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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Dne 22. 4. 2013 podal a následně doplnil doklady dne 30. 4. 2013, dne 26. 6. 2013 a dne 9.7.2013 - Jihočeský
kraj , se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice - IČ: 708 90 650 , zastoupený Mgr. Jiřím
Zimolou , hejtmanem Jihočeského kraje , prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce , kterým je : Správa
a údržba silnic Jihočeského kraje , Nemanická 10, 370 10 České Budějovice - IČ: 709 71 641 , na základě
Zřizovací listiny č. 183/2002/ZK ve znění pozdějších změn. Jednající: Ing. Jan Štícha , ředitel Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje žádost na vydání stavebního povolení na stavbu :

„ Most ev. č. 1558-1 přes ČD u obce Bošilec “
na pozemku parc. č. v kat. území Bošilec.
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Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice, ve smyslu § 15 odst.1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební
zákon “) a § 16 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 13/1997 Sb.“), jako speciální stavební úřad přezkoumal podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6
vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,
předloženou žádost ve stavebním řízení a na základě tohoto přezkoumání výše uvedenou stavbu - Most ev. č.
1558-1 přes ČD u obce Bošilec

povoluje
Stavba obsahuje: Most ev. č. 1558 -1
Navazující komunikace bude upravena na kategorii - S 7,5 / 50.
Celková délka úpravy komunikace bude 220 m (především výšková úprava).
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 101 – Komunikace III/1558
SO 102 – DIO
SO 201 – Demolice stávajícího stavu
SO 202 – Most ev. č. 1558-1
SO 401 – Úprava trakčního vedení

IČ: 002 44 732

DIČ: 077-002 44 732

číslo tel. ústředny: 38 680 11 11
38 772 41 11
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Stručný technický popis stavby:
Délka přemostění:
Délka mostu:
Délka nosné konstrukce:
Rozpětí jednotlivých polí:
Šikmost mostu:
Volná šířka mostu:
Šířka mostu:
Světlost otvorů:
Výška mostu nad terénem:
Stavební výška:
Volná výška pod mostem:
Plocha konstrukce mostu:
Zatížitelnost mostu:

16,147 m (19,300 m u paty opěr)
52,700 m
20,747 m
17,932 m
81,540 (pravá)
7,500 m
9,100 m
kolmá – 19 090 mm / šikmá – 19 300 mm
7,896 m
0,691 m
20 mm k obrysu dráhy včetně nástavce pro trakci ( 7100 mm na TK )
155,60 m2
dle ČSN EN 1991-2 (skupina PK1) a ČSN 736222.

Silnice č.1558 je silnicí III. třídy, kategorie S7,5/50 v extravilánu, bez chodníků. Jedná se o dvoupruhovou
obousměrnou komunikaci se základním příčným sklonem vozovky 2,5%. Střechovitý sklon je navržen v přímé, i
ve směrových obloucích (velké poloměry a krátký oblouk) – na celém řešeném úseku. Na začátku a konci úpravy
přechází navržený příčný sklon na skutečný stávající sklon stávající komunikace. Podélný sklon nivelety silnice je
několikrát zalámaný, s výsledným stavem do budoucna na návaznost na most přes D3. Od silnice I/3 sklon stoupá
(provizorně) 6,5 %, pak klesá 0,73 % přes most, pak klesá 3,60 % a pak klesá 1,50 %. Ve výsledku (po dostavbě
D3) bude sklon 0,73 % navazovat na budoucí stav. Výškové oblouky mají poloměry 500,0 m (provizorní), 1200,0
m a 2500,0 m. Vše je popsáno ve směru od silnice I/3 (rostoucího staničení). Úprava silnice na budoucí stav
nezasáhne konstrukci mostu.
Stávající konstrukce - most o třech polích, z železobetonových předpjatých nosníků včetně železobetonových
podpěr (opěr a pilíře) bude úplně snesen a bude provedena nová železobetonová (ocelobetonová) monolitická
polorámová konstrukce (se zajištujícím pilotovým roštěm pod základy) pro šířkové uspořádání komunikace S 7,5.
Odvodnění , uliční vpusti
Svislé a vodorovné dopravní značení
Zelený pás
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení , kterou vypracoval –
IKP CONSULTING ENGINEERS , s.r.o. , se sídlem Jankovcova 1037/49, Classic 7 - budova C, 170 00
Praha 7 - IČ 457 99 016 , zastoupený Ing. Jiřím Čurdou , prokuristou společnosti , Ing. Jan Pospíšil – (
autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT – 0011162 ) a Ing. Pavla Tomíčková
Ctiradova 440/2, 140 00 Praha 4 - ( autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – ČKAIT 0009156 ).
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích
a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

3.

Připojení navržených místních komunikacích a chodníků 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 a nebyla ohrožena bezpečnost
a plynulost silničního provozu na nich.

4.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na
stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN
a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky, v platném znění.

5.

Před zahájením stavby bude zajištěno přesné vytýčení uložení všech podzemních a nadzemních vedení ve
staveništi a současně budou učiněny opatření zabraňující jejich poškození. V případě dotčení podzemního
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vedení, budou tyto práce prováděny za odborného dozoru příslušných správců těchto vedení a před záhozem
bude provedena kontrola za účasti správců sítí dotčených stavbou.
6.

Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či jiný
veřejný zájem.

7.

Škody způsobené prováděním stavby třetím osobám, odstraní případně nahradí stavebník na vlastní náklady.

8.

Začátky a konce chodníků budou opatřeny varovným pasem a se sníženým nájezdem pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace.

9.

V uvedeném úseku stavby bude provedena oprava a vyčištění uličních vpustí ( mřížování bude provedeno
kolmo k obrubníku ). Dále bude provedeno vyřezání náletových křovin v pomocném silničním pozemku
i v rozhledových poměrech.

10. Všichni pracovníci pro zajištění bezpečnosti provozu budou vybaveni reflexním oblečením.
11. Po dokončení stavby bude předložena
se zákonem č. 183/2006 Sb.,

zpráva o dohledu – dozoru stavby od odborné osoby - v souladu

12. Budou provedeny zkoušky hutnění a doklady předloženy ke kolaudačnímu řízení včetně revizí
a předávacích protokolů.
13. Budou respektovány stanoviska a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů k předmětné stavbě, jakož
i stanoviska vlastníků a správců sítí.
14. Stavba bude provedena od odborné firmy s autorizací pro dopravní stavby.
15. Budou zachovány stávající vjezdy a sjezdy na přilehlé pozemky. Provedení bude projednáno během stavby
s majiteli přilehlých pozemků a nemovitostí.
16. Stavebník oznámí s dostatečným předstihem zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR
nebo nejbližšímu archeologickému pracovišti a dohodne se s ním na formě a rozsahu archeologického
výzkumu.
17. Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen podle zákona
č. 20/1987 Sb., oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému
ústavu.
18. Bezpečnostní odstupová vzdálenost bude navržena dle ČSN 73 6110 - tato vzdálenost představuje limitní
polohu pevných překážek - oplocení , přípojných skřínek , sloupů veřejného osvětlení , hydrantů , dopravní
značení apod.
19. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí stavebník na
svůj náklad provedení nápravných opatření včetně zajištění funkce meliorační soustavy podle pokynů
Zemědělské vodohospodářské správy.
20. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelů
proti mechanickému poškození.
21. Pro snížení případných následků nehody bude provedena šikmá úprava čela propustku dle předložené
dokumentace. Jmenovitá světlost trub propustku musí být v souladu s § 12 vyhl. Ministerstva dopravy
a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb.
22. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina
hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
23. S odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky MPŽ č. 383/2001, o podrobnostech s nakládání s odpady. Přebytečný materiál
z výkopů a stavební rum lze uložit pouze na povolené skládce.
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24. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydal Magistrát města České Budějovice – odbor ochrany
životního prostředí pod Zn.: OOŽP/5736/2012/Urb ze dne 16. 7. 2012.
25. Budou dodrženy požadavky vyjádření Magistrátu města České Budějovice - odboru dopravy a silničního
hospodářství Zn.: ODaSH/12/8590/Tal-II/1558 ze dne 7. 8. 2012.
26. Bylo předloženo sdělení Magistrátu města České Budějovice - odboru památkové péče Čj.: OPP/1295/2012
ze dne 12. 7. 2012.
27. Bylo předloženo vyjádření - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Senovážné náměstí 6,
370 71 České Budějovice Č.j.: NPÚ-331/61201/2012 ze dne 1. 8. 2012.
28. Bude dodrženo vyjádření – Jihočeské muzeum, archeologické oddělení, Dukelská 1, 370 51 České
Budějovice Zn.: 754/2012 ze dne 13. 8. 2012.
29. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na
Sadech 25, 370 71 České Budějovice Č.j.: KHSJC 27140/2012/HOK.CBCK ze dne 11. 12. 2012.
30. Bylo předloženo vyjádření - ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice ze dne 24. 4. 2012.
31. Bude dodrženo vyjádření - E.ON Česká Republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
ze dne 10. 4. 2013 – elektrická energie.
32. Bude dodrženo vyjádření - E.ON Česká Republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Zn.: 2813/13 ze dne 10. 4. 2013 - plyn.
33. Bude dodrženo vyjádření - Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha Č.j.:
54454/12 ze dne 29. 3. 2012.
34. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska – Správa železniční dopravní cesty, s.o., Sušická 1168/23,
326 00 Plzeň Zn.: 16831/2012-OŘ PLZ-772/čap ze dne 12. 12. 2012.
35. Budou dodrženy podmínky souhlasu – Drážní úřad , Škroupova 11, 301 36 Plzeň Zn.: ML-SOL0503/12/Jz
ze dne 27. 7. 2012.
36. Bylo předloženo stanovisko – Povodí Vltavy, Závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České
Budějovice Zn.: 39483/2012-142 ze dne 8. 8. 2012.
37. Bylo předloženo sdělení - Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice Zn.:
12131-01A ze dne 4. 5. 2012.
38. Bude dodrženo vyjádření – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště České
Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice Č.j.: UZSVM/C/9143/2012-HMSU ze dne 12. 12.
2012.
39. Bylo předloženo sdělení - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Třeboň, Valy 121, 379 01
Třeboň Č.j.: 02596/TR/2012 ze dne 21. 11. 2012.
40. Bude dodrženo vyjádření – Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44
České Budějovice Zn.: 10679/12/32100/Moudrý ze dne 5. 12. 2012.
41. Bylo předloženo sdělení - Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02
Pardubice Č.j.: 268 CBO ÚP/2012- 1420/PracČB ze dne 10. 4. 2012.
42. Bylo předloženo závazné stanovisko - Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 Č.j.: 00189512-701 ze dne 2. 4. 2012.
43. Bylo předloženo vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, odboru informačních
a komunikačních technologií, Lannova 26, 370 74 České Budějovice Č.j.: KRPC – 173-32/Čj-2011-0200IT
ze dne 24. 4. 2012.
44. Bylo předloženo sdělení - ČEPRO, a.s., Dělnická 12, 170 04 Praha, Č.j.: 5264/12 ze dne 26. 4. 2012.
45. Bylo předloženo vyjádření – MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Č.j.: 2012/3/1331
ze dne 29. 3. 2012.
46. Bude dodrženo vyjádření – UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4, divize Jih, Bzenecká 2,
628 00 Brno ze dne 9. 4. 2013.
47. Bylo předloženo vyjádření – NET4GAS, s.r.o., Na Hřebech 1718/8, 140 21 Praha 4, Zn.: 2518 ze dne 29. 3.
2012.
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48. Bude dodrženo stanovisko – RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno Zn.:
5000608107 ze dne 29. 3. 2012.
49. Bylo předloženo vyjádření – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Nemanická 10, 370 10 České
Budějovice Zn.: SÚS JcK/12703/2012/1558 ze dne 20. 8. 2012; Zn.: 19630/12 ze dne 14. 12. 2012.
50. Předložena Nájemní smlouva č. 14/12 o pronájmu pozemku ( parc. č. 1344/1) uzavřená mezi: Správa
železniční dopravní cesty, s.o., oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, IČ: 70994234 a
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Nemanická 10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641
(Nsinv. 18036/02/12/RCB/No).
51. Předložena Nájemní smlouva č. 12/12 o pronájmu pozemku ( parc. č. 1344/1) uzavřená mezi: Správa
železniční dopravní cesty, s.o., oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, IČ: 70994234 a
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Nemanická 10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641
(Nsinv. 18036/01/12/RCB/No).
52. Předložena Nájemní smlouva č. 3/13 o pronájmu pozemku (parc. č. 1315/40) uzavřená mezi: Správa
železniční dopravní cesty, s.o., oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, IČ: 70994234 a
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Nemanická 10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641.
53. Předložena Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod
Nemanická 10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, České Budějovice
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice, IČ:65993390 (č. s. ŘSD ČR: 2371/2013/32100/MOU).
54. Bylo předloženo vyjádření – Obce Bošilec, Bošilec 24, 373 65 Dolní Bukovsko ze dne 6. 8. 2012.
Provedení stavby 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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Po dokončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního řízení s náležitostmi dle § 122 stavebního
zákona.
Odůvodnění :
Dne 22. 4. 2013 podal a následně doplnil doklady dne 30. 4. 2013, dne 26. 6. 2013 a dne 9.7.2013 - Jihočeský
kraj , se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice - IČ: 708 90 650 , zastoupený Mgr. Jiřím
Zimolou , hejtmanem Jihočeského kraje , prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce , kterým je: Správa a
údržba silnic Jihočeského kraje , Nemanická 10, 370 10 České Budějovice - IČ: 709 71 641 , na základě
Zřizovací listiny č. 183/2002/ZK ve znění pozdějších změn. Jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje žádost , na vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo
zahájeno stavební řízení.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice dne 24. 4. 2013 oznámil
zahájení stavebního řízení známým účastníkům a dotčeným orgánům státní správy. Odbor dopravy a silničního
hospodářství Magistrátu města České Budějovice podle ustanovení § 111 a 112 odst. 2 stavebního zákona
upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil , že ve lhůtě do 25 dnů od doručení tohoto
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá
stanoviska.
Bylo předloženo sdělení Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územního odboru
dopravního inspektorátu České Budějovice Č.j.: KRPC – 108096-2/Čj-2012-020106 ze dne 23. 7. 2012; Č.j.:
KRPC – 174688-2/Čj-2012-020106 ze dne 27. 11. 2012.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice v provedeném stavebním
řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona,
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
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Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního
rozhodnutí o umístění stavby. Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrát města České Budějovice
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu ) :
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice
Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Obec Bošilec, Bošilec 24, 373 65 Dolní Bukovsko
Další námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Upozornění:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Toto stavební povolení pozbývá , podle § 115 stavebního zákona, platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let
ode dne, kdy nabylo právní moci, pokud odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České
Budějovice v odůvodněných případech nestanoví pro zahájení stavby delší lhůtu.
Poučení :
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, podáním
u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice.

Ing. Jaroslav M r á z
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. 18 pís. f) poplatek ve výši 10.000 Kč, který byl uhrazen
dne 24. 6. 2013.

Příloha pro stavebníka : ( bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí )
- ověřená projektová dokumentace
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den
po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška
neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne : ………………….

Sejmuto dne : …………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží :
Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2 , 370 76 České Budějovice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10 , 370 10 České Budějovice
Se žádostí o vyvěšení obdrží :
Magistrát města Č. Budějovice - odbor vnitřních věcí
Obecní úřad Bošilec, Bošilec 24, 373 65 Dolní Bukovsko
Dotčené orgány :
Obecní úřad Bošilec, Bošilec 24, 373 65 Dolní Bukovsko
KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, Č. Budějovice
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravní inspektorát , 371 05 České Budějovice
HZS Jihočeského kraje, Nádražní ul., P.O. BOX 161, 370 21 České Budějovice
Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče

