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Stavebník:
Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, IČO 250 805
zastoupené starostkou Stanislavou Chumanovou

S TAV E B N Í PO V O LE N Í
veřejnou vyhláškou
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 31. 1. 2006
žádost Města Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk o vydání stavebního povolení na
stavbu „Rozšíření parkovacích ploch-Vimperk, ul. Palackého , ul. Smetanova" na pozemcích
p.č. 667, 684, 660/1 a 679 vše v k.ú. Vimperk, dle předložené projektové dokumentace.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vydal
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP dne 31. 3. 2006 pod č.j. VÚP 330-321/2006 Ka.
Podle § 120 odst. 2 stavebního zákona je realizace předmětné dopravní stavby v souladu se
záměry územního plánování v k.ú. Vimperk a s platným územním plánem sídelního útvaru
Vimperk. Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal odbor výstavby a ÚP ve Vimperku dne
22. 12. 2004 pod č. j. : VÚP 328-1755/2029/2004.
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební
úřad podle § 40 odst. 5, písm.d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen silniční zákon) a podle § 120 stavebního zákona žádost
projednal ve stavebním řízení podle § 62 stavebního zákona a po jejím přezkoumání rozhodl
takto:
Stavba „Rozšíření parkovacích ploch -Vimperk, ul. Palackého , ul. Smetanova“ - se
podle § 66 stavebního zákona

povoluje.
Předmětem stavby je vyřešení prostoru ulic Palackého a Smetanova v obytné zástavbě
města Vimperk. V tomto prostoru bude zvýšena kapacita parkovacích míst na 51 + 5 stání pro
osobní vozidla tělesně postižených, do prostoru zatravněné plochy (ostatní plocha). V místech
navrhovaných parkovacích stání dojde k výkopu stávajících obrubníků a zbroušení krytu
vozovky. V místech rozšíření do zelených ploch bude navržena nová skladba komunikace. Po
provedení dolních skladeb vozovky a osazení nových obrubníků bude proveden vrchní kryt
komunikace z asfaltového betonu v tl. 50 mm. Parkoviště jsou navržena s kolmým stáním
v rozměrech 4,50 x 2,40 m, pro tělesně postižené v šířce 3,50 m a šikmé stání 4,40 x 3,40 m.
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parkoviště před objektem č.p. 382, kde bude kryt proveden z betonové dlažby „Best –
harmony“ v žluté barvě a jednotlivá stání budou vyznačena v pásech barvou červenou.
Vozovka parkoviště a jízdního pruhu bude oddělena od chodníků či okolního terénu pomocí
betonových obrubníků ve výšce 120 mm. V místech zálivů ze zpevněnou plochou bude
obrubník snížen na hodnotu 40 mm, pro případné zastavení či vjezd vozidel integrovaného
záchranného systému či údržby. V místech přechodů bude provedeno bezbariérové řešení.
Chodníky jsou navrženy z betonové dlažby „Best – klasiko“ v přírodní barvě v tl. 80 mm.
Zpevněné plochy zálivů budou provedeny z betonové dlažby „Best-harmony“ v barvě žluté.
Zelený pás mezi chodníkem a parkovištěm je navržen z betonových vegetačních tvárnic před
objektem č.p. 370. Chodníky jsou odděleny od zelených pásů a ostrůvků pomocí betonových
parkovacích obrubníků v úrovni dlažby.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1) Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 677, 684, 660/1 a 679 vše v k. ú.Vimperk.
2) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří
Projekce Zlatá Stezka, Prachatice, ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto
rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního
stavebního úřadu.
3) Před započetím stavby budou vytýčena všechna podzemní vedení a zařízení (kabely,
vodovod a pod.) a vytyčovací znaky budou na povrchu uchovány ve zřetelném stavu
po celou dobu stavby.
4) Při provádění stavby budou dodrženy všechny obecné technické požadavky na výstavbu.
5) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a
technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na
staveništi.
6) Stavba bude prováděna odborně způsobilou organizací. Zhotovitel stavby bude před
zahájením prací oznámen zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.
7) Vyskytnou-li se při provádění výkopů vedení v projektu nezakreslená, musí být další
provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
8) Přilehlé komunikace musí být udržovány v čistotě. U výjezdu na místní komunikaci
musí být zajištěna opatření k očištěním vozidel stavby.
9) Na viditelném místě bude vyvěšena tabule o provádění stavby s uvedením stavebníka,
projektanta, zhotovitele stavby a odpovědného stavbyvedoucího.
10) Stavebník provede na základě projektové dokumentace vytýčení hranice pozemků
sousedících se stavbou, dotčených odnětím a s jejich průběhem seznámí vlastníky a
uživatele.V případě poškození sousedních nemovitostí při výstavbě, bude toto
poškození stavebníkem odstraněno na jeho náklady a nemovitosti budou uvedeny do
původního stavu.
11) Budou dodrženy podmínky ČESKÉHO TELECOMU a.s.obsažené ve vyjádření ze dne
17. 2. 2006 pod č.j.:0024353/06/CCB/V00.
12) Budou dodrženy podmínky E.ON v ČR a.s., České Budějovice, vyjádření ze dne 20. 3. 2006
značky TM86806-Z050607755.
13) Budou dodrženy podmínky provozovatele vodovodů a kanalizací 1.JVS, Severní 8/2264,
370 10 Č.Budějovice ze dne 9. 12. 2005 pod č.j.: 05 014 290.
14) Budou dodrženy podmínky ELSAT spol. s r.o., Kabelová televize, České Budějovice ze dne
16. 4. 2004 bez spisové značky.
15) Lhůta pro dokončení stavby se stanoví do 36 měsíců od nabytí právní moci tohoto
stavebního povolení.
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budou doloženy doklady dle § 31 vyhlášky č.132/1998 Sb.

O d ů v o d n ě n í:
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 31. 1. 2006
žádost Města Vimperk o vydání stavebního povolení na stavbu „Rozšíření parkovacích ploch
v ul. Palackého a Smetanova ve Vimperku“ - na pozemcích p. č. 677, 684, 660/1 a 679 vše v
k.ú. Vimperk. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. K žádosti byla doložena
stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských
sítí. Souhlas s vydáním stavebního povolení ve smyslu § 120 odst. 2 stavebního zákona vydal
MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP dne 31. 3. 2006 pod č.j.: VÚP 330-321/2006 Ka.
Opatřením ze dne 30. 3. 2006 speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení, dotčeným
orgánům státní správy a dotčeným organizacím zahájení stavebního řízení. Jelikož byly
stavebnímu úřadu známy poměry této lokality, upustil od místního šetření a ústního jednání.
Současně stanovil lhůtu pro další případná vyjádření známých účastníků řízení a stanoviska
dotčených orgánů státní správy do 7 dnů ode dne doručení oznámení.
Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební
povolení ve smyslu § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány statní správy a posoudil shromážděná stanoviska.
Projektová dokumentace pro stavební povolení splňuje obecné technické podmínky na
výstavbu a podmínky rozhodnutí o umístění stavby. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy
veřejné zájmy účastníků řízení. Stanoviska dotčených orgánů státní správy a podmínky
souhlasů a vyjádření byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
Ve stavebním řízení nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Speciální stavební
úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, proto rozhodl
tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnut se lze odvolat do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích,
prostřednictvím MěÚ Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství
Stavba nesmí být zahájena , dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo stavební
povolení právní moci nebude stavba zahájena.

Jana Vokurková
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

-4Správní poplatek:
Toto rozhodnutí nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích - stavebníkem je Město Vimperk.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:……………………..

Sejmuto dne:………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

…………………………...
Příloha pro žadatele:
- 1 x ověřená projektová dokumentace
Dotčené orgány státní správy:
MěÚ Vimperk - odbor životního prostředí, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
- odbor výstavby a ÚP, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
HZS Jihočeského kraje, Územní odbor, Slunečná ul., 383 01 Prachatice
KHS Jihočeského kraje, Územní pracoviště, Nemocniční 204, 383 01 Prachatice
Policie ČR OŘ SDP Prachatice, 383 24 Prachatice
Na vědomí:
Město Vimperk, odbor investic a údržby, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Sdružení pro ŽP zdravotně postižených v ČR, Jihočeské oblastní konzultační středisko,
Staroměstská 2608, 370 04 České Budějovice

