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-veřejná vyhláška-

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon), projednal podle § 109 až § 114 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o provedení stavby, kterou 12.11.2012 podal stavebník

obec Borová Lada, IČ 002 50 341, Borová Lada 38,
384 92 Borová Lada,
zastoupený starostkou obce Ing. Janou Hrazánkovou (dále jen stavebník),
a na základě tohoto projednání:

I.

v y d á v á podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

stavební povolení
na stavbu pod označením:

„ZTV pro 12 RD v k.ú. Borová Lada - část Komunikace“
na pozemcích parc. č. 250/1, 250/7, 259/26, 63/4 a 276 vše v k. ú. Borová Lada.
Stavba obsahuje tyto stavební objekty:
- SO 01 - Komunikace „Za Řadovkou“
- SO 02 - Komunikace „U Školy“
Stavební objekt SO 01 - Komunikace „Za Řadovkou“ bude napojen na stávající místní
komunikace umístěné na pozemcích par. č. 250/7 a 259/26 vše v k. ú. Borová Lada.
Vzniknou průsečné úrovňové křižovatky. Komunikace je určena pro dopravní obsluhu území
s celkem šesti stavebními pozemky pro rodinné domy.
Stavební objekt SO 02 - Komunikace „U Školy“ bud napojen na silnici II. třídy č. 167
průsečnou úrovňovou křižovatkou. Komunikace je určena pro dopravní obsluhu šesti
stavebních pozemků pro rodinné domy a je řešena jako slepá s úvraťovým obratištěm
v místě křižovatky.

Digitálně podepsáno
Jméno: Jana Vokurková
Datum: 10.01.2013 13:18:30
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II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích par. č. 250/1, 250/7, 259/26, 63/4 a 276 vše v k. ú.
Borová Lada.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace číslo 792/2010 z 06/2012
vypracované projekční kanceláří Ing. Jan Beránek, IČ 113 33 847, 383 01 Prachatice,
ověřené ve stavebním řízení a potvrzené autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing.
Miloslavem Binderem, ČKAIT 0101658. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou
k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením
stavby bude speciálnímu stavebnímu úřadu sděleno jméno (název) a adresa (sídlo) jejich
zhotovitele. Před započetím prací na stavbě je stavebník povinen oznámit termín jejího
zahájení speciálnímu stavebnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.
Štítek musí být ponechán na místě až do doby provedení závěrečné kontrolní prohlídky
stavby.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády ČR č. 591/2006
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.
6. Pro zařízení staveniště budou použity pozemky ve vlastnictví stavebníka. Případný zábor
jiného pozemku bude předen povolen jeho vlastníkem.
7. Materiál určený k výstavbě může být přechodně uložen v souladu s příslušnými předpisy
na vlastních pozemcích stavebníka, na jiných pozemcích může být dočasně ukládán pouze
na základě souhlasu vlastníka pozemků.
8. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách.
V případě poškození budou neprodleně uvedeny do původního stavu.
9. Veškerý odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů.
10. Během průběhu stavby není nutné provádění kontrolních prohlídek stavby stavebním
úřadem. Po skončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka, kterou speciální
stavební úřad provede na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu.
11. Z hlediska ochrany elektrického nadzemního vedení, které se nachází na stavebním
pozemku, je nutné dodržet tyto podmínky stanovené ve vyjádření společnosti E.ON Česká
republika, s. r. o. (dále jen ECZR) ze dne 28.06.2012, č. j. M18308-Z051220895:
a) při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození elektrického zařízení,
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c) jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR bude
ohlášeno na telefonní číslo 800 225 577,
a dále je nutné dodržet tyto podmínky stanovené v souhlasu se stavbou a činností
v ochranném pásmu (dle jen OP) zařízení distribuční soustavy ze dne 20.10.2010, č. j.:
J13747-Z061030478:
a) v OP podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy
podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že
v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno:
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením,
b) přesné vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení je nutné objednat nejméně
14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení; v případě, že
nebude možné trasu kabeli bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop
nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR,
c) zemní práce v ochranném pásmu kabelu budou prováděny výhradně klasickým ručním
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností,
d) obnažený kabel bude vhodně zabezpečen tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou
nebo nepovolanou osobou a bude označen výstražnými tabulkami podle pokynů pracovníka
ECZR,
e) zástupce ECZR bude přizván ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu; o
kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku,
f) po dokončení stavby a činnosti je v OP zařízení zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6 t,
g) veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení bude před zahájením konzultována
s příslušnou regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP,
h) veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
podzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí je
nutno objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem; práce s mechanizací v OP vedení 110
kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí je nutno objednat nejpozději
do 10. dne předchozího měsíce.
12. Z hlediska ochrany nadzemního vedení sítí elektronických komunikací (dále jen SEK),
pokud se nacházejí na stavebním pozemku, je nutné dodržet tyto podmínky stanovené ve
vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
4 ze dne 15.08.2012, č. j.: 0112782209:
a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností,
zejména stavebních nebo jiných prací, řídit se platnými právními předpisy, technickými a
odbornými normami, správnou praxí ve stavebnictví a technologickými postupy a učinit
veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě
elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica je výslovně srozuměn s tím,
že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou
chráněny právními předpisy; ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m
po stranách krajního vedení.
b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení
přístupu k SEK.
c) Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo
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volný prostor.
d) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK jakkoliv měnit
niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch.
e) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů
NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za
dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru
stavebnictví a technologických postupů.
f) Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou
změnu výšky vedení projednat s POS.
g) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na manipulačních a skladových
plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
h) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a
odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Z hlediska existence vodohospodářských staveb nacházejících se na stavebním
pozemku je nutné dodržet tyto podmínky:
a) Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných
ČEVAK, a. s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK, a. s.,
(vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
b) Společnosti ČEVAK, a. s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
c) Investor umožní přístup technikům ČEVAK, a. s. na staveniště v průběhu realizace.
d) Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo
na směr jízdy.
e) Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem
provozu ČEVAK, a. s. - provoz Vimperk. Řádné provedení napojení bude na místě písemně
potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK, a. s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované
odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společnosti ČEVAK, a. s.
před kolaudací. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora
provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně
potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK, a. s. řádné provedení napojení.
f) Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí
umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být
minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem
projednat a odsouhlasit s pracovníkem ČEVAK, a. s.
g) Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude
provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Předání všech povrchových prvků
vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno
oprávněným pracovníkem ČEVAK, a. s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
h) Ke kolaudaci bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení
kanalizačních přípojek od dešťových vpustí.
14. Z hlediska dopravy je nutné dodržet tyto podmínky:
Stavebník, nebo jeho dodavatel, požádá v dostatečném časovém předstihu příslušný silniční
správní úřad o stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 167.
Žádost bude podána v dostatečném časovém předstihu Městskému úřadu Vimperk, odboru
dopravy a SH, a bude doložena souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace (SÚS
Jihočeského kraje) a souhlasem příslušného orgánu Policie ČR (Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje, DI Prachatice).
Po provedení stavby, nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu, předá stavebník nově
umístěné stálé svislé dopravní značení protokolárně správci komunikace - Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, p. o., závod Prachatice.
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15. Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy, úklid zbylého materiálu a
okolí stavby.
16. Poněvadž se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit
(dopravní stavba), může být užívána podle § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na
základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník po
skončení stavby v souladu s § 122 stavebního zákona a 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.
17. Stavba bude dokončena do 30.09.2014.
Speciální stavební úřad stanovil podle § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) za účastníky tyto osoby, na něž se vztahuje
rozhodnutí správního orgánu:
- Obec Borová Lada, IČ 002 50 341, Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o., IČ 709 71 641,závod Prachatice,
Žernovická 916, 383 11 Prachatice
- E.ON ČR, s. r. o., IČ 257 33 591, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- ČEVAK, a. s., IČ 608 49 657, Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Odůvodnění:
Stavebník, obec Borová Lada, IČ 002 50 341, Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada,
zastoupený starostkou obce Ing. Janou Hrazánkovou, podal 12.11.2012 u Městského úřadu
Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, žádost o vydání stavebního povolení na
stavbu pod označením „ZTV pro 12 RD v k.ú. Borová Lada - část Komunikace“ na
pozemcích parc. č. 250/1, 250/7, 259/26, 63/4 a 276 vše v katastrálním území Borová Lada.
Se žádostí byla předložena projektová dokumentace ve trojím vyhotovení číslo 792/2010
z 06/2012 vypracovaná projekční kanceláří Ing. Jan Beránek, IČ 113 333 847, 383 01
Prachatice, ověřená ve stavebním řízení a potvrzená autorizovaným inženýrem pro dopravní
stavby Ing. Miloslavem Binderem, ČKAIT 0101658.
Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno stavební řízení.
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP vydal dne 22.11.2010, č. j. VÚP 35081/101373/10-JAV 328.3 rozhodnutí o umístění stavby a dne 04.01.2011, č. j. VÚP 35081/101373/10-JAV 328.3 souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby podle § 15 odst. 2
stavebního zákona.
Opatřením z 26.11.2012 speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným
orgánům státní správy (uvedeným v rozdělovníku tohoto rozhodnutí) zahájení stavebního
řízení. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na
den 08.01.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Účastníci řízení (uvedení v rozdělovníku) byli upozorněni, že mohou uplatnit své námitky
nejpozději při ústním jednání konaném dne 08.01.2013.
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že v daném případě toto právní postavení podle § 27 správního řádu a podle § 109 odst. 1
stavebního zákona přísluší:
1) Obec Borová Lada, IČ 002 50 341, Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada
- stavebník
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
- vlastník stavebních pozemků parc. č.250/1, 250/7, 259/26, 63/4 v k. ú. Borová Lada
- vlastník sousedního pozemku parc. č. 259/17 v k. ú. Borová Lada

2) Ing. Bohumil Červenka, Růžová 814/5, 326 00 Plzeň 26-Černice
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 250/23 a stavby na ní stav. parc. č. 358 v k. ú. Borová
Lada

3) Mgr. Růžena Červenková, Růžová 814/5, 326 00 Plzeň 26-Černice
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 250/23 a stavby na ní st. parc. č. 358 v k. ú. Borová
Lada

4) Karel Lomoz, 2812 Davison Street, Oceanside, 11572 New York
- vlastník sousedního pozemku parc. č. 250/24 v k. ú. Borová Lada

5) Milada Vávrová, Borová Lada 55, 384 92 Borová Lada
- vlastník sousedního pozemku parc. č. 259/29 v k. ú. Borová Lada

6) Vladimír Lauda, Zálesí 1127/86, 142 00 Praha 411 - Krč
- vlastník sousedního pozemku parc. č. 259/29 v k. ú. Borová Lada

7) Ing. Martin Cahák, Černolice 54, 252 10 Mníšek pod Brdy
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 250/26 v k. ú. Borová Lada

8) Ing. Pavla Caháková, U Božích bojovníků 606/3, 130 00 Praha3
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 250/26 v k. ú. Borová Lada

9) Martin Jůzek, Krajníkova 446, 252 29 Dobřichovice
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 250/25 v k. ú. Borová Lada

10) Kateřina Zvěřinová, Krajníkova 446, 252 29 Dobřichovice
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 250/25 v k. ú. Borová Lada

11) Jiří Froněk, Hradební 1195, 268 01 Hořovice
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 250/34 v k. ú. Borová Lada

12) Miloslava Froňková, Hradební 1195, 268 01 Hořovice
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 250/34 v k. ú. Borová Lada

13) Ing. Václav Vlasák, Ptice 202, 252 18 Ptice
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 259/28 v k. ú. Borová Lada

14) Kamila Vlasáková, Ptice 202, 252 18 Ptice
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 259/28 v k. ú. Borová Lada

15) Linus Smatana, Borová Lada 49, 384 92 Borová Lada
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 259/16 v k. ú. Borová Lada a stavby na ní st. parc. č. 63

16) Janka Smatanová, Borová Lada 49, 384 92 Borová Lada
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 259/16 v k. ú. Borová Lada a stavby na ní st. parc. č. 63

17) Radek Juřík, Borová Lada 19, 384 92 Borová Lada
- spoluvlastník sousední st. parc. č. 376 a stavby na ní v k. ú. Borová Lada

18) Monika Juříková, Borová Lada 19, 384 92 Borová Lada
- spoluvlastník sousední st. parc. č. 376 a stavby na ní v k. ú. Borová Lada

19) Miloš Tranta, Borová Lada 31, 384 92 Borová Lada
- vlastník sousední st. parc. č. 133 a stavby na ní v k. ú. Borová Lada

20) Vlastimil Kučava, Borová Lada 30, 384 92 Borová Lada
- spoluvlastník sousední st. parc. č. 134 a stavby na ní v k. ú. Borová Lada
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21) Alena Kučavová, Borová Lada 30, 384 92 Borová Lada
- spoluvlastník sousední st. parc. č. 134 a stavby na ní v k. ú. Borová Lada

22) Václav Kala, Borová Lada 29, 384 92 Borová Lada
- spoluvlastník sousední st. parc. č. 135 a stavby na ní v k. ú. Borová Lada

23) Božena Kalová, Borová Lada 29, 384 92 Borová Lada
- spoluvlastník sousední st. parc. č. 135 a stavby na ní v k. ú. Borová Lada

24) Josef Vrabec, Borová Lada 27, 384 92 Borová Lada
- spoluvlastník sousední st. parc. č. 136 a stavby na ní v k. ú. Borová Lada

25) Martina Vrabcová, Borová Lada 27, 384 92 Borová Lada
- spoluvlastník sousední st. parc. č. 136 a stavby na ní v k. ú. Borová Lada

26) Jarmila Petráňová, Borová Lada 25, 384 92 Borová Lada
- vlastník sousední st. parc. č. 137 a stavby na ní v k. ú. Borová Lada

27) Vladimíra Hambálková, Kvilda 155, 384 93 Kvilda
- spoluvlastník sousední st. parc. č. 138 a stavby na ní v k. ú. Borová Lada

28) Lesy ČR, s. p., IČ 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
- vlastník sousedního pozemku parc. č. 259/27 v k. ú. Borová Lada

29) Správa a údržba silnic Jčk, p. o., IČ 709 71 641, Nemanická 2133/10,
37010 České Budějovice
- vlastník sousedního pozemku parc. č. 276 v k. ú. Borová Lada

30) ČEVAK, a. s., IČ 608 49 657, Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
- správce technické infrastruktury nacházející se na stavebním pozemku

31) E.ON ČR, s. r. o., IČ 257 33 591, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
- správce technické infrastruktury nacházející se na stavebním pozemku

V průběhu řízení a při ústním jednání nebyly účastníky uplatněny žádné připomínky ani
námitky a nebyla uplatněna ani žádná nová stanoviska dotčených orgánů.
Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební
povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná
stanoviska.
Zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním plánem, je úplná,
přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny
obecné požadavky na výstavbu. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani
ohrožena či nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stanoviska
dotčených orgánů státní správy a podmínky souhlasů a vyjádření byly zahrnuty do podmínek
rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící
povolení stavby, rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
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 (ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) a c)
správního řádu).

-8Odvolání 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 (§ 82 odst. 2 správního řádu).
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi
jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje
o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi
stavby, pokud není stavebníkem.
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 (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

Bc. Jana Vokurková v. r.
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

„otisk úředního razítka“

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vimperk a Obecního
úřadu Borová Lada po dobu 15 dnů na místě obvyklém a současně způsobem umožňující
dálkový přístup:
A. 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 Borová Lada
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
B. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce Obecního úřadu Borová Lada
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
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Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 správního řádu a podle § 109 odst. 1 stavebního zákona (do
vlastních rukou na doručenku):
Obec Borová Lada, IČ 002 50 341, Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada
(DS)
Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Ing. Bohumil Červenka, Růžová 814/5, 326 00 Plzeň 26-Černice
Mgr. Růžena Červenková, Růžová 814/5, 326 00 Plzeň 26-Černice
Karel Lomoz, 2812 Davison Street, Oceanside, 11572 New York
Milada Vávrová, Borová Lada 55, 384 92 Borová Lada
Vladimír Lauda Zálesí 1127/86, 142 00 Praha 411 - Krč
Ing. Martin Cahák, Černolice 54, 252 10 Mníšek pod Brdy
Ing. Pavla Caháková, U Božích bojovníků 606/3, 130 00 Praha3
Martin Jůzek, Krajníkova 446, 252 29 Dobřichovice
Kateřina Zvěřinová, Krajníkova 446, 252 29 Dobřichovice
Jiří Froněk, Hradební 1195, 268 01 Hořovice
Miloslava Froňková, Hradební 1195, 268 01 Hořovice
Ing. Václav Vlasák, Ptice 202, 252 18 Ptice
Kamila Vlasáková, Ptice 202, 252 18 Ptice
Linus Smatana, Borová Lada 49, 384 92 Borová Lada
Janka Smatanová, Borová Lada 49, 384 92 Borová Lada
Radek Juřík, Borová Lada 19, 384 92 Borová Lada
Monika Juříková, Borová Lada 19, 384 92 Borová Lada
Miloš Tranta, Borová Lada 31, 384 92 Borová Lada
Vlastimil Kučava, Borová Lada 30, 384 92 Borová Lada
Alena Kučavová, Borová Lada 30, 384 92 Borová Lada
Václav Kala, Borová Lada 29, 384 92 Borová Lada
Božena Kalová, Borová Lada 29, 384 92 Borová Lada
Josef Vrabec, Borová Lada 27, 384 92 Borová Lada
Martina Vrabcová, Borová Lada 27, 384 92 Borová Lada
Jarmila Petráňová, Borová Lada 25, 384 92 Borová Lada
Vladimíra Hambálková, Kvilda 155, 384 93 Kvilda
Lesy ČR, s. p., IČ 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
Správa a údržba silnic Jčk, p. o., IČ 709 71 641, Nemanická 2133/10,
37010 České Budějovice
ČEVAK, a. s., IČ 608 49 657, Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
E.ON ČR, s. r. o., IČ 257 33 591, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Dotčené orgány (na doručenku):
Správa NP a CHKO Šumava, IČ 005 83 171, 1. máje 260, 385 01 Vimperk
Obecní úřad Borová Lada, IČ 002 50 341, Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada
Městský úřad Vimperk - odbor výstavby a ÚP
- odbor ŽP (LH, ZPF)
HZS Jihočeského kraje, Územní odbor, IČ 708 828 35, Slunečná 932,
383 01 Prachatice

(DS)
(DS)

(DS)
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- KHS Jihočeského kraje, Územní pracoviště Prachatice, IČ 710 09 345,
Nemocniční 204, 383 01 Prachatice
- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Prachatice, Pivovarská 4,

(DS)
(DS)

Dotčené orgány pro vyvěšení:
MěÚ Vimperk - odbor HB (2x - 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené)
MěÚ Vimperk - odbor školství a CR (vyvěsit na elektronické adrese www.vimperk.cz)
Obecní úřad Borová Lada (2x - 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené,
současně vyvěsit na elektronické adrese obce)

