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STAVEBNÍ POVOLENÍ
veřejnou vyhláškou
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 9. 10. 2008
žádost Obce Vacov o vydání stavebního povolení na stavbu „ZTV pro výstavbu RD v obci
Vacov-lokalita 2“, komunikace SO.01 a chodníky SO.02 na pozemcích p.č. 120/1, 120/2,
120/3, 121/1, 121/2, 123/12 v k.ú. Přečín, p.č. 679/1, 679/2, 679/4, 680 v k,ú. Vacov a p.č.
244, 49 v k.ú. Miřetice, podle předložené projektové dokumentace. Uvedeným dnem bylo
zahájeno stavební řízení.
Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 zákona č. 183/2006 o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vydal
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP dne 1. 9. 2008 pod č.j. VÚP 330 – 01/09/08/Ja.
Podle § 15 odst. 2 stavebního zákona je realizace předmětné dopravní stavby v souladu se
záměry územního plánování a s platným územním plánem sídelního útvaru Vacov. Územní
rozhodnutí o umístění stavby vydal odbor výstavby a ÚP ve Vimperku dne 4. 7. 2008 pod č. j.
: VÚP 328.3-1210/1649/08 Ja – 43.
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební
úřad podle § 40 odst. 4, písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen silniční zákon) a podle §111 stavebního zákona žádost projednal
ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba „ZTV pro výstavbu RD v obci Vacov – lokalita 2“ – komunikace SO.01 a
chodník SO.02, se podle § 115 stavebního zákona

povoluje.
Předmětem stavby je výstavba obslužných komunikací pro 22 RD. Pro dopravní napojení
bude využita stávající místní komunikace III. třídy směrem do Přečína. Komunikace bude
přestavěna a rozšířena podle požadavků včetně položení podkladních vrstev a živičného
povrchu. Území stavebních parcel bude dopravně řešeno pomocí zklidněných komunikací
obytné zóny s vyhrazenými odstavnými a parkovacími stáními.
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komunikace s šířkou jízdního pruhu 2,50 m v úseku s přilehlou zástavbou s jednostranným
zeleným pásem šířky 1,0 m a zpevněnou krajnicí š. 0,50 m v délce 227,50 m.
Komunikace MO2 8,5/3,5/20 funkční skupiny D1, rozdělená do čtyřech větví V1 až V4.
Jedná se o zklidněnou komunikaci - obytná zóna. Komunikace je navržena jako obousměrná
s jedním jízdním pruhem (výhybny jsou řešeny jako dvoupruhové 2 x 3,0 m), vyznačené
parkovací stání 6,50 x 2,00 m, odpočinkové plochy s šířkou až 2,50 m, minimální šířkou
zeleného pásu z hlediska odstupových vzdáleností 0,50 m. Celkové délka je 559, 73 m.
Samostatné chodníky nejsou v obytné zóně řešeny. Pěší se pohybují po celé obytné zóně.
Pouze na vjezdu do obytné zóny je navržen jednostranný chodník v šíři 2 m. Součástí
stavebního povolení je dopravně inženýrské opatření.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1) Stavba bude umístěna na pozemcích p. č.120/1, 120/2, 120/3,121/1, 121/2, 123/12 v k.ú.
Přečín, p.č. 679/1, 679/2, 679/4, 680 v k.ú. Vacov a p.č. 244, 49 v k.ú. Miřetice.
2) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří
Ing. Josef Slováček, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná – zodpovědný projektant Ing. Oldřich
Slováček, ČKAIT 0101010, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.
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 E.ON ČR a.s, České Budějovice ze dne 7. 5. 2008 pod č.j.:
TM86806 – Z050814179.
12) Budou dodrženy podmínky 1. JVS a.s., České Budějovice ze dne 22. 9. 2008 pod č.j. :
08 010 645.
13) Budou dodrženy podmínky MěÚ Vimperk, odboru ŽP, pro trvalé odnětí půdy ze ZPF,
ze dne 19. 5. 2008 pod č.j.: ŽP 201/1-1455/1514/08/B.
14) Budou dodrženy podmínky stanoviska HZS Jihočeského kraje, územního odboru
Prachatice ze dne 18. 4. 2008 pod č.j. HSCB-176/PT-Ši-2008.
15) Budou dodrženy podmínky stanoviska KHS Jihočeského kraje, České Budějovice ze dne
18. 4. 2008 pod č.j.: 2899/08HOK.PT.
16) Lhůta pro dokončení stavby se stanoví do 36 měsíců od nabytí právní moci tohoto
stavebního povolení.
17) Dokončená stavba smí být užívána podle § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě
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ukončení stavby v souladu s § 122 stavebního zákona, s to podle § 12 vyhlášky č. 526/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,
na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 uvedené vyhlášky.
K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č.5 vyhlášky č. 526/2006 Sb
Speciální stavební úřad do 15 dnů od doručení žádosti stanoví termín závěrečné kontrolní
prohlídky stavby.

O d ů v o d n ě n í:
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 9. 10. 2008
žádost Obce Vacov o vydání stavebního povolení na stavbu „ZTV pro výstavbu RD v obci
Vacov – lokality 2“ na pozemcích p. č. 120/1, 120/2, 120/3, 121/1, 121/1, 121/2, 123/12 v k.ú.
Prečín, p.č. 679/1, 679/2, 679/4, 680 v k.ú. Vacov a p.č. 244, 49 v k.ú. Miřetice. 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 § 15 stavebního zákona vydal MěÚ Vimperk, odbor výstavby
a ÚP dne 1. 9. 2008 pod č.j.: VÚP 330 – 01/09/08 Ja.
Opatřením ze dne 14. 10. 2008 speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení,
dotčeným orgánům státní správy a dotčeným organizacím zahájení stavebního řízení
veřejnou vyhláškou. 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 10 dnů ode dne
doručení oznámení (15 den ode dne vyvěšení této vyhlášky je dnem doručení).
Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební
povolení ve smyslu § 111 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.

Bc.Jana Vokurková
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
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Správní poplatek:
Před vydáním tohoto rozhodnutí byl dne 30. 10. 2008 zaplacen správní poplatek podle
zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3000,-Kč, slovy
třitisícekorunčeských.

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
Obdrží na doručenku:
Obec Vacov, Vacov 35, 384 86 Vacov
Ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou:
K vyvěšení na úřední desce obdrží:
- Městský úřad Vimperk, odbor HB (2x - 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět
potvrzené)
- OÚ Vacov (2x – 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit potvrzené)
- MěÚ Vimperk, odbor ŠKCR (na elektronické adrese WWW.vimperk.cz)
Dotčené orgány statní správy:
- OÚ Vacov, Vacov 35, 384 86 Vacov
- MěÚ Vimperk - odbor ŽP – OPK, VH, ZPF
- odbor výstavby a ÚP
- odbor školství, kultury a cestovního ruchu
- 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
- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Prachatice,
Pivovarská 196, 383 01 Prachatice
- NIPI ČR, o.s., Staroměstská 2608, 370 04 České Budějovice

