Ma g i s t r á t mě s t a Č e s ké B u d ě j o v ic e
Odbor dopravy a silničního hospodářství
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2
Magistrát města České Budějovice
Ing. Jaroslav Mráz
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská 19
370 92 České Budějovice

GPL- Invest spol. s.r.o.
E. Destinové 395
370 01 České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz/
Značka:
Vyřizuje:
Tel.:
ODaSH/12/8590/Tal-III/1558 Talafous Ant. 38 680 4405

E-mail:
talafousa@c-budejovice.cz

Č.j.:

Datum:
2012-08-07

VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ
Podáním ze dne 11. 7. 2012 jste požádali jako o vyjádření ke stavbě ,, Mostu ev. č. 1558-1, u obce Bošilec “
v kat. území Bošilec dle přiložené situace v měřítku 1: 500.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice jako příslušný silniční
správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů ve věcech silnic II. a III. třídy a dle § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích ve věcech silnic a místních komunikacích
nemá

námitek

vůči výše uvedené dokumentaci při splnění následujících požadavků.
Most ev. č. 1558-1 Bošilec se nachází v průtahu od silnice I/3 směru do obce Bošilec ve frekventovaném
úseku osobní i nákladní dopravy. Proto je nutno dbát především na bezpečnost osob – osazení zábradlí a
osazení ocelových svodidel , aby se zamezilo střetu vozidel a pádu vozidel z mostu.
1. Provedení mostu musí být v souladu s § 11a § 12 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zejména je nutno zabezpečit aby nedocházelo ke
stékání vody na silnice , místní komunikace a nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu
na nich.
2. Šíře silnice na mostu bude s využitím obou směrů pro bezpečnost provozu. Projektová dokumentace ke
stavebnímu povolení bude zpracována autorizovaným projektantem s autorizací pro mosty a s autorizací
dopravní stavby, v souladu s ČSN 73 52 01-95 změna 1-96 ,,Projektování mostních objektů“ a s ČSN č. 73
61 10-86 změny 1-95, 2-03 ,,Projektování místních komunikací“, revize 2003-04.
3. V místě připojení a přilehlém úseku musí být zajištěn bezpečný rozhled - dle ČSN 736110
4. Bude navrženo a provedeno svislé a vodorovné dopravní značení včetně označení mostu a toku.
5. Vozidla zajišťující přepravu stavebního materiálu, technologických zařízení pro stavební objekty a provozní
soubory a odpadu ze staveniště nesmí být přetěžována, nápravový tlak n e s m í překračovat míry stanovené
vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických
podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích (viz § 22 odst. 1, § 24 odst. 2, 3, 5
vyhlášky č. 102/1995 Sb.).
6. V případě, že rozměry vozidla nebo jeho celková hmotnost bude překračovat hodnoty stanovené uvedenou
vyhláškou, bude podána žádost o povolení zvláštního užívání dotčených silnic podle § 25 odst. 6 písm. a)
silničního zákona příslušnému silničnímu správnímu úřadu podle § 40 silničního zákona v závislosti na
kategorii použité komunikace se souhlasným vyjádřením správce dotčené komunikace a Policie ČR,
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravního inspektorátu , Poštovní přihrádka č. 125 , 371
05 České Budějovice.
IČ: 002 44 732

DIČ: 077-002 44 732

číslo tel. ústředny: 386 80 11 11
387 72 41 11

2. strana ODaSH/12/8590/Tal-III/1558

Min. 6 týdnů před zahájením stavebních a montážních prací bude podána žádost o stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích na celé řešené území (včetně místních komunikací ) s dopravně
inženýrským opatřením ( přechodné dopravní značení ) se souhlasným vyjádřením, Policie ČR, Krajského
ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravního inspektorátu, 371 05 České Budějovice, Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje, závodu České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice , Obecního úřadu
Bošilec, Bošilec 45, 373 65 Dolní Bukovsko a vlastníků dotčených pozemků.
7. Nové inženýrské sítě budou umístěny v souladu s § 36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a § 50 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, přednostně mimo vozovku a krajnici silnic a místních komunikací, pokud
to z technického řešení bude možné.
8. U všech nově budovaných nájezdů a sjezdů požadujeme vyřešit odvedení povrchových vod tak, aby nebyl
narušený stávající odvodňovací režim v území nebo výstavbou nedošlo k přerušení odtokových poměrů.
9. Požadujeme dodržení rozhledových poměrů pro bezpečnost osob a provozu.
10. Bezpečnostní odstupová vzdálenost bude navržena dle ČSN 73 6110 - tato vzdálenost představuje limitní
polohu pevných překážek – oboustranné osazení svodidel , zábradlí , přípojných skřínek , sloupů veřejného
osvětlení , svislého dopravní značení , apod.
11. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými
osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
12. Budou respektovány stanoviska a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů k předmětné stavbě, jakož i
stanoviska vlastníků a správců sítí.
13. V uvedeném úseku požadujeme osazení uličních vpustí ( mřížování bude provedeno kolmo k obrubníku ).
Dále bude provedeno vyřezání náletových křovin v pomocném silničním pozemku i v rozhledových
poměrech.
O vyjádření ke stavbě , zvláštní užívání místní komunikací je nutno požádat Obecní úřad Bošilec, Bošilec
45, 373 65 Dolní Bukovsko.
Požadujeme předložit řešení dopravní obslužnosti celého řešeného území včetně stanoviska Policie ČR,
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravního inspektorátu , Poštovní přihrádka č. 125 , 371 05
České Budějovice
Stavba nesmí mít vliv na stavebně technický stav místní komunikace a silniční příslušenství, nesmí dojít
k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, ke zhoršení rozhledových a odtokových poměrů, podmínek pro
provádění údržby místní komunikace a jejího příslušenství. Během stavby nebudou vynášeny nečistoty na
silnice a další místní komunikace.
Projekt musí respektovat a mít návaznost na stavbu D3.
„Toto vyjádření nenahrazuje případné souhlasy jiných dotčených orgánů“.
Ing. Jaroslav M r á z
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice
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