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Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů přezkoumal ve stavebním řízení podle § 108 až 114 stavebního
zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 26.11.2021 podal
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor, IČO
01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád),
ve znění pozdějších předpisů, a na základě tohoto přezkoumání:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona
stavební povolení
na stavbu: Účelová komunikace SÚ6, II.etapa, úsek km 0,000 - 0,060 k.ú. Meziříčí a Dražice u Tábora
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1223/3 druh pozemku ostatní plocha způsob využití jiná plocha,
2176/2 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v katastrálním území Dražice u
Tábora, parc. č. 1443/2 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice, 1444/1 druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, 1444/2 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, v katastrálním území Meziříčí.
Popis stavby:
stavba řeší návrh nové účelové komunikace - polní cesty v trase stávající nezpevněné cesty, jež bude
propojovat stávající sjezd ze silnice I/19 s již realizovanou stavbou - Polní cesta SÚ6, SÚ7 a SÚ9 v k.ú.
Meziříčí.
Stavba obsahuje:
Trasa začíná v km 0,000 v místě stávajícího sjezdu I/19 (silniční km 93,031). Sjezd je situován vpravo ve
směru Drhovice - Dražice. Dále cesta pokračuje jižním směrem v trase stávající polní cesty. Konec
úpravy je navržen v km 0,094 napojením na již zrealizovanou I. etapu stavby polní cesty SÚ 6.
Charakteristiky nové účelové komunikace: délka 94,47 m, kategorie P 4,5/30, šířka vozovky 4,0 m,
krajnice: 2 x 0,25 m, příčný sklon 2,5%, sklon nezpevněné krajnice 8 %, sklon pláně 3,0%, povrchová
úprava asfaltový beton (ACO).
V trase jsou navrženy 2 směrové oblouky s poloměry o hodnotě 80 m. Stavba je navržena dle ČSN 73
6109 a jedná se o jednopruhovou obousměrnou účelovou komunikaci s výhybnou (rozšíření na 7,0 m).
Rozhledové poměry připojení polní cesty na silniční komunikaci jsou dle ČSN 73 6109 posouzeny a
ověřeny dle ČSN 73 6101, s respektováním ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102/Z1.
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Navržená konstrukce: stabilizační úprava aktivní zóny - úprava aktivní zóny - výměna za štěrkodrť 0/63 300 mm, štěrkodrť 0/63 - 200 mm, štěrkodrť 0/63 - 150 mm, infiltrační postřik, asfaltový beton ACP 16+
- 80 mm, spojovací postřik, asfaltový beton obrusný ACO 11 - 40 mm.
V trase polní cesty je navrženo 1 připojením se stejnou konstrukcí jako polní cesta. Sjezd (připojení) je
situován vpravo ve směru Drhovice - Dražice. Úhel připojení je navržen hodnotě 87 stupňů. Poloměry
připojovacích oblouků v hraně vozovky, jsou navrženy v hodnotě 3,0 m Styčná spára o délce 16,5 m bude
prořezána a vyplněna živičnou zálivkou. Vozovka sjezdu bude na délku 16 m rozšířena na 6,0m. Na
hranici pozemků cesty, v km 0,000 je navrženo umístění betonového silničního obrubníku (délka 13,5 m)
do úrovně povrchu vozovky. Obrubník bude uložen do betonu C 15/20. V místě sjezdu ze silnice I/19
dojde k přerušení smíšené stezky pro chodce a cyklisty. Přerušení bude upraveno a doplněno o betonový
silniční nájezdový obrubník s varovným pásem.
V úseku km 0,018 – 0,038 vpravo budou doplněny silniční obrubníky zapuštěné do úrovně vozovky,
délky 20,0 m. Obrubníky budou uloženy do betonového lože z betonu C16/20 tloušťky 0,15 m. Důvodem
umístění obrubníků je jednodušší nájezd těžké zemědělské techniky na pozemek p.p.č. 1318/32 v k.ú.
Meziříčí.
V trase polní cesty je navržen 1 hospodářský sjezd (bez propustku) o šířce 8 m. Sjezd bude mít délku 2,9
m, bude umístěn ve staničení 0,066 vlevo a bude disponovat stejnou konstrukcí jako polní cesta. H. sjezd
bude na hranici pozemku osazen betonovými silničními obrubníky do betonu zapuštěnými do úrovně
vozovky.
V trase je navržena výhybna pro soupravy a to ve staničení km 0,018 - 0,056. Vozovka nové polní cesty
je zde rozšířena na 7 m v délce 38 m s náběhy v délce 2,0 m a 12,0 m.
Dřeviny v okolí stavby cesty budou chráněny ve smyslu ČSN 83 9061.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1.

2.

3.

4.

Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení
vyhotovenou Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČ 416 01 483, z V/2021 –
autorizace Ing. Ivan Kulíšek, ČKAIT 1004167. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem.
Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno vytýčení stávajících podzemních sítí
v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna příslušná opatření zabraňující jejich poškození.
O převzetí těchto podzemních sítí bude proveden zápis do stavebního deníku.
Budou dodrženy podmínky vyjádření vlastníků či správců veřejné infrastruktury pro provádění
stavby:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření ze dne 14.6.2021, č.j. RSD- 2968/2021 – 3: při provádění
stavebních prací nebude vytěžená zemina odkládána na komunikaci I/19 a nebude omezena
průjezdnost této komunikace, v opačném případě je nutné požádat Krajský úřad – Odbor dopravy o
povolení částečné uzavírky a s ŘSD ČR, správou České Budějovice sepsat nájemní smlouvu za
zábor komunikace (33,55Kč/m2 a den). Zároveň bude předloženo dopravní řešení (DIO)
odsouhlasené Policií ČR – žadatel zodpovídá za DZ, jeho řádný stav a údržbu po celou dobu trvání
uzavírky. Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovky, v opačném případě toto
investor, příp. zhotovitel bezodkladně odstraní na vlastní náklady. Stavbou nedojde k žádnému
zásahu do pozemků ŘSD ČR. Styčná spára bude ošetřena pružnou asfaltovou zálivkou. Nesmí dojít
ke zhoršení odtokových poměrů na silnici I/19, v opačném případě bude tyto vzniklé problémy řešit
investor stavby na vlastní náklady.
Obec Dražice, vyjádření ze dne 28.7.2021: je nutno zajistit vytýčení sítí VO v okolí hřbitova.
Cetin a.s., vyjádření ze dne 7.10.2021, č.j. 813540/21: dle předložené projektové dokumentace
dojde, při realizaci stavby, ke střetu s trasami SEK. Před zahájením zemních prací vyžadujeme
vytyčení a označení tras SEK na terénu a s jejich polohou prokazatelně seznámit všechny
pracovníky, kteří budou provádět zemní práce. Stávající nadzemní skříň rDSLAM situovaná ve
staničení km 0,012 vpravo a podzemní kontejner PKOR situovaný ve staničení km 0,071 vpravo
budou ochráněny od provozu na polní cestě betonovým silničním obrubníkem. V místě úseku km
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0,000 – 0,071 vede trasa SEK většinou pod nově budovanou konstrukční vrstvou komunikace.
Požadujeme proto založit rezervní chráničku DN 160 délky cca 60,0m mezi předmětnou rDSLAM
skříní a kontejnerem PKOR. Chránička bude zaslepena proti zanesení víčka a geodeticky zaměřena.
Požadujeme přizvání ke kontrole po obnažení pláně popř. jiného místa střetu a to i v případě, že
nedojde k obnažení prvků SEK. Kontaktní osobou pro kontrolu dodržení výše uvedených a
všeobecných podmínek ochrany SEK během stavby je uvedený pracovník POS a řídit se
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK: Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození
nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru
stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od
krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (PVSEK) nesmí používat mechanizačních
prostředků a nevhodného nářadí. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen oznámit zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., pověřeného
ochranou sítě (POS). Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace.
S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly
činnosti provádět. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí
osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu
PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK,
stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve
výkresové dokumentaci. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo
prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji
v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez
zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích
pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. V místech,
kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na
ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (NVSEK) je
povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení
platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a
technologických postupů. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je
stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební
mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany
trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. Stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit
niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např.
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat,
přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. Křížení a souběh se SEK:
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v
zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m
na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.)
umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení. Stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). Stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména: neumisťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické
infrastruktury; nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně; projednat s POS, nejpozději ve
fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní
kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
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Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na
stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení
stavby.
Stavebník je povinen ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních
prohlídek stavby.
Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním
k vykonávání vybraných činností ve výstavbě. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit
speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu.
Na stavbě bude k dispozici projektová dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem a bude
veden stavební deník v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po
dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby
včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500
pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor)
podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní
inspektorát práce v Českých Budějovicích.
Vyvážením neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. S odpady,
které budou vznikat při stavbě a při provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o
odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou MŽP č. 381/2001 a 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách,
objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba
povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do
doby vzniku práva užívat stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby.
Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:
Národní památkový ústav, vyjádření ze dne 24.6.2021, č.j. NPU – 331/48846/2021: výstavba je
možná za podmínky, že stavebník podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, oznámí
zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní
jemu nebo oprávněné organizaci, provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Archeologický ústav AV ČR Praha, vyjádření ze dne 29.6.2021, č.j. ARUP – 4479/2021:
stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno písemně,
v předstihu minimálně 21 dnů.
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, koordinované závazné stanovisko ze dne 8.7.2021, č.j.
METAB 39272/2021/OR/ŠO: Městský úřad Tábor, Odbor dopravy - Dopravní značení vyžaduje
vydání stanovení úpravy provozu příslušným silničním správním úřadem, tj. Krajský úřad
Jihočeského kraje Odbor dopravy s silničního hospodářství, České Budějovice (I/19), Městský úřad
Tábor, Odbor dopravy (veřejně přístupná účelové komunikace). Budou v maximální míře přijata
opatření k zajištění ochrany veřejných zájmů, jako je bezpečnost a plynulost silničního provozu,
stavební a dopravně technický stav dotčených pozemních komunikací.
Stavba bude dokončena do: 12/2023.
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III. Podmínky pro užívání stavby:
A. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a
měření předepsané zvláštními právními předpisy.
B. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
C. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní
prohlídky stavby:
- po umístění silničních obrubníků
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
D. Speciální stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto
doklady:
- protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
- dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (na správním území obce, která vede
technickou mapu obce, doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy
změny týkající se obsahu technické mapy obce)
- geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí (tento plán se nepřipojí,
pokud nedochází ke změně půdorysného ohraničení stavby)
- stanovení místní úpravy provozu
- prohlášení zhotovitele
- doklady k použitým výrobkům
- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků
- stavební deník
- další potřebné doklady.
Toto stavební povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Toto rozhodnutí pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Odůvodnění:
Navrhovatel dne 26.11.2021 podal žádost o stavební povolení na stavbu: Účelová komunikace SÚ6,
II.etapa, úsek km 0,000 - 0,060 k.ú. Meziříčí a Dražice u Tábora na pozemcích parc. č. 1223/3, 2176/2 v
katastrálním území Dražice u Tábora, parc. č. 1443/2, 1444/1, 1444/2 v katastrálním území Meziříčí.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
Na stavbu bylo vydáno Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Meziříčí, obce Meziříčí, Státním pozemkovým úřadem, územní pracoviště Tábor (původně
Okresní pozemkový úřad), dne 2.5.2002, pod č.j. PÚ/PÚ/794/2002.
Městský úřad Tábor, Odbor dopravy oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s
ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům
řízení. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 12.1.2022, o jehož výsledku byl sepsán
protokol. Současně upozornil, že nejpozději při ústním jednání mohou dotčené orgány uplatnit svá
stanoviska a účastníci řízení své námitky, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil v souladu
s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním
rozhodnutí ve věci.
V řízení speciální stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na
nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku
tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 109 stavebního zákona a stanovil je tak, jak je
uvedeno: stavebník; vlastník stavby, na níž má být provedena změna; vlastník pozemku, na kterém má
být stavba prováděna; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k
tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, jejichž práva budou prováděním
stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, jehož vlastnické právo bude
prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému
břemenu, které bude prováděním stavby přímo dotčeno; vlastníci a správci dotčené infrastruktury (ostatní
nemohou být rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech).
Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
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Obec Meziříčí, Meziříčí 70, 391 31 Dražice
Obec Drhovice, Drhovice 64, 391 31 Dražice
Obec Dražice, Dražice 166, 391 31 Dražice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická tř. 110/49, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ing. Petr Bradáč, Střimelická 2495/8, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41
Ing. Helena Barvová Melová, Přeštická 1094/8, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Farma Písek Land, s.r.o., Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1-Nové Město
ZAS Dražice, a. s., Radkov 89, 391 31 Dražice
Hana Klicmanová, Drhovice 29, 391 31 Dražice
Jiří Koutenský, Drhovice 7, 391 31 Dražice
Milan Výborný, Meziříčí 50, 391 31 Dražice
Jitka Výborná, Meziříčí 50, 391 31 Dražice
Bc. Miroslav Flígr, DiS., Dražice 233, 391 31 Dražice
Antonín Truhlář, Frýdecká 441, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha 99
Radmila Kyrianová, Tankistů 2453, 390 03 Tábor 3
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých speciální stavební úřad při
rozhodování vycházel:
- Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Meziříčí, obce
Meziříčí, Státním pozemkovým úřadem, územní pracoviště Tábor (původně Okresní pozemkový
úřad), dne 2.5.2002, pod č.j. PÚ/PÚ/794/2002
- souhlas na situaci ze dne 26.11.2021 dle § 184a stavebního zákona – Obec Dražice
- souhlas na situaci ze dne 19.11.2021 dle § 184a stavebního zákona – Obec Meziříčí
- souhlas na situaci ze dne 22.11.2021 dle § 184a stavebního zákona – Obec Drhovice
- T - Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 3.6.2021 č.j. E29506/21
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 3.6.2021, č.j. 210603 – 1344301627
- EG.D a.s. vyjádření ze dne 3.6.2021, č.j. M18416 – 26120682
- Net4Gaz, vyjádření ze dne 3.6.2021, č.j. 6619/21/OVP/N
- Čepro a.s., vyjádření ze dne 3.6.2021, č.j. 9209
- Čeps a.s., vyjádření ze dne 4.6.2021, č.j. 5260/2021/CEPS
- ČEVAK a.s., vyjádření ze dne 4.6.2021, č.j. O21070151383
- ŘSD ČR, vyjádření ze dne 14.6.2021, č.j. RSD – 2968/2021 - 3
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, vyjádření ze dne 21.6.2021, č.j. SUS JcK
11165/2021
- Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, vyjádření ze dne 9.6.2021, č.j. SPU
217867/2021
- Národní památkový ústav České Budějovice, vyjádření ze dne 24.6.2021 č.j. NPU – 331/48846/2021
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, vyjádření ze dne 29.6.2021, č.j.
SBS 25364/2021/OBÚ – 06/1
- Jihočeský vodárenský svaz, vyjádření ze dne 7.7.2021, č.j. 2021/1397
- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, koordinované závazné stanovisko ze dne 8.7.2021, č.j. METAB
39272/2021/OR/Šo
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, vyjádření ze dne 29.6.2021, č.j. ARUP-4479/2021
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, stanovisko ze dne
12.7.2021, č.j. KHSJC 18275/2021/HOK JH-TA
- Obec Dražice, vyjádření ze dne 28.7.2021
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor,
Dopravní inspektorát, vyjádření ze dne 6.8.2021, č.j. KRPC-787-745/ČJ-2021-020806
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 7.10.2021, č.j. 813540/21
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Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.
Ve stanovené lhůtě se účastník řízení společnost ZAS Dražice se vyjádřili k podkladům rozhodnutí při
ústním jednání, které proběhlo dne 12.1.2022 o němž byl sepsán protokol.
Vypořádání s vyjádřením účastníka k podkladům rozhodnutí:
Vyjádření byla zapracována do výrokové části tohoto rozhodnutí a spočívají v drobném doplnění
projektové dokumentace. V úseku km 0,018 – 0,038 vpravo budou doplněny silniční obrubníky zapuštěné
do úrovně vozovky, délky 20,0 m. Obrubníky budou uloženy do betonového lože z betonu C16/20
tloušťky 0,15 m. Důvodem umístění obrubníků je jednodušší nájezd těžké zemědělské techniky na
pozemek p.p.č. 1318/32 v k.ú. Meziříčí.
V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil
shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí.
Speciální stavební úřad došel k závěru, že projektová dokumentace je zpracována v souladu
s podmínkami územního rozhodnutí a se stavebním zákonem, zejména s obecnými požadavky na
výstavbu, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních
předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem
chráněných zájmů účastníků řízení.
Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl
způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského
kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se
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.
Po nabytí právní moci rozhodnutí zašle speciální stavební úřad stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek o povolení stavby 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.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou,
ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje
desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní
lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného
rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.
„otisk úředního razítka“
Mgr. Jan Pávek, LL.M.
vedoucí odboru dopravy
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. Žadatel je dle
zákona 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, osvobozen od správních poplatků.
Doručí se:
Stavebník: (datovou schránkou)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor, IDDS: z49per3
Ostatní účastníci: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku, datovou schránkou)
Obec Meziříčí, IDDS: fzmed4b
Obec Drhovice, IDDS: 45za77a
Obec Dražice, IDDS: sg3bs2i
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, IDDS: zjq4rhz
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Ing. Petr Bradáč, Střimelická č.p. 2495/8, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41
Ing. Helena Barvová Melová, Přeštická č.p. 1094/8, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Farma Písek Land, s.r.o., IDDS: hqnzt54
ZAS Dražice, a. s., IDDS: 6bhuvf3
Hana Klicmanová, Drhovice č.p. 29, 391 31 Dražice
Jiří Koutenský, Drhovice č.p. 7, 391 31 Dražice
Milan Výborný, Meziříčí č.p. 50, 391 31 Dražice
Jitka Výborná, Meziříčí č.p. 50, 391 31 Dražice
Bc. Miroslav Flígr, DiS., Dražice č.p. 233, 391 31 Dražice
Antonín Truhlář, Frýdecká č.p. 441, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha 99
Radmila Kyrianová, Tankistů č.p. 2453, 390 03 Tábor 3
Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou)
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
Národní památkový ústav, územní pracoviště České Budějovice, IDDS: 2cy8h6t
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 2
Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
1 x spis zde

