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R O Z H O D N U T Í
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel 29.12.2011
žádost stavebníka Obec Kvilda, IČ 002 50 511, 384 93 Kvilda 17, zastoupeného starostou obce
Václavem Vostradovským, o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu pod
označením Kvilda, místní komunikace na pozemcích 4/60, 4/58, 4/57, 4/50, 4/16“ (dále jen
„stavba“) na pozemcích parc. č. 12, 4/60, 4/8, 4/59, 4/58, 4/57, 4/33, 4/54, 4/55, 4/50, 4/16 a
595/3 vše v k. ú. Kvilda.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
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 zákon č. 13/1997 Sb.) a podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona, projednal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením a po jejím
přezkoumání rozhodl za účasti účastníků řízení uvedených v příloze č. 1 takto:
stavebníkovi :

Obec Kvilda, IČ 002 50 511, Kvilda 17, 384 93 Kvilda,
zastoupenému starostou obce Václavem Vostradovským
se podle § 118 stavebního zákona

povoluje změna nedokončené stavby
na stavbu pod označením
„Kvilda, místní komunikace na pozemcích 4/60, 4/58, 4/57, 4/50, 4/16“
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 12, 4/60, 4/8, 4/59, 4/58, 4/57, 4/33, 4/54, 4/55, 4/50,
4/16 a 595/3 vše v k. ú. Kvilda.
v tomto rozsahu:
 Změna stavby před jejím dokončením spočívá ve změně prostorového uspořádání
komunikace. Šířka komunikace mezi obrubníky bude v nejužším místě 4,00 m, proti
původnímu návrhu 4,50 m.

-2 Konstrukce komunikace v úseku 2 bude provedena krytem z vegetačních tvárnic. Konstrukce
zůstane nestmelená z vrstev drceného kameniva frakce 0-32 a ložné vrstvy písku. Otvory
tvárnic budou vyplněny štěrkovitou zeminou drobné frakce. Toto řešení je navrženo
s ohledem na nemožnost zřízení vpustí na konci tohoto úseku. Alternativní konstrukce umožní
výrazné vsakování srážkových vod do konstrukce komunikace a jejich průsak do podloží a tak
zabrání přetékání vody z komunikace na sousední pozemky.
 Vjezd do obytné zóny je proveden varovným pásem s živičným krytem. Na začátku vjezdu
bude umístěna svislá dopravní značka IP 10a „Slepá pozemní komunikace“.
 Před zúženým místem komunikace bude umístěna svislá dopravní značka P 7 „Přednost
protijedoucích vozidel“ a v protisměru svislá dopravní značka P 8 „Přednost před
protijedoucími vozidly“.
 Na výjezdu z obytné zóny bude umístěna svislá dopravní značka P 6 „Stůj, dej přednost
v jízdě“.
 Na silnici III. třídy č. 16910 bude před vjezdem do obytné zóny z obou směrů umístěna svislá
dopravní značka IPb „Návěst před slepou pozemní komunikací“.
Pro provedení stavby se stanovují tyto další podmínky:
1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace vypracované autorizovaným
inženýrem pro dopravní stavby Ing. Petrem Kaplanem, ČKAIT 0100033, se sídlem B. Smetany
1646/34, České Budějovice; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího
souhlasu speciálního stavebního úřadu.
2. Budou splněny všechny podmínky dotčených orgánů a požadavky účastníků řízení uvedené
ve stavebním povolení z 11.05.2005, č. j. OD 280-628/683/05, které nabylo právní moci
18.06.2005 a v rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením z 04.11.2009, č. j.
OD 280/1-0/4873/09, které nabylo právní moci 04.11.2009.
3. Dokončená stavba může být užívána podle § 119 odst. 1 stavebního zákona pouze na
základě kolaudačního rozhodnutí, neboť jde o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí
uživatelé ovlivnit. Stavebník k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí opatří přílohy uvedené
v části B přílohy č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
Odůvodnění:
Stavebník Obec Kvilda, IČ 002 50 511, 384 93 Kvilda 17, zastoupený starostou obce Václavem
Vostradovským, podal 29.12.2011 u Městského úřadu ve Vimperku, odboru dopravy a silničního
hospodářství, žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu pod označením
„Kvilda, místní komunikace na pozemcích 4/60, 4/58, 4/57, 4/50, 4/16“ na pozemcích parc. č. 12,
4/60, 4/8, 4/59, 4/58, 4/57, 4/33, 4/54, 4/55, 4/50, 4/16 a 595/3 vše v k. ú. Kvilda, prováděné na
základě stavebního povolení z 11.05.2005, č. j. OD 280-628/683/05, které nabylo právní moci
18.06.2005. Speciální stavební úřad vydal na stavbu 04.11.2009, č. j. OD 280/1-0/4873/09
rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením, které nabylo právní moci
04.11.2009. Změna stavby spočívala ve změně lhůty k dokončení stavby do 31.12.2011.
Poněvadž žádost o vydání rozhodnutí o změnu stavby před jejím dokončením spolu s přílohami
neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, t. j. žádost obsahovala vady, byl
stavebník vyzván samostatnou výzvou z 11.01.2012 k odstranění nedostatků žádosti a speciální
stavební úřad usnesením kolaudační řízení přerušil.
Stavebníkem byly 02.02.2012 odstraněny nedostatky žádosti, byla předložena ve dvojím
vyhotovení projektová dokumentace vypracovaná oprávněnou osobou, doklady prokazující
vlastnické právo k pozemkům a stavbách na nich, které opravňují stavebníka zřídit na
uvedených pozemcích požadovanou stavbu, a dále stanoviska dotčených orgánů, tj. Správa NP
a CHKO Šumava a stanovisko Policie ČR a tím pominula překážka pro níž bylo řízení přerušeno
a speciální stavební úřad tak dále pokračuje ve stavebním řízení.

-3Speciální stavební úřad opatřením z 02.02.2012 oznámil zahájení řízení o povolení změny
stavby před jejím dokončením známým účastníků řízení a dotčeným orgánům (uvedeném
v rozdělovníku tohoto rozhodnutí), nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením a stanovil
lhůtu do 10 dnů (nejpozději při ústním jednání), ve které mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji
v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků
řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy.
V dané lhůtě speciální stavební úřad neobdržel žádné námitky ani připomínky účastníků řízení
ani žádná nová stanoviska dotčených orgánů.
Protože stavební úřad v průběhu řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením
neshledal důvody bránící povolení požadované změny, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku
rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle správního řádu, do 15 dnů od jeho doručení ke
Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých
Budějovicích, podáním učiněným prostřednictvím Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a
silničního hospodářství, který toto rozhodnutí vydal.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí
účastníku oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je
posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
Odvolání musí mít náležitosti stanovené § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje
o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Pro postup při odvolání platí další ustanovení § 81 až § 84 správního řádu.
Povolená změna není platná, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Radek Zámečník v. r.
zástupce vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

„otisk úředního razítka“

Správní poplatek:
Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, dle položky 17 odst. 2 sazebníku správních poplatků ve výši 300 Kč byl
zaplacen dne 28.02.2012.

-4A. Údaje o zveřejnění na úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
B. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
C. Údaje o zveřejnění na úřední desce obecního úřadu Kvilda
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
D. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce obecního úřadu Kvilda
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

Příloha 1 k č. j. OD 37090/11-KAV 182/2012
Žadatel:
- Obec Kvilda, IČ 002 50 511, 384 93 Kvilda 17
Účastníci řízení:
- V souladu s ustanovením § 144 správního řádu doručuje Městský úřad Vimperk toto
oznámení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude
provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na
úřední desce Městského úřadu Vimperk, Obecního úřadu Kvilda a současně bude
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude
písemnost považována za doručenou.
Dotčený orgán:
- MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP
- Správa NP a CHKO Šumava, 1. Máje 260, 385 01 Vimperk – útvar státní správy
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor, Slunečná 932, 383 01
Prachatice
Na vědomí:
- Policie České republiky, Okresní ředitelství, Služba dopravní policie, 383 24 Prachatice
Obdrží k vyvěšení na úřední desce:
- MěÚ Vimperk - odbor HB 2x (1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené),
- MěÚ Vimperk - (na elektronické adrese www.vimperk.cz),
- Obecní úřad Kvilda - 2x (1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené),
- Obecní úřad Kvilda - (na elektronické adrese).

