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VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ
Podáním ze dne 22. 8. 2012 jste požádali jako o vyjádření ke stavbě ,, Modernizace trati Ševětín – Veselí
nad Lužnicí , 1. část Ševětín - Horusice “ v kat. území Ševětín , Neplachov , Dynín , Bošilec , Mazelov,
dle přiložené situace v měřítku 1: 1000 a 1: 10 000.
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 (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“) a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ,
souhlasí
s výše uvedenou stavbou za podmínky, že nové rozvody sítí, budou umístěny přednostně mimo silniční
pozemek od silnice č. III/1555, III/1556 , III/1558 v souladu s § 36 zákona č. 13/1997 Sb. a § 50 vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se tento zákon provádí, ve znění pozdějších předpisů,
pokud to z technického řešení bude možné.
V případě nutnosti zásahu do silničního pomocného pozemku z prokazatelných technických důvodů, bude min.
6 týdnů před zahájením stavebních a montážních prací podána žádost o povolení zvláštního užívání ( protlak ,
podélný výkop ) silnice č. III/1555 , III/1556 , III/1558 a místní komunikace se souhlasným vyjádřením
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a vlastníků dotčených pozemků.
Pokud dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici č. III/1555 , III/1556 , III/1558 a místní
komunikace, bude před zahájením prací přiložena žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích ( přechodným dopravním značením ) se souhlasným vyjádřením Policie ČR,
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, dopravního inspektorátu, poštovní přihrádka č. 125, 371 05
České Budějovice , Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice , Nemanická 10,
370 10 České Budějovice a Obecního úřadu Ševětín , Neplachov , Dynín , Bošilec , Mazelov.
Bezpečnostní odstupová vzdálenost bude navržena dle ČSN 73 6110 ( Projektování místních komunikací ) tato vzdálenost představuje limitní polohu pevných překážek - oplocení , přípojných skřínek , sloupů veřejného
osvětlení , hydrantů , dopravního značení apod.
Součástí PD bude stanovení místní a přechodné úpravy - trvalé dopravní značení odsouhlaseno od Policie ČR,
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravního inspektorátu, Poštovní přihrádka č. 125 , 371 05
České Budějovice.
Požadujeme dodržení rozhledových poměrů pro bezpečnost osob a provozu. Pevné překážky - rozvodné
skříně , sloupy a stožáry nesmí zasahovat do rozhledových poměrů ve vjezdech a v křižovatkách.
Během stavby nebudou vynášeny nečistoty na silnici č. III/1555 , III/1556 , III/1558 a místní komunikace.
Také nesmí dojít ke zhoršení podmínek její údržby.
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Stavba musí být v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Ševětín , Neplachov , Dynín ,
Bošilec , Mazelov.
Provedení musí vyhovovat ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
O vyjádření ke stavbě - zvláštní užívání např. chodníku , veřejného prostranství , místní komunikace , je nutno
požádat Obecní úřad Ševětín , Neplachov , Dynín , Bošilec, Mazelov.
V případě změny v projektu požadujeme předmětnou odchylku od plánovaného provedení předložit
k odsouhlasení.
Dle § 38 zákona č. 13/1997 Sb., musí být určena trasa dopravy pro stavbu a vydáno souhlasné vyjádření
vlastníků komunikací – Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu České Budějovice, Nemanická 10,
370 10 České Budějovice a dotčených obcí. Upozorňujeme na skutečnost, že některé komunikace
v uvažované lokalitě mají omezené parametry a tonáže! Vozidla zajišťující přepravu stavebního materiálu,
technologických zařízení a materiálu ze staveniště nesmí být přetěžována a nesmí projíždět po
komunikacích , které k tomu nejsou určeny – bude vyřešeno a odsouhlaseno v PD.
O vyjádření k silnici I/3 požádejte Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje,
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Dále je nutné požádat další neuvedené obce ve vyjádření , dotčené svým kat. územím v zájmovém území
stavby, které nejsou ve spádové oblasti Magistrátu města České Budějovice – např. Veselí nad Lužnicí ,
Horusice , atd.
Projekt musí respektovat a mít návaznost na stavbu D3, nutné odsouhlasení od projektanta dálnice D3
- Pragoprojekt, a. s. ateliér České Budějovice Čechova 726/50 , 370 01 České Budějovice
Dále požadujeme respektovat stavbu : „ Most ev. č. 1558-1 přes ČD u obce Bošilec “ v kat. území Bošilec ,
která je v současné době v řízení. PD zpracovává - IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49 Classic 7 - budova C, 170 00 Praha 7 - Holešovice
„Toto vyjádření nenahrazuje případné souhlasy jiných dotčených orgánů“.

Ing. Jaroslav M r á z
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice
Obdrží :
ESSA s.r.o., Ing. Věra Procházková , Náměstí osvoboditelů 26 , 153 00 Praha
Městys Ševětín , Nám. Šimona Lomnického 2 , 373 63 Ševětín
Obecní úřad Neplachov, Neplachov 47 , 373 65 Dolní Bukovsko
Obecní úřad Bošilec, Bošilec 45, 373 65 Dolní Bukovsko
Obecní úřad Dynín , Dynín 48 , 373 46 Dynín
Obecní úřad Mazelov, 373 63 Ševětín
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České
Budějovice
Na vědomí :
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravní inspektorát , 371 05 České Budějovice
Pragoprojekt, a. s. ateliér České Budějovice Čechova 726/50 , 370 01 České Budějovice
IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49 - Classic 7 - budova C, 170 00 Praha 7 - Holešovice
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