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ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
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, § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil ve společném územním a stavebním řízení podle
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.8.2019 podala Obec Zhoř
u Tábora, IČO 00582476, Zhoř u Tábora 50, 390 02 Tábor 2 (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 posouzení:
I.

Vydává podle § 94p odst. 1 stavebního zákona
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

na stavbu: Oprava komunikace "Paďousy" + nová část - jih (dále jen "stavba") na pozemcích p. č.
606/101, 606/109, 606/111, 606/112, 797/1, 797/10, 812/1 v katastrálním území Zhoř u Tábora.
Popis stavby:
V jižní části obce Zhoř u Tábora je umístěna komunikace, jež je ve špatném stavu. PD řeší kompletní
výměnu stávajícího tělesa komunikace a prodloužení této komunikace k zajištění obsluhy nově vzniklých
stavebních pozemků.
Stavba sestává z následujících stavebních objektů: SO 101 - Oprava stávající komunikace, SO 102 - Nová
část komunikace - jih, SO 301- Odvodnění komunikace.
SO 101 - Oprava stávající komunikace (místní komunikace): jedná se o větev "A"; je ve trase stávající
komunikace, která je v havarijním stavu. Vozovka bude mít šířku 5,5 m a délku 197,3 m; povrch vozovky
je navržen z asfaltového betonu a odvodnění bude zajištěno, sedlovým sklonem vozovky do nových
uličních vpustí. Komunikace bude opatřena silničními betonovými obrubníky, kladenými do betonového
lože. Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem 3,0% a podélnou drenáží.
SO 102 - Nová část komunikace: jedná se o větev "B"; jedná se o novou komunikaci. Vozovka bude mít
šířku 5,5 m a délku 50,0 m. Povrch vozovky je navržen z asfaltového betonu a odvodnění bude zajištěno,
sedlovým sklonem vozovky do nových uličních vpustí. Komunikace bude opatřena silničními
betonovými obrubníky, kladenými do betonového lože. Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným
sklonem 3,0% a podélnou drenáží.
Intenzita dopravy se předpokládá max. 30 vozidel denně.
Navržená konstrukce obou větví ("A" a "B") komunikace: hutněná zemní plaň (hutnění 45 MPa),
štěrkodrť 0/63 - 200 mm (hutnění 80MPa), štěrkodrť 0/32 - 150 mm (hutnění 80 MPa), infiltrační
postřik, asfaltový beton ACO 16+ - 70 mm, spojovací postřik, asfaltový beton ACO 11+ - 40 mm.
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Komunikace jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích
na bezbariérové užívání staveb, v platném znění (nejvyšší podélný sklon 6,0%, příčný sklon do 2,5%,
snížené obrubníky u vjezdů - 20 mm)
SO 301 Odvodnění komunikace: odvodnění nových komunikací bude řešeno, formou dešťových vpustí s
přípojkami ústícími do dešťové kanalizace. Stavební objekt SO 301 má část 01 - dešťová kanalizace a
část 02 odvodnění kanalizace. Dešťová kanalizace je navržena z PP nebo PVC 400 trub, hladkých
plnostěnných, SN 12, o celkové délce 183,7 m, včetně 4 kusů prefa revizních šachet a jedné šachty
zhotovené na místě. Část 02 je tvořena uličními prefa vpustěmi s přípojkou PP nebo PVC 150 až 200 trub
(hladké, plnostěnné). Potrubí bude uloženo do lože z písku tloušťky 100 (zrno do 20 mm). Následně bude
potrubí obsypáno pískem nebo štěrkopískem (zrno do 20 mm), minimálně 300 mm nad povrch trubky.
Zásyp bude proveden výkopkem.
Přípojky do dešťové kanalizace budou zaústěny typovou odbočkou 400/150 s navazujícím kolenem 150 45 stupňů.
Potrubí ve spodním úseku (od soutoku s jednotnou kanalizací až po šachtu Š2) bude, vzhledem k nízkému
krytí, uloženo do betonového lože s obetonávkou po celém obvodu potrubí. Tloušťka betonu bude činit
minimálně 100mm po celém obvodu. Do lože bude uložena KARI síť. Součástí stoky budou 4 revizní
šachty z betonových skruží a prefa dnem. Vstupní část šachet bude kónická, popř. přechodová deska.
Poklop bude litinový, průměr 600 mm, odvětrávaný, třída zatížení D 400. Skruže budou opatřeny
ocelovými poplastovanými stupadly a EPDM těsněním. V kónické části bude stupadlo kapsové. Spodní
šachta S1 bude, vzhledem k nízkému krytí provedena na místě – obetonování má výřezem otvoru v
potrubí DN 300, s následným osazením vyrovnávacího prstence a rámu s litinovým poklopem, průměr
600, D 400. Zaústění do stávající šachty jednotné kanalizace bude vybaveno koncovou zpětnou klapkou,
které bude sloužit i jako zápachová uzávěra.
II. Pro umístění a provedení stavby stanoví tyto podmínky:
1.

Stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací pro společné územní a stavební řízení
vyhotovenou Ateliérem ELZET, Ing. arch. Ladislav Zeman, Hodětín 2, 391 65 Bechyně, IČO
02074931, z 04/2019 – autorizace Ing. Martin Tůma, ČKAIT 0102294. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. 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.
3. Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby.
4. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
5. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření vlastníků či správců technické a dopravní infrastruktury pro
provádění stavby:
- E:ON Distribuce a.s., vyjádření ze dne 3.7.2017, č.j. M18416 – 16337199: v zájmovém území se
nachází podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN. Při provádění zemních nebo jiných prací, které
mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení je nutno, dle zákona č. 309/2006Sb. a nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku
nebo na zdraví osob elektrickým proudem. Je nutno objednat vytýčení distribuční sítě v terénu a to
nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude
možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací, povinen
provést, v nezbytném rozsahu, ruční odkrytí kabelu na určených místech, podle pokynů zaměstnanců
ECZR, pro jednoznačné stanovení jeho polohy (vytýčení zajistí L. Heršálek, tel.: 38178-4851). Při
provádění zemních prací nesmí dojít k poškození elektrického zařízení. V důsledku zemních prací nesmí
dojít k znepřístupnění elektrického zařízení. Jakékoliv poškození distribuční sítě je nutno ohlásit na tel.
čísle 800 225 577.
Při provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu je nutno používat výhradně klasické ruční nářadí.
Obnažený kabel je nutno vhodně zabezpečit (podložení, vyvěšení …), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou; kabel je nutno označit výstražnými tabulkami, dle pokynů
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pracovníka ECZR. Je nutno vhodně vyřešit způsob provedení souběhů a křížení stavby s rozvodnými
zařízeními, a to dle příslušných ČSN. Ke kontrole křižovatek a souběhů je nutno přizvat zástupce ECZR a
to před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Při nedodržení této
podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby. Výkopové
práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability
podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob.
Zároveň je nutno dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110 – 1 a PNE 33 3302, zvláště pak
minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
Kontakty správců zařízení: Pavel Dvořák, tel.: 38178 – 4842, pavel.dvorak@eon.cz
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 15.7.2019, č.j. 680681/19: v zájmovém
území výše uvedené stavby se nachází sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. 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
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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.
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, vyjádření ze dne 12.9.2019, č.j. SUS JcK 13404/2019:
v místě napojení na silnici III/1376 budou spáry proříznuty a zality bitumenovou zálivkou. V případě
záboru silnice III/1376 zhotovitel, minimálně 21 dní před zahájením stavebních prací, požádá příslušný
silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice. Po vydání rozhodnutí uzavře se SÚS JčK
závodem Tábor, smlouvu o finanční náhradě za zvláštní užívání silnice. Dále převezme protokolárně
stavbu (silnici) do svého užívání. Ke kontrole bude přizván pověřený pracovník SÚS JčK závodu Tábor
(p. Hladký, tel: 724 042 275). PO ukončení prací zhotovitel protokolárně předá stavbu (silnici) zpět SÚS
JčK závodu Tábor.
7. 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).
8. 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.
9. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení
stavby.
10. Stavebník je povinen ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních
prohlídek stavby.
11. 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.
12. Na stavbě bude k dispozici 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:
- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje (památkáři), sdělení ze dne 17.7.2019, č.j. METAB
40862/2019/OR/kvac: území, na němž bude prováděna tavební činnost je územím s archeologickými
nálezy. Vzhledem k této skutečnosti je nutno dodržovat ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Má – li se provádět stavební činnost na území
s archeologickými nálezy, jsou stavebníci, již od doby přípravy stavby, povinni tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území
záchranný archeologický výzkum.
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí ( orgán ochrany ZPF), závazné stanovisko ze dne
3.7.2019, č.j. METAB 38163/2019/OŽP/SHa: souhlas , podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., k
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trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) o celkové výměře
0,02819 ha, na částech pozemků p.č. 606/109, 606/101 v k.ú. Zhoř u Tábora.
Souhlas je udělen za předpokladu splnění následujících podmínek: před zahájením stavby bude
provedeno vytýčení hranic pozemků nebo jejich částí, dotčených odnětím. Stavebník příjme opatření
vedoucí k respektování hranic povoleného záboru tak, aby nedošlo ke škodám na okolních pozemcích.
Realizací nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků a k omezení
jejich přístupnosti. V případě negativního dotčení okolních zemědělských pozemků a zemědělských
komunikací, bude neprodleně zajištěna odpovídající náhrada. Je nutno učinit opatření k zabránění úniku
pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. Na základě pedologického
průzkumu a dle předložené bilance skrývky kulturních vrstev půdy, bude skrývka svrchní kulturní vrstvy
půdy (dále „ornice“) a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin (dále „podorničí“) provedena
z odnímané plochy 0,02819 ha. Objem orniční vrstvy půdy, z hloubky 0,15 m z této plochy činí 42 m3a
objem zúrodnění schopné podorniční vrstvy půdy z hloubky 0,05 m činí 14 m3. Skrytá ornice bude
uložena na deponii v prostoru staveniště místní komunikace na pozemku p.č. 606/109 v k.ú. Zhoř u
Tábora. Deponovaná zemina bude na tomto pozemku zajištěna před znehodnocením a ztrátami. Je nutno
zajistit hospodárné využití ornice a podorničí a zajistit, na vlastní náklady, jejich odvoz a rozprostření.
Zemina bude použita na zúrodnění pozemků p.č. 606/109 a 606/101 v k.ú. Zhoř u Tábora. O činnostech
souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním kulturních vrstev půdy bude
veden protokol (stavební deník), v němž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení
účelnosti využívání těchto zemin v souladu s ustanovením § 10 odstavce 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb.,
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou,
skládkou stavebního materiálu ani samotnou výstavbou, poškozeny. Dojde – li vlivem realizace prací
k poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích, příp. jejich částech či k negativnímu
ovlivnění funkcí existujících melioračních zařízení, zajistí stavebník bezodkladně na svůj náklad
provedení nezbytných nápravných opatření.
- Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, vyjádření a závazné stanovisko ze dne 4.7.2019, č.j.
METAB 38334/2019/OD/ONov: budou maximální možné míře přijata opatření k zajištění ochrany
veřejných zájmů, jako bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebního a dopravně technického
stavu dotčené pozemní komunikace.
18. Stavba bude dokončena do: XII/2022.
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:
- 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
- geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí
- stanovení místní úpravy provozu
- prohlášení zhotovitele
- doklady k použitým výrobkům
- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků
- stavební deník
- souhlasy správců sítí
- další potřebné doklady.
Toto společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti,
jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
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Odůvodnění:
Navrhovatel dne 19.8.2019 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu: Oprava komunikace
"Paďousy" + nová část - jih na pozemku parc. č. 606/101, 606/109, 606/111, 606/112, 797/1, 797/10,
812/1 v katastrálním území Zhoř u Tábora. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a
stavební řízení.
Městský úřad Tábor, Odbor dopravy oznámil podle § 94m odst. 1 stavebního zákona a v souladu s
ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Vzhledem k
tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad oznámil podle § 144
odst. 2, 6 správního řádu zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků
řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na § 94m odst. 2 stavebního zákona a §
27 odst. 1 správního řádu. Těmto účastníkům řízení se doručuje v souladu s § 94m odst. 2 stavebního
zákona a § 144 odst. 6 správního řádu jednotlivě. Jelikož speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře
známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a
stanovení podmínek k jeho provádění, upustil podle § 94m odst. 3 stavebního zákona v tomto řízení od
ústního jednání a ohledání na místě. Zároveň upozornil, že nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o
zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou 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 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 § 94k stavebního zákona, tj. stavebník; obec, na jejímž
území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn; 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; vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li
sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku; osoba, jejíž vlastnické právo
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
společným povolením přímo dotčeno (st. p. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7, 38, parc. č. 74, 75, 86/2, 87,
88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/8, 92/5, 92/6, 92/9, 182/1, 183, 184/2, 194, 606/100, 606/102, 606/103,
606/105, 606/110, 744/25, 800/2, 826 v katastrálním území Zhoř u Tábora, ostatní nemohou být
rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech), vlastníci a správci dotčené
infrastruktury. Speciální stavební úřad shledal, že účastníků je více než 30, proto je společné řízení
vedeno veřejnou vyhláškou.
Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona:
Obec Zhoř u Tábora, Zhoř u Tábora 50, 390 02 Tábor 2
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, Vožická 2107, 390 02 Tábor 2
Lesy České republiky, s.p., Správa toku Benešov, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové 8
st. p. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7, 38, parc. č. 74, 75, 86/2, 87, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/8, 92/5,
92/6, 92/9, 182/1, 183, 184/2, 194, 606/100, 606/102, 606/103, 606/105, 606/110, 744/25, 800/2,
826 v katastrálním území Zhoř u Tábora
Zhoř u Tábora č.p. 34, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 9, č.p. 60, č.p. 8, č.p. 7 a č.p. 39
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:
- Povodí Vltavy, s.p., stanovisko ze dne 4.7.2019, č.j. 43531/2019 – 142,
- Městský úřad Tábor, Stavební úřad, sdělení ze dne 2.8.2019, č.j. METAB 43974/2019/SÚ/PŠte,
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- Městský úřad, Odbor rozvoje (úřad územního plánování), závazné stanovisko ze dne 11.7.2019, č.j.
METAB 39646/2019/OR/ZKar,
- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje (památková péče), sdělení ze dne 17.7. 2019, č.j. METAB
40862/2019/OR/kvac,
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí (odpady), závazné stanovisko ze dne 2.7.2019, č.j.
METAB 37950/2019/OŽP/Mu,
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí (ZPF), závazné stanovisko ze dne 3.7.2019, č.j. METAB
38163/2019/OŽP/ŠHa,
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, závazné stanovisko ze dne 26.7.2019, č.j. KHSJC
20043/2019/HOK TA,
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, závazné stanovisko ze dne 23.7.2019, č.j. HSCB – 2946 –
2/2019/UO – TA,
- Policie ČR DI Tábor, stanovisko ze dne5.8.2019, č.j. KRPC – 777 – 603/cj – 2019 – 020806,
- Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, vyjádření a závazné stanovisko ze dne 4.7.2019, č.j. METAB
38334/2019/OD/ONov,
- Obec Zhoř u Tábora, souhlas se stavbou ze dne 16.8.2019,
- E.ON Distribuce a.s., vyjádření ze dne 3.7.2019, č.j. M18416 – 16337199 (elektro, plyn),
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 15.7.2019, č.j. 680681/19,
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, vyjádření ze dne 12.9.2019, č.j. SUS JcK 13404/2019.
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 účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení z
hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a
posoudil shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí.
Stavební úřad došel k závěru, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů, 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. Stavební úřad dále mimo jiné
ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na
výstavbu, dále, že je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Stavební
úřad zároveň ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.
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 dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
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vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k
umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním
záměru.
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
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve
výši 10000,- Kč byl zaplacen dne 6.11.2019.
Doručí se:
Stavebník: (datovou schránkou)
Obec Zhoř u Tábora, IDDS: 86vb8je
Ostatní účastníci dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona: (datovou schránkou)
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Lesy České republiky, s.p., Správa toku Benešov, IDDS: e8jcfsn
Ostatní účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou)
st. p. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7, 38, parc. č. 74, 75, 86/2, 87, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/8, 92/5, 92/6,
92/9, 182/1, 183, 184/2, 194, 606/100, 606/102, 606/103, 606/105, 606/110, 744/25, 800/2, 826 v
katastrálním území Zhoř u Tábora, Zhoř u Tábora č.p. 34, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 9, č.p. 60, č.p. 8,
č.p. 7 a č.p. 39
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Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou)
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3
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
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 2
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Městský úřad Tábor, Stavební úřad, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Ostatní: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou)
Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1 se žádostí o vyvěšení.
Obecní úřad Zhoř u Tábora, IDDS: 86vb8je, se žádostí o vyvěšení
1 x spis zde

