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ROZHODNUTÍ
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 (dále
jen ,,silniční zákon“) v souladu s ustanovením § 25 odst.1, 2, 6 písm. c) bod 3 silničního zákona a § 40
odst. 1, 5, 9 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění vyhl. č.
355/2000 Sb. a se souhlasem Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
povoluje
překop a podélný výkop – silnice č. III/1558
napojení polní cesty P 6 na silnici III/1558, v kat. území Bošilec

žadateli:
Lesostavby Třeboň a. s., Novohradská 226 / II,
379 25 Třeboň - IČ: 47239328
pro uložení „ propustku a napojení polní cesty silnici III/1558 “ v kat. území Bošilec podle
předložené situace a s ním spojenou částečnou uzavírku silnic č. III/1558, se stanovením místní
přechodné úpravy silničního provozu podle § 77 odst. 1, písm. c ) zákona č. 361 / 2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích v termínu od 15. 4. 2013 do 30. 4. 2013.
za těchto podmínek:
1. Po uložení vedení budou v místech výkopů obnoveny podkladní vrstvy zpevněné krajnice
( tloušťka vrstev dle stávajícího stavu ).
2. Při provádění výkopových prací nesmí dojít k ohrožení k bezpečnosti silniční dopravy předmětných
úsecích silnice č. III/1558 a bude dodržen min. jeden jízdní pruh o šíři 3 m.
2. Žadatel zajistí dopravní značení v souladu s vyhl. č. 30/2001 Sb., o pravidlech silničního provozu.
3. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou podle schváleného dopravně inženýrského
opatření, které tvoří přílohu této úpravy. Značení musí být v souladu s vyhláškou Ministerstva
dopravy a spojů České republiky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řešení provozu na pozemních komunikacích a ČSN 01 80 20
,,Dopravní značky na pozemních komunikacích“. Dopravní značky budou umístěny dle Zásad pro
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích-technické podmínky TP 66 schválených
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Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod č.j. 22 221/96-20 ze dne 6.11.1996 a
Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j. SC-09/96 ze dne 2. 12. 1996 (číselné a písemné
označení dopravních značek dle výše uvedené vyhlášky) a řádně udržovány po celou dobu
provádění prací. Po jejich skončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a
uvedeno do původního stavu.
4. V případě potřeby si odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice
vyhrazuje dopravní značení doplnit nebo pozměnit a budou respektovány případné doplňující pokyny
povolujícího silničního správního úřadu či Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Jihočeského
kraje Dopravního inspektorátu , 371 05 České Budějovice , pokud budou z veřejného zájmu nutné.
Žadatel zodpovídá za řádný stav a údržbu dopravního značení po celou dobu trvání uzavírky.
5. Žadatel zodpovídá za řádný stav a údržbu dopravního značení po celou dobu trvání uzavírek
silnic č. III/1558.
6. Vedení bude uloženo v krajnici silnic č. III/1558 v hloubce min. 1, 20 m pod niveletou vozovky nebo
ustanovením
1, 00 m pode dnem příkopu a jeho prostorové uspořádání musí odpovídat závazným
kap.č. 4 a 5 ČSN 73 60 05 ,, Prostorové uspořádání sítí technického vybavení “, vydané 09/1994.
Svojí polohou nesmí bránit opravám a modernizaci dotčené silnice, ztěžovat provádění její údržby a
zhoršovat podmínky bezpečného a plynulého silničního provozu.
7. Při provádění stavebních prací na silničním pozemku , při kterých by mohlo dojít k poškození
uloženého vedení je vlastník tohoto vedení povinen na výzvu vlastníka dotčené komunikace nebo
příslušného silničního správního úřadu zajistit bezúplatné podklady a odborný dozor (§36 odst. 5
zák. č. 13/1997 Sb.).
8. Žadatel je povinen před zahájením prací opatřit si stanovisko o podzemních sítí od jejich správců.Bez
tohoto vyjádření nelze práce zahájit. Za případné poškození podzemního vedení odpovídá žadatel.
9. Okraje výkopové rýhy silnic č. III/1558 musí být předem zaříznuty a materiál vytěžený z výkopu nesmí
být bez souhlasu správce silnice následně použit k opětovnému zasypání výkopu.
10. Zához výkopu bude řádně hutněn po vrstvách max. tl. 200 mm, aby nedocházelo k jeho sedání.
Pokud správce silnice neurčí jinak, bude jako zásypu použito štěrkopísku a výkop bude dále opatřen
30-ti cm vrstvou štěrku, 20-ti cm betonovou deskou a 15-ti cm vrstvou živičné úpravy (KAZ, AB
apod. dle původní obrusné vrstvy vozovky).
11.

Žadatel je povinen na vyzvání správce silnice předložit doklad o zkoušce hutnění zpracovaný
odbornou firmou.

12. Povrch krajnice musí být po zhutnění plynulý a nesmí vykazovat změn. Celé silniční těleso v místě
výkopu musí být uvedeno do nezávadného stavu.
13. Provádění prací na obnově poškozené konstrukce krajnice oznámí žadatel nebo odborná firma, která
tyto práce pro žadatele provádí, nejpozději 24 hodin předem Správě a údržbě silnic
Jihočeského
kraje p. o. (tel. 387 02 10 11), která zajistí svůj odborný dozor při provádění těchto prací.
14. Při provádění výkopových prací musí být předmětné úseky silnic č. III/1558 řádně z obou stran
označeny dopravními značkami a v době snížené viditelnosti musí být pracoviště označeno žlutými
světly. Rovněž musí být dbáno všech bezpečnostních předpisů a správních opatření.
15. Po dokončení prací a uvedení silničního pozemku do nezávadného stavu vyzve žadatel neprodleně
Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje k jeho protokolárnímu převzetí a zároveň bude
potvrzen
rozsah omezení užívání nemovitostí v technických jednotkách a vypočtena náhrada dle schváleného
ceníku.
16. Kopie výše uvedených protokolů budou zaslány povolujícímu silničnímu správnímu úřadu - odboru
dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice.
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17. V případě rekonstrukce silnice č. III/1558 kat. území Bošilec zajistí vlastník vedení uloženého
v silničním pozemku na své náklady jeho potřebnou překládku nebo směrovou i výškovou úpravu.
18. Se správcem komunikace-Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje je nutno uzavřít
zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci za jednorázovou náhradu.

smlouvu o

19. Žadatel je povinen po dobu 36 měsíců od termínu protokolárního převzetí zabezpečovat
průběžně a bez prodlení odstranění případných závad vzniklých v místě výkopu na silničním
pozemku.
20. Budou dodrženy podmínky stanovené správcem komunikace tj. Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje.
21. Investor zajistí řádné odvodnění komunikace.
22. Veškeré vjezdy na sousední nemovitosti dotčené při provedení vodovodní přípojky budou
obnoveny.
Za případné škody vzniklé při nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí užívání odpovídá žadatel :
Lesostavby Třeboň a. s., Novohradská 226 / II, 379 25 Třeboň - IČ: 47239328
Zodpovědný pracovník: Ing. Milena Malechová - tel.: 721 249 233
Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí zakládá skutkovou podstatu přestupku /správního deliktu/, za
který může silniční správní úřad uložit pokutu podle § 23 zákona č. 334/2002 Sb., o přestupcích až do
výše 10 000 Kč / nebo podle § 42 silničního zákona až do výše 500 000 Kč/.
Toto rozhodnutí nenahrazuje smlouvu o nájmu části silničního pozemku ani žádná jiná povolení podle
stavebních, energetických, vodohospodářských a jiných předpisů.
Práce nesmí být zahájeny, dokud toto povolení nenabude právní moci .

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu ) :
Lesostavby Třeboň a. s., Novohradská 226 / II, 379 25 Třeboň
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České
Budějovice
Obec Bošilec, Bošilec 24, 373 65 Dolní Bukovsko

Odůvodnění:
Na základě žádosti firmy Lesostavby Třeboň a. s., Novohradská 226 / II, 379 25 Třeboň - IČ:
47239328 ze dne 3. 4. 2013 , doplněnou situací a schválenou od Policie ČR, Krajského ředitelství
Policie Jihočeského kraje Dopravního inspektorátu , 371 05 České Budějovice , Č.j.: KRPC-300120/Č.j.-2013-020106 ze dne 27. 3. 2013 a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod České
ze dne 27. 3. 2013 , Zn: SUS
Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice
JcK/12323/2011/1558 – podmínka ve vyjádření , bylo povoleno zvláštní užívání silnice č. III/1558 v kat.
území Bošilec a to za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Protože byla zároveň splněna zákonná podmínka pro vydání tohoto rozhodnutí, kterou je předchozí
souhlas správce komunikace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje , odbor dopravy a silničního
hospodářství Magistrátu města České Budějovice neshledal důvody bránící vydání příslušného rozhodnutí
a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku a stanoveno podmínkami tohoto rozhodnutí.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu, odboru
dopravy a silničního hospodářství , se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice v Českých Budějovicích, podáním u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice.

Ing. Jaroslav Mráz
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice

Správní poplatek:
Toto rozhodnutí podléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , ve
znění pozdějších předpisů – položky č. 36 písm. c) poplatek ve výši 500 Kč , který byl uhrazen dne 3.
4. 2013.

Obdrží:
Lesostavby Třeboň a. s., Novohradská 226 / II, 379 25

Třeboň

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České
Budějovice
Obec Bošilec, Bošilec 24, 373 65 Dolní Bukovsko

Na vědomí:
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravní inspektorát , Poštovní přihrádka č.
125 , 371 05 České Budějovice
Obecní úřad Bošilec, Bošilec 24, 373 65 Dolní Bukovsko
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