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VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ
Podáním ze dne 1. 2. 2013 jste požádali o vyjádření na akci: ,, Zajištění investorských
inženýrských činností při přípravě Souboru staveb 04 – Část Op2–4 Homogenizace komunikace
III/14713 v úseku Dolní Bukovsko - D3 u Bošilce “ v kat. území Bošilec a Dolní Bukovsko
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.
1.

Projektová dokumentace bude provedena dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110 zpracováno
projektantem s autorizací pro dopravní stavby na celé řešené území 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, závodu
České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice a Obecního úřadu Bošilec a
Obecního úřad Dolní Bukovsko.

2.

Připojení 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 II. tř., III. tř. a nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost
silničního provozu na nich.

3.

V místě připojení a přilehlém úseku musí být zajištěn bezpečný rozhled. Budou podány žádosti
o připojení nových úseků silnice dle § 10 odst. zákona č. 13/1997 Sb. a o stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a dopravně inženýrské opatření ( trvalé
a přechodné dopravní značení ).

4.

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.

5.

U všech nově budovaných komunikací požadujeme vyřešit odvedení povrchových vod tak, aby
nebyl narušený stávající odvodňovací režim v území nebo výstavbou nedošlo k přerušení
odtokových poměrů.
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6.

Bezpečnostní odstupová vzdálenost bude navržena dle ČSN 73 6110 - tato vzdálenost představuje
limitní polohu pevných překážek - oplocení , přípojných skřínek , sloupů veřejného osvětlení,
hydrantů , dopravního značení apod.

7.

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.

8.

Stavba musí být v souladu s Územním plánem obce Bošilec a Dolní Bukovsko, nutné souhlasné
vyjádření zpracovatele územního plánu obce Bošilec a Dolní Bukovsko.

O vyjádření ke stavbě , zvláštní užívání místní komunikací požádejte Obecní úřad Bošilec, Bošilec
24, 373 65 Dolní Bukovsko a Obecní úřad Dolní Bukovsko.
Požadujeme předložit řešení dopravní obslužnosti celého řešeného území včetně stanoviska Policie
ČR, Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravního inspektorátu , 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.
„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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KANCELÁŘ , STAVBY
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Na vědomí :
Obecní úřad Bošilec, Bošilec 24, 373 65 Dolní Bukovsko
Úřad městyse Dolní Bukovsko , 373 65 Dolní Bukovsko
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České
Budějovice
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravní inspektorát , 371 05 České
Budějovice
Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Nám. Míru 2, 375 01 Týn
nad Vltavou
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