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SOUHLAS

Dne 16. 8. 2013 požádal a následně doplnili dokumentaci dne 3. 10. 2013 - Státní pozemkový úřad , Husinecká
1024/11a , 130 00 Praha 3 – Žižkov - IČ: 01312774 , Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka
České Budějovice Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice , žádost na zahájení kolaudačního řízení na
stavbu :

„ Polní cesty v kat. území Bošilec – P6 , Pv1 “
( jedná se o kolaudaci pouze na Polní cestu – P6 )
na pozemku parc. č. v kat. území Bošilec.
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S.O. 101 – Polní cesta P6
Zatřídění komunikace:
jednopruhová hlavní polní cesta
Funkční skupina:
účelová komunikace
Charakteristika typu uspořádání: kategorie P 4,5/30
Délka komunikace:
527,90 m
Šířka zpevnění:
3,50 m
Základní příčný sklon komunikace:
jednostranný 2,50%
Šířka nezpevněné krajnice:
2x 0,50 m
Příčný spád krajnice:
6,0%
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba byla povolena rozhodnutím odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice
dne 29. 8. 2012 , pod Č.j.: ODaSH/12/8441 /Tal-SP - ( nabytí právní moci dne 2. 10. 2012 ).
Podmínky výše uvedeného stavebního povolení přechází na dalšího stavebníka.
Geodetické zaměření skutečného provedení , včetně uvedení č. parcel na kterých se stavba nachází, vyhotovila
geodetická kancelář GEONET s.r.o., Vrbenská 17 , 370 01 České Budějovice - DIČ: CZ 65006941 - Ing.
Miroslav Hořejší - ( ČÚZK – č. 77/95 úředně oprávněný zeměměřičský inženýr ) zpracováno ze dne 24. 5. 2013 ,
pod č. zakázky 12 240 v kat. území Bošilec.
Po přezkoumání návrhu a na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením konaném dne 5. 9.
2013, Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice, příslušný jako speciální
stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 15 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen ,, stavební zákon “ ) a v souladu s § 122
odst. 3 stavebního zákona , vydává
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jako doklad o povoleném účelu užívání výše uvedené stavby.
Odůvodnění:
Návrh na kolaudaci ze dne 16. 8. 2013 výše uvedené stavby byl přezkoumán v celém rozsahu, zejména při ústním
jednání spojeném s místním šetřením dne 5. 9. 2013. Následně byla dokumentace doplněna 30. 9. 2013 a dne 2.
10. 2013 , včetně odstranění drobných závad. V kolaudačním řízení byl předložený návrh na kolaudaci projednán s
účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy. Byla předložena technická zpráva skutečného provedení stavby
– zápis o odevzdání a převzetí stavby sepsaný mezi dodavatelem stavby - prohlášení o shodě použitých výrobků a
zkouškách použitých výrobků , protokol o rázové zatěžovací zkoušce na pláni , prohlášení zhotovitele stavby
o provedení v souladu s § 156 stavebního zákona , prohlášení dozora stavby včetně zprávy, potvrzené paré
skutečného provedení stavby , geodetické zaměření skutečného provedení stavby, souhlas - Obecního úřadu a
Obce Obecní úřad Bošilec, Bošilec 24, 373 65 Dolní Bukovsko ze dne 5. 9. 2013. Předloženy dokumenty od
dodavatele - firmy Lesostavby Třeboň a. s. , se sídlem , Novohradská 226 / II , 379 25 Třeboň - IČ: 472 39 328
dle seznamu. Předloženy souhlasy vlastníků k dokončené stavbě - v záboru a zařízení staveniště. Předloženo
vyjádření od KHS Jihočeského kraje , Na Sadech 25, České Budějovice ze dne 2. 9. 2013. Předloženo vyjádření
od Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice
ze dne 20. 9. 2013 a Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravního inspektorátu,
Poštovní přihrádka č. 125 , 371 05 České Budějovice ze dne 27. 5. 2013.
Název stavby : Polní cesta – P6
Doba platnosti záruční lhůty na dílo: od 29. 5. 2013 do 29. 5. 2018.
Bylo zjištěno, že stavba je provedena v souladu s § 122 odst. 3 stavebního zákona, podle projektové dokumentace
ověřené speciálním stavebním úřadem ve stavebním řízení a že jsou dodrženy podmínky stanovené ve stavebním
povolení. Při místním šetření kolaudačního řízení byly zjištěny v provedení drobné nedostatky, které byly následně
odstraněny , aby nebránili v užívání stavby. Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice v průběhu řízení neshledal důvody,
které by bránily vydání povolení k užívání stavby a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení:
Podle § 122 odst. 3 stavebního zákona není kolaudační souhlas správním rozhodnutím a nelze se proti němu
odvolat.
Ing. Jaroslav Mráz
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice
Správní poplatek:
Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – příloha sazebník poplatků, nevyměřuje.
Obdrží :
Státní pozemkový úřad , pro Jihočeský kraj , pobočka České Budějovice , Rudolfovská 493/80 , 371 13
České Budějovice
Státní pozemkový úřad , Husinecká 1024/11a , 130 00 Praha 3 – Žižkov
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice
Obec Bošilec, Bošilec 45, 373 65 Dolní Bukovsko
Dotčené orgány :
Obecní úřad Bošilec, Bošilec 45, 373 65 Dolní Bukovsko
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravní inspektorát , 371 05 České Budějovice
Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí , Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České
Budějovice
Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče , Kněžská 19, 370 92 České Budějovice
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, L. B. Schneidera 32,
České Budějovice
Hasičský záchranný sbor Budějovického kraje, Nádražní ul., P. O. BOX 161, 370 21 České Budějovice
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