místo
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chodníku navržena bezpečnostní plocha, která zamezí možnému vjetí vozidel přímo k
fasádě objektu. Tato plocha je v nejužším místě široká 0,5 m.
Chodník vedoucí okolo parkoviště u OÚ bude pro překonání výškových rozdílů ohraničen
zídkou z betonových tvárnic, kde bude umístěno zábradlí v. 1,10 m nad povrch chodníku.
V místech, kde je mezi objekty a chodníkem zelený pruh, budou v tomto pruhu umístěny
nové sloupy veřejného osvětlení. V místech, kde zelený pruh není, budou sloupy VO
umístěny do plochy chodníku vždy při zachování min. průchozího profilu 1,10 m.
Plochy ve stávajících křižovatkách MK budou mimo prostor chodníku zrekultivovány.
Chodník v km 0,265 v prostoru návsi bude sloužit jako nástupiště stávající autobusové
zastávky. V současné době je autobusová zastávka v tomto místě bez nástupiště,
vybudováním chodníku tak dojde k zajištění bezpečnosti obyvatel, kteří tuto zastávku
využívají. Výška obruby v místě nástupiště bude 0,16 m (pro bezproblémové otevření dveří
autobusu přes obrubník vzhledem k říčnému klopení vozovky). Podél obruby bude
kontrastní pás.
Vzhledem k počtu chodců využívající nový chodník a umístění převedení chodců přes
stávající MK v obloucích nároží křižovatek jsou v těchto místech navržena místa pro
přecházení.
V km od 0,400 — cca km 0,620 bude při rekonstrukci sil. III/15535 upraven její příčný sklon
na jednostranný směrem od nového chodníku a dojde tak tímto k svedení povrchových vod
do silničního příkopu na druhé straně silnice.
Při provádění všech chodníků bude kladen velký důraz na jejich provedení, odpovídající a
vyhovující potřebám osob s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu
s vyhláškou 389/2009 Sb., v platném znění.
Niveleta chodníku kopíruje od ZÚ až do KÚ stávající hranu silnice III/15535 s výškovým
odsazením +0,12 m nad povrchem této komunikace. V místě snížených obrub ve vjezdech
a v místech ukončení chodníku v křížení s MK (místními komunikacemi) je chodník a obruba
osazena na výšku +0,02 m nad hranu asfaltového zpevnění.
Chodníky v ukončení u silniční komunikace musí mít snížený obrubník na výškový rozdíl 20
mm oproti vozovce a musí být opatřeny signálními pásy spojujícími varovné pásy s vodícími
liniemi. V ostatních případech budou signální pásy jen v případě, že bude zajištěna
bezpečnost při přecházení zrakově postižených osob. Navazující šikmé plochy musí
odpovídat požadavkům na šikmé rampy dle vyhl. č. 398/2009 Sb., v platném znění. Po celé
délce sníženého obrubníku, směrem do chodníku, musí být zřízen varovný pás šíře 400 mm
při současném zachování přesahu nejméně 800 mm na obě strany signálního pásu.
Výškové rozdíly vnějších a vnitřních komunikací nesmí být vyšší než 20 mm.
Povrch chodníků, schodišť, šikmých ramp a podlah vnitřních komunikací musí být rovný,
pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6,
u šikmých ramp pak 0,6 + tg a, kde a je úhel sklonu rampy.
Pochozí šikmé plochy, pokud nejsou rampami podle vyhl. č. 398/2009 Sb., v platném znění,
smí mít sklon nejvýše 1 12 (8,33 %).
Chodníky smí mít podélný sklon nejvýše 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše 1: 50 (2,0 %).
Při celkové opravě silnice III/15535 nebude výška asfaltového zpevnění měněna, dojde k
max. úpravě lokálních propadlých míst. Nové obruby budou všude osazeny na výšku +0,12
m (resp. +0,02 m) vzhledem k novému povrchu silnice III/15535.
Odvodnění – v současné době jsou dešťové vody odváděny příčným a podélným sklonem
vozovky do okolního terénu, popř. do otevřených silničních příkopů.
V rámci stavby chodníku jsou navrženy nové uliční vpusti (UVI — 10). Těmito uličními
vpustěmi bude dešťová voda svedena do stávající kanalizace. V km 0,770 — KÚ bude
vybudována nová dešťová kanalizace pro odvodnění části silnice III/15535 v km 0,720 —
KÚ. Tato kanalizace bude zaústěna do stávající bet. trouby ve vjezdu za KÚ pomocí šachty.
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SO 401 - Veřejné osvětlení
- Veřejné osvětlení je navrženo v souladu s požadavkem zadavatele a provozovatele VO.
- Navržený kabelový rozvod veřejného osvětlení — osvětlovací bod je připojen ze stávajícího
rozvaděče RVO, případně ze stávajícího vývodu pro stávající rozvod VO.
- Projektované osvětlovací body 1–25 u nového chodníku budou osazeny těsně za sad.
obrubníkem v. 0,06 m, v místech, kde to nedovolí místní podmínky, co nejblíž stávající
zástavby nebo oplocení z důvodu strojního uklízení sněhu a zachování maximální
průchodnosti chodníku. Případný přechod stávající komunikace p.č. 2266 — silnice
III/15535 ve vlastnictví Jihočeského kraje bude proveden řízeným protlakem. Přechod
stávajících komunikací ve vlastnictví obce Dolní Třebonín je navržen řízenými protlaky,
případně ve výkopu 50/120 cm z důvodů stávajících sítí po obou stranách komunikací. V
případě, že po vytýčení stávajících podzemních vedení bude v místě překopu dostatek
místa pro možnost řízeného protlaku, lze po dohodě s investorem akce provést řízený
protlak, provést zápis do stavebního deníku — na řízený protlak ponechána v rozpočtové
části rezerva. Projektované rozvody VO jsou navrženy v chodníku kabelem CYKY 4Bx10 v
PVC rourách průměr 50 mm v pískovém loži tl. 10 cm s krytím výstražnou fólií z PVC š.33
cm ve výkopu 35/50 cm, pod vjezdy na parcely — pojezd vozidly do 3.5 tuny ve výkopu
35/80 cm v PVC rourách průměr 50 mm v pískovém loži tl. 10 cm s krytím výstražnou fólií z
PVC š.33 cm, při přechodu místních komunikací v PE rourách 90 mm ve výkopu 50/120 cm.
- Stožáry VO včetně svítidel nebudou v žádném případě zasahovat do průjezdného profilu
komunikací, doporučená vzdálenost osvětlovacích bodů 35–36 m, maximální vzdálenost
osvětlovacích bodů 38 m.
- Nové osvětlovací body č. 1–25 jsou navrženy dle požadavku investora akce LED svítidly 35
W osazenými na výložnících délky 1 m, montážní výška svítidla 7 m na bezpaticových
stožárech výšky 7.0 m Zn 133/89/60 mm — rozteč svítidel max. 38 m. Stožáry budou
vybaveny elektrovýzbrojí pro napojení svítidel v soustavě TN-S. Pro stožáry budou
zhotoveny pouzdrové základy s uložením podkladového plechu na vybetonované dno,
vytvořením kabelových prostupů a zabetonováním pouzdra. Po stavbě stožáru bude povrch
pouzdrového základu upraven včetně zhotovení spádové betonové desky.
- Rozvod veřejného osvětlení bude uzemněn připojením stožárů VO na uzemňovací drát
FeZn10mm, který bude uložen v trase projektovaného rozvodu dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
pod kabelové lože do drážky na dně výkopu a zasypán zeminou. Projektované uzemnění
propojit s uzemněním stávajícího stožáru VO. Vlastní připojení stožárů provést drátem
FeZn10cmm s izolací pomocí svorek SP1 osazených cca 30 cm nad terénem.
Údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru
nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje a povoluje:
Stavba se umisťuje a povoluje na pozemcích st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 167
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1353 (ostatní plocha), parc. č. 1357/2 (ostatní plocha),
parc. č. 1364 (ostatní plocha), parc. č. 1414 (ostatní plocha), parc. č. 2266 (ostatní plocha),
parc. č. 2270 (ostatní plocha), parc. č. 2292/1 (ostatní plocha), parc. č. 2292/5 (ostatní plocha),
parc. č. 2293/3 (ostatní plocha), parc. č. 2294/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní
Třebonín
Umístění na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních
staveb
Stavební záměr, tj. výše citované stavební objekty se umisťují v souladu s ověřeným výkresem
č. C.3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES z prosince 2020 v měř. 1:400, který vypracoval
Michal Šlinc, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT 0102069 (výkres v příloze).
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Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností
od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z prosince 2020, stupeň DUSP,
kterou autorizoval Michal Šlinc, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT 0102069.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního
úřadu.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
O provedeném vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl,
vytyčovací protokol, který musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména
§ 3 zákona a část třetí), a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která upravuje požadavky
na provádění staveb, a příslušné technické normy.
5. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
6. Při provádění stavby bude řádně veden stavební deník.
7. Stavební povolení, ověřená projektová dokumentace a stavební deník budou neustále na
stavbě k dispozici pro potřebu kontrolních orgánů.
8. Stavba bude viditelně označena štítkem „Stavba povolena“. Stavebník učiní opatření, aby
po dobu stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených. Štítek „Stavba povolena“
si stavebník převezme u zdejšího silničního správního úřadu spolu s ověřenou projektovou
dokumentací po nabytí právní moci stavebního povolení.
9. Při provádění stavby budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy z oblasti
odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
O vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
10. Při kolaudaci stavby (závěrečné kontrolní prohlídce, popřípadě při kontrole správním
orgánem) budou předloženy doklady o zákonném využití nebo likvidaci vzniklých odpadů.
V době realizace stavby budou odpady zabezpečeny tak, aby nedocházelo ke znečištění
veřejného prostranství v okolí stavby, úniku nebo odcizení.
11. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami souhrnného závazného stanoviska
Městského úřadu Český Krumlov, Odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: MUCK
05987/2021/OŽPZ/Ra ze dne 1.3.2021 zejména:
• Vyprodukované stavební odpady vzniklé v rámci stavby budou předány oprávněné
osobě (např. skládka, recyklační zařízení). Ukládání odpadů na povrchu terénu je
možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č.
294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu,
v platném znění. Dokladem není čestné prohlášení stavebníka nebo zhotovitele stavby.
• Přebytečná výkopová zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě, kde
byla vytěžena bude do kolaudace (popř. závěrečné kontrolní prohlídky) odstraněna v
souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy z hlediska odpadového
hospodářství.
• V době realizace je nutné odpady zabezpečit tak, aby nedocházelo ke znečištění
veřejného prostranství v okolí stavby, úniku nebo odcizení.
• Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým
během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém
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přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém je vytěžen, se nevztahuje zákon
o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona o odpadech).
• Dřevo lze spalovat pouze za předpokladu, že není kontaminováno chemickými látkami –
povrchově upraveno nátěrem nebo napuštěno chemickými přípravky.
• Realizací stavebního záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
Ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
• Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo
zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu
smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
• Stavební práce prováděné v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být
prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému.
Budou dodrženy i ostatní podmínky v tomto souhrnném závazném stanovisku uvedené.
12. V průběhu stavebních i bouracích prací a při odvozu bouraného materiálu zajistí stavebník
důsledné dodržování takových organizačních a technických opatření, která budou
minimalizovat hlukové emise tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu hluku dle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění.
13. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, p.o., závod Český Krumlov, č.j.: SÚSCK/2353/21 ze dne 16.2.2021
zejména:
• Stavbou chodníku nesmí v žádném případě dojít k zúžení stávající vozovky silnice
III/15535.
• Provedením stavby chodníku podél silnice III/15535 nesmí dojít ke zhoršení současných
odtokových poměrů srážkových vod ze silničního tělesa v místě napojení chodníku na
vozovku, tzn. v místě napojení chodníku na vozovku silnice bude provedeno dostatečné
množství uličních vpustí pro odvod povrchových vod, případně lze použít obrubníkové
uliční vpusti (v návrhu 10 uličních vpustí).
• Výkop v živičném krytu silnice III/15535 pro nové vpusti a dešťovou kanalizaci bude
proveden prořezáním asfaltové vrstvy. Výsprava výkopu bude provedena nenamrzavým
materiálem hutněným po vrstvách max. tl. 0,2 m, aby nedocházelo k jeho sedání. Kvalitu
hutnění požadujeme doložit výsledkem zkoušky hutnění a únosnosti, požadovaná kvalita
hutnění je 100 Mpa Ev2.
• Napojení nového chodníku s obrubníkem na vozovku silnice III/15535 bude provedeno
pomocí oříznutí hrany vozovky, po provedení osazení obruby včetně nové uliční vpusti
bude vzniklá mezera doasfaltována (konečná úprava bude ve složení min. 0,2 m štěrku
a 0,15 m asfaltové směsi) a vzniklé spáry ve vozovce ošetřeny profrézováním komůrky s
následným zalitím asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou (pružná zálivka).
• V případě, že si stavba chodníku u silnice III/15535 vyžádá úpravu či osazení
dopravního značení (včetně VDZ), dopravního zařízení budou tato opatření provedena
na náklady investora stavby.
• Vytěžená zemina z výkopu u silnice III/15535 nebude umisťována na vozovce silnice. V
předmětném úseku silnice bude zhotovitelem stavby prováděn pravidelný úklid po
případném znečištění vozovky silnice způsobené předmětem stavby.
• Veškeré silniční pozemky parc. č. 2266 a 2294/1, k. ú. Dolní Třebonín, tak jak jsou
definovány dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, budou po ukončení
stavebních prací uvedeny do původního stavu nebo do takového stavu, který bude
odsouhlasen Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje.
• Zhotovitel stavby na základě vydaného rozhodnutí o zvláštním užívání silnice uzavře se
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závodem Český Krumlov smlouvu o
finanční náhradě za zvláštní užívání a před započetím prací uhradí stanovený poplatek.
Před vlastním zahájením provádění stavebních prací převezme zhotovitel od zástupce
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu Český Krumlov, střediska Domoradice,
protokolárně dotčený úsek silnice III/15535 do dočasného užívání a po provedení prací
ho opět protokolárně předá zpět.
• Po provedení stavby chodníku u silnice III/15535, resp. k závěrečné kontrolní prohlídce
bude zpracován oddělovací geometrický plán stavby chodníku zasahující do silničních
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pozemků parc. č. 2266 a 2294/1, k. ú. Dolní Třebonín a bude zažádáno Jihočeský kraj o
majetkoprávní vypořádání této části silničního pozemku pod stavbou investora
(chodník). U geometrického zaměření je nutná účast zástupce Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje. Zároveň bude oddělena část pozemku parc. č. st. 71, k. ú. Dolní
Třebonín ve vlastnictví Obce Dolní Třebonín, do které zasahuje vozovka silnice III/15535
a toto bude zahrnuto do budoucího majetkoprávního vypořádání.
• Po realizaci stavby bude na náklady investora stavby zaměřen průběh inženýrských
sítí v silničních pozemcích parc. č. 2266 a 2294/1, k. ú. Dolní Třebonín a vyhotoven
geometrický plán pro vyznačení služebnosti inženýrské sítě. Po ukončení
kolaudačního řízení uzavře investor stavby se Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě a v určeném termínu provede
vklad do katastru nemovitostí a finanční úhradu.
• Stavba chodníku včetně odvodnění v průtahu obcí bude časově sladěna s opravou
povrchu silnice plánovanou Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje tak, že
budou na sebe navazovat. Časový harmonogram prací bude konzultován a
odsouhlasen zástupcem Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Budou dodrženy i ostatní podmínky v tomto vyjádření uvedené.
14. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkou sdělení Městského úřadu Český Krumlov,
Odboru památkové péče, č.j.: MUCK 06680/2021/OPP/JV ze dne 5.2.2021 zejména:
• stavební práce provádět v souladu s § 9 památkového zákona takovým způsobem, aby
nebyly způsobeny nepříznivé změny stavu kulturní památky Horní Třebonín č.p. 1.
zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 29360/3-1237.
15. Pokud dojde při stavebních pracích k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby
nebo chráněných částí přírody, jakož i k archeologickým nálezům, ohlásí investor (dodavatel
stavby) toto ihned speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popř.
archeologickému ústavu nebo orgánu státní ochrany přírody a učiní nezbytná opatření, aby
nález nebyl poškozen nebo zničen.
16. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami stanoviska Policie České republiky – KŘP
Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, Dopravní inspektorát, č.j.: KRPC13658-1/ČJ -2021-020206 ze dne 4.2.2021 zejména:
• Vzhledem k tomu, že do rozhledových poměrů křižovatky zasahuje stávající autobusová
zastávka navržená v jízdním pruhu je třeba pro zlepšení stávajícího rozhledu stykové
křižovatky místní komunikace (parc. č. 2292/1) se sil. lll/15535 v km 0,288 vlevo na
protější stranu umístit odrazové dopravní zrcadlo v souladu s TP 119. S ohledem na to,
že bylo vyhověno umístění zastávky autobusu v rozhledu křižovatky (stávající stav), tak
požadujeme odrazové zrcadlo opatřit úpravou proti zamlžování a rosení (vyhřívané).
Odrazové zrcadlo bude umístěno na protilehlé straně nepřehledného úseku komunikace
v ose vjezdového pruhu ústící příjezdové komunikace. Pokud to stavební uspořádání
dovolí, musí být umístění zvoleno tak, aby řidič vozidla na příjezdové komunikaci mohl v
odrazovém zrcadle přehlédnout úsek na pozorované komunikaci, který odpovídá délce
rozhledu pro zastavení vozidla pohybujícího se po pozorované komunikaci. Příslušné
délky rozhledu pro zastavení jsou uvedeny v normách ČSN 73 6101, Projektování silnic
a dálnic, v platném znění a ČSN 73 61 1 0, Projektování místních komunikacích, v
platném znění.
• Umístění odrazového zrcadla (nemusí být s úpravou proti zamlžování a rosení) v km
0,150 km na křižovatce MK se sil. IIl/15535 pro zajištění levého rozhledu do kterého
zasahují stávající obytné objekty. Pravý rozhled dle ČSN 73 6102 je ve směrovém
oblouku.
• Místa pro přecházení na komunikaci nevyznačovat vodorovným dopravním značením č.
V7b „místo pro přecházení”.
• Chodníky (pěší komunikace) musí být provedeny v souladu s požadavky vyhlášky č.
398/2009 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užití staveb, v platném znění a v souladu s požadavky
ČSN 73 6110, zejména zdůrazňujeme nutnost zajištění přirozené vodicí linie na
chodnících - obrubník musí být min. 0,06 m vysoký a provedení požadovaných
hmatových úprav v místě ukončení chodníků a vstupu do komunikace (varovný pás
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musí býl umístěn podél celé plochy sníženého obrubníku a dále přetažen po obou
stranách až do výšky obrubníku 8 cm), popřípadě jí bude tvořit přilehlá zástavba nebo
oplocení. Dále je nezbytné zajistit, aby při realizaci chodníku byly dodrženy podélné a
příčné sklony chodníku v souladu s předloženou DUSP, především pro osoby těžce
pohybově postižené v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. V místě
stávajících samostatných sjezdů k nemovitostem nebo sjezdů k přilehlým pozemkům,
zajistit, aby byly sníženy silniční obrubníky – přejezdový obrubník se zaoblenou hranou
do betonové lože o nášlapu 40 mm (podmiňujeme rozmezí 20–40 mm).
Nad rámec předloženého dopravního značení bude provedeno vodorovného dopravního
značení na sil. lll/15535, zejména souvisejícího vyznačení zastávky autobusu na jízdním
pruhu – VDZ č, V1 1a „Zastávka autobusu” v souladu s TP 133 (není součástí projektu).
Provedení, místo a způsob osazení SDZ bude splňovat požadavky vyhlášky č. 294/2015
Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, v
souladu s TP 65, TP 100, TP 133, VL 6.1 a VL 6., ČSN EN 1436+A1, ČSN EN 14632
(zejména dodržet rozměry, boční, výškové, směrové a společné umístění, barevné
provedení, druh a typ materiálu apod.). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby realizaci
požadovaného SDZ a VDZ prováděla pouze certifikovaná osoba či firma.
K požadavku orgánu PČR týkajícího se VO v místě přecházení chodci nebude silniční
správní úřad přihlížet, neboť veřejné osvětlení (SO 401) je umístěno vždy na jedné
straně míst pro přecházení (dle výpočtu VO je max. rozteč sloupů VO 38 m pro zajištění
rovnoměrného dostatečného osvětlení). Není tedy důvod umisťovat sloupy VO u míst
pro přecházení po obou stranách MK, tj. cca 6 m od sebe. Místa pro přecházení nejsou
nasvětlena odlišným světlem. V celé trase je nový chodník nasvětlen rovnoměrně.
K požadavku orgánu PČR týkajícího se umístění bezpečnostního zábradlí k ochraně
chodců v místě vedení chodníku mimo obec (extravilán) podél sil. III/15535 v km 0,485
0,770, kde je nejvyšší dovolená rychlost jízdy označená svislou DZ č. B20a „70 km”,
nebude silniční správní úřad přihlížet. Chodník je v km 0,485 — 0, 770 od motorové
dopravy (sil. III/15535) oddělen zvýšeným obrubníkem (viz ČSN 736110, tab. 15).
Zábradlím by v tomto místě došlo k zúžení průchozího profilu chodníku.

17. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření společnosti E.ON Distribuce,
a.s. (elektrická síť), č.j.: H18585 – 26069383 ze dne 11.9.2020 a společnosti EG. D, a.s.
(elektrická síť) č.j.: F5269-27028260 ze dne 4.2.2021 zejména:
• V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci
uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v
platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k
těmto zařízením.
• Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území,
do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným
způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s
trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na
staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
• Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14
dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vytyčovacího zařízení, je investor
zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených
místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG. D, a.s.
(dále jen EGD).
Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Radek Kouba, tel.: 38037-4221, mail:
radek.kouba@egd.cz.
• Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým
ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li
provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
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• Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude
provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho
zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
• Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným
zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
• Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O
kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení
této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora
stavby.
• Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33
3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61
936-1, ČSN 73 6005.
• Po dokončení stavby je v OP distribučního zařízení dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové
hmotnosti nad 6 t.
• V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve
vyjádření č. 26037684, s platností do 14.03.2022, o existenci zařízení distribuční
soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
• Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím
zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení
jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce
v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
• Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v
OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je
nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat
nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je
nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat
nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
Budou dodrženy i ostatní podmínky v těchto vyjádřeních uvedené.
18. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření společnosti E.ON Distribuce,
a.s. (plyn), č.j.: H18585-26069383 ze dne 11.9.2020 a společnosti EG. D, a.s. (plyn) č.j.:
V3090- 27028261 ze dne 3.2.2021 zejména:
• V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci stavby/činnosti dle
uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je
zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení,
jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
• Zakreslení plynárenského zařízení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo
v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o
hranicích ochranného pásma trvale informováni.
• Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, a to nejméně 14
dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné
trasu plynovodu bezpečně určit.
• pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné
stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí
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plynovodu podle pokynů techniků EG. D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení plynovodu a
katodové ochrany zajistí Alois Oškrda, tel.: 733670626, mail: alois.oskrda@egd.cz.
Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením
plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální
opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a
nevhodné pracovní nástroje (hloubicí stroje, sbíječky apod.).
Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení
použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení
podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný
technik EGD, viz kontakty správců zařízení níže.
Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73
6133 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP — zásyp
prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby
nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si
vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s
plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN
EN 1594, ČSN EN 12 007- 1,2,3,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG
605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umisťování objektů a provádění
zemních prací.
Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O
kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na
zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních
vrstev, budou přizváni technici EGD správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O
kontrole bude proveden zápis.
Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety
terénu.
Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, po předchozí dohodě s technikem EGD.
Uhrazení veškerých nákladů práce, vyvolané stavbou, investorem akce, není-li
písemnou dohodou stanoveno jinak.
V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky, uvedené ve
vyjádření č. 26069383, s platností do 09.09.2022, o existenci zařízení distribuční
soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování EGD
na telefonní číslo Poruchové linky 1239.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v těchto vyjádřeních uvedené.
19. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření společnosti PRVOK s.r.o., č.j.:
021/030/2021 ze dne 27.2.2021 zejména:
• Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit či ohrozit zařízení v naší
správě, je investor povinen učinit taková opatření, aby na nich, jejich příslušenství či
zdraví osob zamezil vzniku škod.
• Před zahájením realizace uvažované stavby bude na místě provedeno vytýčení sítí
provozovaných PRVOK s.r.o. (zejména povrchových objektů typu ovládací souprava
šoupátková a přípojková, šoupátkový, hydrantový a kanalizační poklop apod.). Vytýčení
je potřeba objednat nejméně 14 dní předem.
• Při souběhu a křížení stávajících sítí musí být dodržena prostorová norma (ČSN 73
6005).
• V případě zastižení výše uvažovaných povrchových objektů požadujeme úpravu výšky
jejich stávajícího osazení na nově zřizovanou niveletu komunikace (včetně případné
výměny poklopů uzávěrů, prodloužení ovládacích souprav uzávěrů a osazení stupadel
do kanalizačních šachet).
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úprava nivelety jednotlivých zastižených povrchových objektů bude písemně
odsouhlasena oprávněným pracovníkem provozovatele.
• Investor umožní přístup technikům provozovatele na staveniště v průběhu realizace
stavby.
• Investor zajistí trvalou přístupnost uvažovaných povrchových objektů v celém průběhu
realizace stavby bez jakéhokoliv omezení.
• Opěrná zídka nebude umístěny do ochranného pásma veřejného vodovodu, veřejné
kanalizace a ani do ochranných pásem stavbou případně zastižených vodovodních a
kanalizačních přípojek.
• Nově podchycené dešťové vody nebudou svedeny do veřejné kanalizace.
• Navržené kabelové vedení nebude v podélném směru umístěno nad stávající řady
veřejného vodovodu, veřejné kanalizace a ani nad stavbou případně zastižené
vodovodní a kanalizační přípojky.
• V místech křížení trasy navrženého kabelového vedení veřejného osvětlení s dotčenými
řady veřejného vodovodu a veřejné kanalizace a případných vodovodních a
kanalizačních přípojek bude navržené kabelové vedení ukládáno do chrániček s
přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od vnějších hran křížení. Před jejich
zásypem investor v dostatečném předstihu vyzve zástupce PRVOK s.r.o. ke kontrole
provedení. Pracovník PRVOK s.r.o. vydá po odsouhlasení provedení každého křížení
písemný souhlas se zásypem.
• V případě realizace přechodu místní komunikace navrženým kabelovým vedením
řízeným podvrtem, bude nepoškození trubního vedení stavbou případně zastižené
stávající stoky veřejné kanalizace doloženo kamerovým záznamem dotčeného úseku
stoky, provedeným před a po realizaci předložené stavby na náklady investora.
• Stožáry veřejného osvětlení nebudou umístěny do ochranného pásma veřejného
vodovodu, veřejné kanalizace a ani do ochranných pásem stavbou případně zastižených
vodovodních a kanalizačních přípojek.
Budou dodrženy i ostatní podmínky v tomto vyjádření uvedené.
20. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření společnosti CETIN (Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.), č.j.: 752417/20 ze dne 9.9.2020 a č.j.: 535438/21 ze
dne 3.2.2021 zejména:
I. Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti
CETIN a.s.;
II. Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (Ill) tohoto Vyjádření souhlasí, aby
stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti,
provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle
stavebního zákona;
III. Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se všeobecnými podmínkami
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření;
IV. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její
vlastník, společnost CETIN a.s. stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení
S 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti
CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni
stávajícího technického řešení;
V. Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
•

Budou dodrženy i ostatní podmínky v těchto vyjádřeních uvedené.
21. Stavebník si je vědom existence stávajících inženýrských sítí v celém rozsahu stavebního
záměru a prokazatelně s touto skutečností seznámí zhotovitele už v podkladech pro
výběrové řízení a následně při předání staveniště vybranému zhotoviteli. Při střetu s
vedením inženýrských sítí či jejich ochranným pásmem bude postupováno dle vyjádření a
pokynů jejich správců předložených při stavebním řízení (viz. část – vyjádření
k inženýrským sítím tohoto rozhodnutí).
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22. Při provádění prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a
zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i
ekonomicky dostupnými prostředky.
23. K zásahu nebo užití sousedních pozemků dojde pouze s výslovným souhlasem vlastníků.
24. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty a porosty. Vzniklé škody
budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Stavbou nebudou znečišťovány
veřejné komunikace.
25. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích dotčených stavbou a bude provedeno a
provozováno v souladu s § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.
26. Navržené dopravní značení bude v době konání závěrečné kontrolní prohlídky při kolaudaci
stavby osazeno.
27. Stavebník odpovídá plně za případné znečišťování či poškozování veřejných komunikací v
důsledku provádění stavby a přejímá veškerou odpovědnost za dodržování podmínek
tohoto rozhodnutí za všechny případné dodavatele stavby po celou dobu provádění stavby.
V případě, že tuto odpovědnost převede na jiný jediný subjekt, bude speciálnímu
stavebnímu úřadu toto písemně oznámeno a předložena příslušná smlouva. K dalším
dohodám či smlouvám stavební úřad nepřihlíží.
28. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
29. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby
IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
• Vlastník bude stavbu udržovat v řádném stavebně – technickém stavu po celou dobu její
životnosti.
• Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dokončení stavby a požádá o
kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.
• Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními předpisy a k žádosti o kolaudaci budou doloženy tyto
podklady:
• zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl pořízen,
• doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací,
• dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu
povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentace),
• popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové
dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny,
• geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u
staveb dopravní infrastruktury),
• doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby a další
doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení,
• doklad o způsobu likvidace vyprodukovaných odpadů.
• doklady provedených revizních zkoušek elektroinstalace a VO,
• souhlasy dotčených orgánů s užíváním stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, Budějovická 127, 381 01
Český Krumlov
Stanislav Štindl, nar. 27.04.1958, Dolní Třebonín 24, 382 01 Dolní Třebonín
CETIN a.s., Českomoravská 19/2510, 190 00 Praha
EG.D, a.s., Lidická 36/1873, 602 00 Brno
PRVOK s.r.o., Kájovská 11, 382 21 Kájov
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Vlastníci sousedních pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených
vlivem záměru (včetně oprávnění z věcných břemen):
vlastníci pozemků st. p. 36/3, 36/4, 36/6, 86, 430, 47, 43/1, 40, 52/3, 53/1,71, 72, 74, 109, 214,
parc. č. 1509/2, 1509/3, 1414, 1509/1, 1501, 1497, 1487/2, 1487/1, 1487/3,1491/2, 2292/1,
2292/5, 1453/2, 1305/2, 1306/1,1306/3, 1307,1310/3, 1310/8, 1339, 1363/11, 1364, 1363/1,
1363/3, 1363/9, 1365/2, 1366/4, 1369/4, 1370/12, 1357/2, 1353, 1350/2, 1350/1, 1343/9,
1343/10, 1343/5, 1343/8,1340/12, 1340/14, 1339, 1340/2,1363/1,1418/1, 1422/1, 1442/3,
1442/5, 1443, 1487/2, 1487/5, 1493/5, 1496, 1510/4, 2264/6, 2265, 2292/2, 2292/3, 2293/1,
2294/99 v katastrálním území Dolní Třebonín
Odůvodnění:
Dne 03.03.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo
zahájeno společné řízení.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení,
veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů
od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
závazná stanoviska.
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení,
veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje
obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody,
které by bránily povolení záměru.
Odbor úřad územního plánování MěÚ Český Krumlov vydal dne 1.3.2021 pod č.j. MUCK
05981/2021/OUUP/DP závazné stanovisko podle § 96b odst. 3 stavebního zákona. Na závěr
tohoto závazného stanoviska uvedl, že uvažovaný záměr je umisťován do zastavěného území
se stávající dopravní a technickou infrastrukturou, na kterou se napojuje. Uvažovaný záměr
odpovídá stanovené koncepci rozvoje území dané platným ÚP Dolní Třebonín. Realizací
záměru nedojde ke změně dosavadního využívání jednotlivých staveb ani dané lokality.
Vzhledem k typu stavby se nezmění urbanistická koncepce území a ani nedojde k ovlivnění
estetického vnímání prostředí záměru. Na základě výše uvedeného speciální stavební úřad
neshledal rozpor s platnou územně plánovací dokumentací obce Dolní Třebonín a rozhodl
o umístění stavby v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí.
Stanoviska sdělila:
Krajská Hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích souhlasné
závazné stanovisko č.j.: KHSJC 02914/2021/HOK CB-CK ze dne 10.2.2020 bez podmínek,
Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství souhrnné závazné
stanovisko s podmínkami č.j.: MUCK 05987/2021/OŽPZ/Ra ze dne 1.3.2021 s podmínkami,
Městský úřad Český Krumlov, Odbor úřad územního plánování závazné stanovisko č.j.:
MUCK 05981/2021/OUUP/DP ze dne 1.3.2021, bez podmínek
Městský úřad Český Krumlov, Stavební úřad závazné stanovisko č.j.: MUCK 07986/2021
ze dne 12.2.2021, bez podmínek,
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov souhlasné
závazné stanovisko č.j.: HSCB-556-2/2021 UO-CK ze dne 15.2.2021,
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní
inspektorát stanovisko s podmínkami č.j.: KRPC-13658-1/ČJ-2021-020206 ze dne 4.2.2021
s podmínkami,
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Povodí Vltavy, státní podnik souhlasné stanovisko č.j.: 79263/2019-142 ze dne 5.12.2019
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů
souhlasné závazné stanovisko č.j.: 40128/2019-1150-OÚZ-ČB ze dne 9.5.2019.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Vyjádření a sdělení sdělila:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov pod č.j. SÚSCK/2353/21
ze dne 16.2.2021 s podmínkami
- Městský úřad Český Krumlov, odbor památkové péče, sdělení č.j.: MUCK
06680/2021/OPP/JV ze dne 5.2.2021 s podmínkou.
Vyjádření k inženýrským sítím:
CETIN a.s. č.j.: 752417/20 ze dne 9.9.2020 a č.j.: 535438/21 ze dne 3.2.2021,
PRVOK s.r.o., č.j.: 162/030/2020 ze dne 15.9.2020 a č.j.: 021/030/2021 ze dne 27.2.2021
s podmínkami,
E.ON Distribuce, a.s. (elektrická síť) č.j.: H18585-26069383 ze dne 11.9.2020 a EG. D,
a.s., č.j.: F5269-27028260 ze dne 4.2.2021 s podmínkami,
E.ON Distribuce, a.s. (plyn) č.j.: H18585-26069383 ze dne 11.9.2020 a EG. D, a.s., č.j.:
V3090-27028261 ze dne 3.2.2021 s podmínkami.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Vzhledem k tomu, že veškeré podklady
byly doloženy před oznámením zahájení řízení účastníkům řízení, neseznamoval již správní
orgán dle § 36 odst. 3 správního řádu účastníky s podklady pro vydání rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu –
Jihočeský kraj podáním u zdejšího správního orgánu.
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. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze
štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Miloš Havelka
referent ODaSH
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dle se
nevyměřuje.
Příloha
- Situace umístění stavby, grafická příloha rozhodnutí – 1x strana A4.
Obdrží:
účastníci podle § 94k písm. a), b), c), d) (doručenky)
1. Obec Dolní Třebonín, IDDS: bipbkma, sídlo: Dolní Třebonín č.p. 6, 382 01 Dolní Třebonín
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb, sídlo:
Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
3. Stanislav Štindl, Dolní Třebonín č.p. 24, 382 01 Dolní Třebonín
4. CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
5. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu, sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
6. PRVOK s.r.o., IDDS: 9auuid6, sídlo: Kájovská č.p. 11, 382 21 Kájov
účastníci podle § 94k písm. e) (doručenky)
7. Vlastníci uvedených sousedních pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo
dotčených vlivem záměru (včetně oprávnění z věcných břemen):
vlastníci pozemků st. p. 36/3, 36/4, 36/6, 86, 430, 47, 43/1, 40, 52/3, 53/1,71, 72, 74, 109, 214,
parc. č. 1509/2, 1509/3, 1414, 1509/1, 1501, 1497, 1487/2, 1487/1, 1487/3,1491/2, 2292/1,
2292/5, 1453/2, 1305/2, 1306/1,1306/3, 1307,1310/3, 1310/8, 1339, 1363/11, 1364, 1363/1,
1363/3, 1363/9, 1365/2, 1366/4, 1369/4, 1370/12, 1357/2, 1353, 1350/2, 1350/1, 1343/9,
1343/10, 1343/5, 1343/8,1340/12, 1340/14, 1339, 1340/2,1363/1,1418/1, 1422/1, 1442/3,
1442/5, 1443, 1487/2, 1487/5, 1493/5, 1496, 1510/4, 2264/6, 2265, 2292/2, 2292/3, 2293/1,
2294/99 v katastrálním území Dolní Třebonín
Na vědomí:
8. Policie České republiky - KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73, sídlo: Tovární č.p. 165, 381 23 Český Krumlov 1
9. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3,
sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
10. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS:
agzai3c, sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
11. Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český
Krumlov 1
12. Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov 1
13. Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439,
Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
14. Městský úřad Český Krumlov, Odbor úřad územního plánování, Kaplická č.p. 439, Horní
Brána, 381 01 Český Krumlov 1
Úřední desky:
15. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov 1
16. Obec Dolní Třebonín, úřední deska, IDDS: bipbkma, sídlo: Dolní Třebonín č.p. 6, 382 01
Dolní Třebonín
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český Krumlov a Obce
Dolní Třebonín. Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení podle § 25 odst. 2 správního řádu
považuje za doručené, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Toto oznámení musí být též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup –
na elektronické úřední desce příslušné obce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

