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-

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

-

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel 20. 10. 2014 žádost
stavebníků Města Vimperk, IČ 00250805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk,
a Jihočeského kraje, IČ 70890650, U Zimního stadionu 1952, 370 76 České Budějovice,
kterého zastupuje organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641,
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, o vydání stavebního povolení na stavbu
pod označením „Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny“.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, který je 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), speciálním stavebním úřadem (dále jen speciální stavební úřad), posoudil
předložené podání ve smyslu § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a zjistil, že není kompletní. Z tohoto důvodu dne
24. 10. 2014 dle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušil řízení usnesením současně
s výzvou k odstranění nedostatků žádosti.
Dne 24. 04. 2015 byla žádost doplněna, čímž pominula překážka, pro kterou bylo řízení
přerušeno.
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, vydal na výše uvedenou
stavbu dne 06. 11. 2014 pod č. j. VUP 21304/14-LAI-4877/2014 souhlas s vydáním
stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona.
Speciální stavební úřad projednal žádost podle § 111 stavebního zákona ve stavebním
řízení a po jejím přezkoumání rozhodl za účasti účastníků řízení uvedených v příloze č. 1
takto:
stavebníkům Městu Vimperk, IČ 00250805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, a
Jihočeskému kraji, IČ 70890650, U Zimního stadionu 1952, 370 76 České Budějovice,
kterého zastupuje organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641,
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, se podle § 115 stavebního zákona

povoluje
stavba pod označením:
„Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny“

Digitálně podepsáno
Jméno: Lenka Černá
Datum: 17.06.2015 13:30:23

Stavba je členěna na samostatné stavební objekty:
SO 001 Přípravné práce
SO 101 Okružní křižovatka a průtah II/145
SO 102 Napojení silnice I/4
SO 103 Místní komunikace včetně chodníků
SO 104 Účelové komunikace
SO 201 Most přes Pravětínský potok
SO 301 Dešťová kanalizace
SO 801 Vegetační úpravy
(dále jen stavba) na pozemcích parc. KN č.:

p.p.KN č.

druh, využití pozemku

vlastník

954/6
954/7
954/8
972/5
972/7
976/1
976/3
976/4

ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, jiná plocha
ostatní plocha, jiná plocha
ostatní plocha, jiná plocha
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace

980/1
980/2
980/4
980/5
980/6
980/7
980/8
980/11
980/12
981/1
981/13
981/21
981/35
981/38
981/39
1026/1

ostatní plocha, jiná plocha
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, silnice
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, silnice
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, neplodná půda

1034
1053/4
1107

ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, manipulační plocha

1108/2
1108/8
1108/9
1108/10
1108/11
1109/1
2598
2599/1
2599/2
2640/2

ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, neplodná půda
ostatní plocha, jiná plocha
vodní plocha, koryto vodního toku
vodní plocha, koryto vodního toku
vodní plocha, koryto vodního toku
ostatní plocha, ostatní komunikace

2640/4

ostatní plocha, silnice

Město Vimperk, IČ 00250805
Město Vimperk, IČ 00250805
Město Vimperk, IČ 00250805
Město Vimperk, IČ 00250805
Město Vimperk, IČ 00250805
Město Vimperk, IČ 00250805
C+R Projekt spol. s r.o., IČ 45805156
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.,
IČ 26060451
Město Vimperk, IČ 00250805
Město Vimperk, IČ 00250805
Správa a údržba silnic Jčk, IČ 70971641
Správa a údržba silnic Jčk, IČ 70971641
Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541
Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541
Správa a údržba silnic Jčk, IČ 70971641
Město Vimperk, IČ 00250805
Město Vimperk, IČ 00250805
Město Vimperk, IČ 00250805
Město Vimperk, IČ 00250805
Město Vimperk, IČ 00250805
Správa a údržba silnic Jčk, IČ 70971641
Město Vimperk, IČ 00250805
Město Vimperk, IČ 00250805
Střední škola a Základní škola, Vimperk
IČ 00477419
Město Vimperk, IČ 00250805
Město Vimperk, IČ 00250805
Komrska Petr (08.01.1978),
Kaplířova 69, 385 01 Vimperk, a
Komrska Pavel (07.08.1976),
Kaplířova 69, 385 01 Vimperk
Město Vimperk, IČ 00250805
Město Vimperk, IČ 00250805
Správa a údržba silnic Jčk, IČ 70971641
Město Vimperk, IČ 00250805
Město Vimperk, IČ 00250805
Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451
Kolář Petr (08.09.1962),
V Cihelnách 102, 39003 Tábor - Náchod
Správa a údržba silnic Jčk, IČ 70971641
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2640/6
2640/7
2640/8

ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, silnice
ostatní plocha, ostatní komunikace

2640/9

ostatní plocha, silnice

2640/16
2640/18
2640/19

ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace

2640/20
2640/21

ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, jiná plocha

Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541
Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541
Kolář Petr (08.09.1962),
V Cihelnách 102, 39003 Tábor - Náchod
Kolář Petr (08.09.1962),
V Cihelnách 102, 39003 Tábor - Náchod
Správa a údržba silnic Jčk, IČ 70971641
Správa a údržba silnic Jčk, IČ 70971641
Kolář Petr (08.09.1962),
V Cihelnách 102, 39003 Tábor - Náchod
Správa a údržba silnic Jčk, IČ 70971641
Město Vimperk, IČ 00250805

vše v k. ú. Vimperk, obec Vimperk.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích k. ú. Vimperk, obec Vimperk, podle
výkresů koordinační situace v měřítku 1:500 a situace dotčených pozemků (část G
projektové dokumentace) v měřítku 1:1000 se zakreslením stavby, které jsou součástí
ověřené projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou potvrdil autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby a městské inženýrství
Ing. Jaroslav Šípek, ČKAIT 0201765. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Stavba bude prováděna odborně způsobilou organizací. Před zahájením prací na stavbě
je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název
a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; neprodleně budou oznámeny
i případné změny. Dopravní značení bude provádět odborně způsobilá firma.
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. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu a dotčeným orgánům začátek a konec
všech fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby. Po ukončení stavby
bude provedena závěrečná prohlídka stavby.
7. Pro zařízení staveniště budou použity pozemky ve vlastnictví stavebníka. Případný zábor
jiného pozemku bude předem povolen jeho vlastníkem.
8. 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 pozemku.
9. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách.
V případě poškození budou neprodleně uvedeny do původního stavu.
10. Veškerý odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů.
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11. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Vimperk, odboru životního prostředí,
vodoprávního úřadu, stanovené v závazném stanovisku ze dne 10. 09. 2013, č. j.:
ŽP 18904/13-KUB:
a) Dřevní hmota vzniklá na poz. prac. KN č. 2598, 2599/1 a 2599/2 vše v k. ú. Vimperk
bude předána zástupci Lesů ČR s.p.
b) Veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu budou ukládány mimo
záplavové území.
c) Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek, včetně doplňování do strojů,
bude prováděno výhradně mimo záplavová území.
d) Před kolaudací bude správce toku (Pravětínský potok) vyzván k posouzení stavu
toku, případné nedostatky budou odstraněny na náklady investora.
12. Z hlediska existence sítí elektronických komunikací v zájmovém území ve vlastnictví
O2 Czech Republic a.s. dojde ke střetu s tímto vedením. Budou dodrženy všeobecné
podmínky, které jsou součástí vyjádření O2 Czech Republic a.s. ze dne 18. 09. 2014 č. j.:
684401/14.
13. Z hlediska existence distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. (dále jen
ECD), se v zájmovém území stavby nachází plynovod STL a podzemní vedení NN. Budou
dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 23. 09. 2014
a podmínky stanovené ve vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) ze dne
01. 08. 2013, 02. 08. 2013 a 18. 09. 2014:
a) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození plynárenského a el. zařízení.
b) V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění plynárenského a el.
zařízení.
c) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování
ECD na telefonní číslo 800 225 577.
d) V ochranném pásmu (dále jen OP) elektrické stanice, nadzemního a 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 provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či
majetek osob; a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně
znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
e) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém
území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným
způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení
s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující
na staveništi byli o hranicích ochranného pásma informováni.
f) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to
nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení.
V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací
povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynu
zaměstnanců ECZR.
g) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li
provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
h) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …), aby nedošlo
k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označením výstražnými
tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro
zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
i) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným
zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
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j)

k)

l)

m)

n)

o)

Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O
kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při
nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na
náklady investora stavby.
Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33
3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN
61 936-1.
Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno zřizovat bez
souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky; provádět bez souhlasu jeho
vlastníka zemní práce; u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m; u
podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o
celkové hmotnosti nad 6t.
V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve
vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECD a podmínkách
práce v jeho blízkosti ze dne 12. 09. 2014 (M18391-16027445).
Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN,
podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou
Regionální správou sítě (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce
v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50110-1. Veškerá stavební
činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením
konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího
podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
Veškerá práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům
v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV,
bude provedeno za beznapěťového stavu vedení a vypnutí je požadováno objednat
nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je
nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí je požadováno objednat
nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

14. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření spol. ČEVAK a.s., IČ 60849657,
ze dne 22. 07. 2013 č. O13010017937:
a) Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí
popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8.
b) Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním
sifonovým přepadem. Vpust bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti
budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr
jízdy.
c) Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově
(souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv).
d) Před zahájením zemních prací bude spol. ČEVAK a.s. předložena k vyjádření
dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších
investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce.
Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram
provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění
odpadních vod.
e) Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných
spol. ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede
ČEVAK a.s.- p. Stehlík tel. 731 134 286 (vytýčení je potřeba objednat nejméně 10 dní
předem).
f) Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
g) Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
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h) Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude
provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu
jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce ČEVAK
a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN
756909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek
provozovatele.
i) Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude spol. ČEVAK a.s. předán
výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a
přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém
podkladu v měřítku 1:500. Na technickou kontrolu kanalizace volejte provozní
středisko Vimperk.
j) K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu bude
předloženo spol. ČEVAK a.s.:
 zápis o odevzdání a převzetí stavby obsahující název stavby, délku, dimenzi a
materiál potrubí, cenu bez DPH
 dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude
provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření
vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná
dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti – technickou zprávu,
seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí
na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že
vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno
pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků
v geodetickém zaměření skutečného provedení
 projektovou dokumentaci skutečného provedení (kladečský plán skutečného
provedení a tabulka materiálu potrubí) včetně dokladové části.
 kamerovou zkoušku kanalizace (kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení
odboček) včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením
kontrolovaného úseku
15. Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy, úklid zbylého materiálu a
okolí stavby.
16. Budou dodrženy podmínky stanovené v souhrnném stanovisku Správy železniční a
dopravní cesty, s.o. (dále jen SŽDC), IČ 70994234, ze dne 14. 08. 2013 zn. 13369/2013-OŘ
PLZ-464/čap:
a) Stavba nekoliduje s výhledovými záměry SŽDC.
b) Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy, případně v obvodu dráhy (na pozemku
dráhy) oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů před
zahájením – SŽD, OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň; OPS p. Čapek e-mail:
CapekV@szdc.cz; ST Strakonice, p. Samuel e-mail: Samuel@szdc.cz.
c) Na stavbě bude vykonáván občasný dohled. Pracovník, který vykonává dohled, má
právo při ohrožení bezpečnosti provozu okamžitě přerušit stavební práce zápisem do
stavebního deníku.
d) V zájmovém území se nenachází podzemní ani nadzemní vedení a zařízení
v majetku SŽDC – TÚDC a ve správě ČD-Telematika a.s.
e) V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nachází podzemní vedení a zařízení ve
správě SŽDC, OŘ Plzeň, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky – SSZT,
Správy elektrotechniky a energetiky – SEE.
f) Stavebník požádá při předání staveniště, nejpozději 15 dnů před zahájením prací, o
vytýčení těchto zařízení a zajištění odborného dohledu při provádění prací.
Prokazatelně seznámí všechny zaměstnance provádějící zemní práce s polohou
vedení.
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g) Žádost o vytýčení zařízení a o dohled při provádění výkopových prací adresujte
objednávkou:
 SŽDC, s.o., OŘ Plzeň, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Č. Budějovice
(SSZT Č. Budějovice) p. Hlávka tel. 972 543 477, mob. 606 045 560
 SŽDC, s.o., OŘ Plzeň, Správa energetiky a elektrotechniky Plzeň (SEE Plzeňp) p.
Strnad tel. 975 544 822, mob. 606 089 649
Popřípadě projednejte ochranu zařízení vzhledem k pravděpodobnosti používání
těžké mechanizace nad 3,5 t.
h) Podmínky SSZT a SEE k ochraně kabelů při provádění prací v blízkosti kabelových
tras a zařízení SSZT a SEE – Kabelové trasy a zařízení SSZT a SEE nesmí být
uvedenou stavbou dotčeny ani poškozeny. Zemní práce musí být prováděny min. 1,5
m od zařízení a kabelů SSZT a SEE ručně a opatrně. Pevné stavby a úpravy terénu
musí být svým okrajem min. 1,0 m od kabelů a zařízení SSZT a SEE. Zemními
pracemi nesmí dojít ke změně hloubky uložení kabelů a zařízení SSZT a SEE.
Stavbou nesmí dojít k omezení přístupu ke kabelovým trasám a zařízení SSZT a SEE
(oplocení). V případě dotčení, souběhu, nebo křížení zařízení a kabelů SSZT nebo
SEE stavbou, musí toto odpovídat platným normám. V případě obnažení kabelů
SSZT nebo SEE nutno zajistit jejich mechanickou ochranu během stavby (vyvěšení).
V případě zřízení komunikace přes trasu kabelů, je nutné zajistit odpovídající
definitivní nebo dočasnou (příjezd na staveniště) úpravu uložení kabelů (hloubka,
chránička). V případě nemožnosti jiného řešení ochrany kabelů a zařízení SSZT a
SEE, musí investor v rámci stavby zajistit odpovídající přeložku kabelových tras nebo
zařízení SSZT a SEE. Řešení přeložky a zpracovaná projektová dokumentace
přeložky musí být předem projednána na SSZT nebo na SEE. Po ukončení zemních
prací je třeba zhutnit zeminu pod zařízením dráhy a obnovit jeho krytí včetně položení
výstražné fólie (ČSN 736006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi).
Před provedením záhozu obnažených kabelů je dodavatel zemních prací povinen
přizvat zástupce SŽDC, s.o., OŘ Plzeň – SEE, SSZT ke kontrole jejich celistvosti a
způsobu uložení. Teprve po provedení této kontroly může být provedena definitivní
úprava terénu v místě stavby.
i) Na kabelových trasách nesmí být zřizováno zařízení staveniště, umístěno složiště
materiálu a odstavovaná těžká stavební technika. Zemní práce nesmí měnit výšku
krytí stávajících kabelových tras a tyto nesmí být zakryty nerozebíratelným krytem.
j) Posouzení stavby z hlediska vlivu na plynulost a bezpečnost železničního provozu.
Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy
(provozování dráhy). Dojde-li k takovému stavu, OŘ Plzeň zavede ihned po tomto
zjištění opatření k zajištění bezpečnosti provozu a dále bude OŘ Plzeň na CPS
vymáhat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s opatřením pro zajištění bezpečnosti
provozu a náhradu škody dle platných sazeb. CPS se rozumí fyzická nebo právnická
osoba odpovědná dle stavebního zákona za prováděnou stavbu nebo dílo.
Upozorňujeme, že v případě omezení rychlosti v traťových i staničních kolejích, které
vzniklo v souvislosti s touto stavbou (stavbou v ochranném pásmu dráhy a na dráze)
nad rámec stanovený projektem, je CPS povinen zaplatit SŽDC náhradu škody ve
výši 150 Kč za každou i jen započatou hodinu omezení rychlosti a rovněž i za
jakékoliv snížení rychlosti o každých započatých 10 km/hod., a to až do doby, kdy
tyto okolnosti pominou. O omezení rychlosti nebo výluce rozhoduje vždy odpovědný
zástupce provozovatele dráhy.
k) Při stavbě musí být zajištěna stabilita svahu tělesa dráhy.
l) Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy. Stavebník
musí nahradit případné škody, které na pozemku dráhy způsobil a dotčený pozemek
uvést do původního stavu.
m) Případná výsadba zeleně nesmí svým vzrůstem a případným pádem ohrožovat
(poškozovat) zařízení železniční infrastruktury, tj. nestane se zdrojem ohrožení dráhy
ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 266/1994 Sb. zákon o drahách.
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n) Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí CPS dodržovat zejména ustanovení § 11
vyhlášky MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 346/2000, kterou se mění vyhláška
MD (Ministerstva dopravy) č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický
řád drah, o volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry
(plus delta v oblouku) od osy krajní koleje (na širé trati 2,5 m). V tomto prostoru nesmí
být prováděny žádné práce za provozu drážní dopravy, nesmí zde být skladován
žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.
o) Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci
předložené žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem. Při
provádění prací nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa. Pokud dojde k takové
situaci, je dodavatel povinen práce ihned zastavit a havárii neprodleně oznámit OŘ
Plzeň. Prováděné zemní práce musí obecně odpovídat ČSN 73 3050 Zemní práce.
p) V případě jakékoliv změny polohy kolejí, způsobu uložení podzemních kabelových
tras, vlivem stavby, musí stavebník uhradit veškeré náklady na uvedení kolejiště,
způsobu uložení podzemních kabelových tras do původního stavu, tj. včetně nákladů
na případnou výluku, pomalou jízdu vlaků apod.
q) Všechny případně změny stavby musí být předem projednány.
17. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Českých drah, a.s., Regionální
správa majetku Plzeň, IČ 70994226, ze dne 26. 08. 2013 č. j. 2416/2013-OPT:
a) Stavba nekoliduje s výhledovými záměry Českých drah, a.s.
b) Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy.
c) Veškeré zemní práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci
předložené žadatelem.
d) Při provádění stavby dodržovat všechny platné předpisy BOZP a PO. Upozorňujeme
na možná rizika plynoucí z provádění prací v blízkosti koleje (hluk, vibrace, pohyb
drážních vozidel).
18. Budou dodrženy podmínky stanovené v souhlasu ke zřízení stavby drážním správním
úřadem – Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň. ze dne 03. 09. 2013 zn. MLSOL0624/13-2/Vd:
a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené
Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem
projednat s Drážním úřadem.
b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
c) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního
provozu.
d) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly
vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
19. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření státního podniku Lesy České
republiky (dále jen Lesy ČR), IČ 42196451, Správa toků – oblast povodí Vltava, ze dne
21. 08. 2013 č. j. LCR954/003741/2013:
a) Lesy ČR nenesou zodpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na
výše uvedené akci.
b) Stavba bude zbudována dle předložené PD, Případné změny týkající se vodního toku
budou předem písemně odsouhlaseny správcem toku.
c) Veškeré objekty vybudované v rámci stavby zůstávají v majetku investora nebo jeho
právního nástupce, který bude na majetku vykonávat řádnou údržbu.
d) Dřevní hmota vzniklá na dotčených pozemcích ve správě Lesů ČR bude předána
zástupci Lesů ČR.
e) Veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu budou ukládány mimo
záplavové území.
f) Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování strojů bude
prováděno výhradně mimo záplavová území.
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g) Před kolaudací bude správce toku vyzván k posouzení stavu toku, případné
nedostatky budou odstraněny na náklady investora akce.
h) Před kolaudací bude přizván správce toku k odsouhlasení dokončeného výustního
objektu dešťové kanalizace.
20. V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby požádá zhotovitel u
příslušného silničního správního úřadu (Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního
hospodářství) o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací z důvodu provádění
stavebních prací – žádost bude doložena souhlasy vlastníků dotčených pozemních
komunikací a souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky, dále zhotovitel požádá
o úplnou (částečnou) uzavírku a o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích.
21. 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 § 18i vyhlášky č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, na
formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 uvedené vyhlášky.
K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.
22. Stavba bude dokončena do 30. 11. 2016.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Vimperk, IČ 00250805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk,
Jihočeský kraj, IČ 70890650, U Zimního stadionu 1952, 370 76 České Budějovice, kterého
zastupuje organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, Nemanická
2133/10, 370 10 České Budějovice.
Odůvodnění:
Stavebníci Město Vimperk, IČ 00250805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, a Jihočeský
kraj, IČ 70890650, U Zimního stadionu 1952, 370 76 České Budějovice, kterého zastupuje
organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, Nemanická 2133/10,
370 10 České Budějovice, podali 20. 10. 2014 u speciálního stavebního úřadu, žádost o
vydání stavebního povolení na stavbu pod označením „Okružní křižovatka na silnici II/145 ve
Vimperku, Lidl a Penny“.
S žádostí byla předložena projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení, kterou potvrdil
autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby a městské inženýrství Ing. Jaroslav Šípek,
ČKAIT 0201765.
Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad posoudil předložené podání ve smyslu § 37 odst. 1 správního řádu
a zjistil, že není kompletní. Z tohoto důvodu dne 24. 10. 2014 dle § 64 odst. 1 písm. a)
správního řádu přerušil řízení usnesením současně s výzvou k odstranění nedostatků
žádosti.
Dne 24. 04. 2015 byla žádost doplněna, čímž pominula překážka, pro kterou bylo řízení
přerušeno.
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, vydal na výše uvedenou
stavbu dne 06. 11. 2014 pod č. j. VUP 21304/14-LAI-4877/2014 souhlas s vydáním
stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona.
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Opatřením ze dne 11. 05. 2015 speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení a
dotčeným orgánům státní správy zahájení stavebního řízení. Okruh účastníků řízení určil
speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona, a to:
1) Město Vimperk, IČ 00250805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
- stavebník
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
- vlastník dotčeného pozemku parc. KN č. 954/6, 954/7, 954/8, 972/5, 972/7, 976/1, 980/1, 980/2,
980/11, 980/12, 981/1, 981/13, 981/21, 981/38, 981/39, 1034, 1053/4, 1108/2, 1108/8, 1108/10,
1108/11 a 2640/21 v k. ú. Vimperk
- vlastník sousedního pozemku parc. KN č. 979/1, 980/10, 1051/1, 1108/1, 1108/12, 2640/5 a
2640/17 v k. ú. Vimperk
- správce technické infrastruktury

2) Jihočeský kraj, IČ 70890650, U Zimního stadionu 1952, 370 76 České Budějovice, zast.
organizací Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 709 71 641, Nemanická 2133/10,
370 10 České Budějovice
- stavebník
- vlastník dotčeného pozemku parc. KN č. 980/4, 980/5, 980/8, 981/35, 1108/9, 2640/4, 2640/16,
2640/18 a 2640/20 v k. ú. Vimperk
- vlastník sousedního pozemku parc. KN č. 2623/6 a 2640/3 v k. ú. Vimperk

3) C+R Projekt spol. s r.o., IČ 45805156, Národní 973/41, 110 00 Praha
- vlastník dotčeného pozemku parc. KN č. 976/3 v k. ú. Vimperk

4) ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., IČ 26060451, Jeronýmova 1485/16, 370 01
České Budějovice
- vlastník dotčeného pozemku parc. KN č. 976/4 v k. ú. Vimperk
- vlastník sousedního pozemku parc. KN č. 954/2, 966/1, 966/2, 967, 968, 976/2 v k. ú. Vimperk

5) Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541, Nárožní 1359/11, 158 00 Praha
- vlastník dotčeného pozemku parc. KN č. 980/6, 980/7, 1109/1, 2640/6 a 2640/7 v k. ú. Vimperk

6) Střední škola a Základní škola, Vimperk, IČ 00477419, Nerudova 267, 385 01 Vimperk
- vlastník dotčeného pozemku parc. KN č. 1026/1 v k. ú. Vimperk
- vlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1029/1 v k. ú. Vimperk

7) Komrska Petr (08. 01. 1978), Kaplířova 69, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník dotčeného pozemku parc. KN č. 1107 v k. ú. Vimperk
- vlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1106 v k. ú. Vimperk

8) Komrska Pavel (07. 08. 1976), Kaplířova 69, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník dotčeného pozemku parc. KN č. 1107 v k. ú. Vimperk
- vlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1106 v k. ú. Vimperk

9) Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
- vlastník dotčeného pozemku parc. KN č. 2598, 2599/1 a 2599/2 v k. ú. Vimperk

10) Kolář Petr (08. 09. 1962), V Cihelnách 102, 390 03 Tábor - Náchod
- vlastník dotčeného pozemku parc. KN č. 2640/2, 2640/8, 2640/9 a 2640/19 v k. ú. Vimperk

11) Šebesta Stanislav (04. 09. 1968), Cejsice 10, 385 01 Vimperk
- vlastník sousedního pozemku parc. KN č. 954/9, 970/2 v k. ú. Vimperk

12) Doulová Hana (31. 08. 1968), Nádražní 163, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 965 a 972/1 v k. ú. Vimperk

13) Flašková Marie (21. 09. 1934), Nádražní 163, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 965 a 972/1 v k. ú. Vimperk

14) Kutheil Jiří (28. 04. 1959), Nádražní 163, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 965 a 972/1 v k. ú. Vimperk

15) Kutheilová Inna (11. 01. 1968), U Koupaliště 913/3, 360 05 Karlovy Vary
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 965 a 972/1 v k. ú. Vimperk
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16) Mareš Jan (06. 12. 1949), Nádražní 163, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 965 a 972/1 v k. ú. Vimperk

17) Marešová Jaroslava (15. 11. 1963), Nádražní 163, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 965 a 972/1 v k. ú. Vimperk

18) Vališová Lenka (10. 01. 1959), Nádražní 163, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 965 a 972/1 v k. ú. Vimperk

19) Žižková Růžena (27. 04. 1933), Nádražní 163, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 965 a 972/1 v k. ú. Vimperk

20) Šťastný Jan (09. 08. 1956), Nespice 7, 384 73 Vacov
- vlastník sousedního pozemku parc. KN č. 972/6 v k. ú. Vimperk

21) Marek Ladislav (09. 03. 1933), Nádražní 273, 385 01 Vimperk
- vlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1015 a 1016 v k. ú. Vimperk

22) Heřta Alois (17. 03. 1956), Žižkova 162, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1017/1 a 1017/2 v k. ú. Vimperk

23) Heřtová Zdeňka (16. 05. 1958), Žižkova 162, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1017/1 a 1017/2 v k. ú. Vimperk

24) Aleš Josef (02. 08. 1965), Nádražní 234, 385 01 Vimperk
- vlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1018 a 1019 v k. ú. Vimperk

25) Sichinger Martin (15. 02. 1967), Dolákova 527/36, 181 00 Praha 8 - Bohnice
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1020 v k. ú. Vimperk

26) Sichinger Otto (13. 08. 1977), Nádražní 235, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1020 v k. ú. Vimperk

27) Sichinger Petr Mgr. (29. 01. 1969), Nádražní 235, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1020 v k. ú. Vimperk

28) Staňková Ivana (09. 05. 1963), Pouchovská 176/5, 503 41 Hradec Králové - Pouchov
- vlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1022 v k. ú. Vimperk

29) Souček Karel (15. 01. 1930), Nádražní 237, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1024 a 1025 v k. ú. Vimperk

30) Souček Karel (20. 04. 1958), Klostermannova 368/28, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1024 a 1025 v k. ú. Vimperk

31) Součková Marie (29. 08. 1929), Nádražní 237, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1024 a 1025 v k. ú. Vimperk

32) Rejšek Vojtěch (20. 11. 1966), Mírová 434, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1026/2 v k. ú. Vimperk

33) Rejšková Ivana (01. 10. 1967), Mírová 434, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1026/2 v k. ú. Vimperk

34) Křivánek Luděk (29. 11. 1964), K Rokli 495, 385 01 Vimperk
- vlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1026/3 v k. ú. Vimperk

35) Dubský Tomáš (05. 11. 1975), Smetanova 379/3, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1049/1 v k. ú. Vimperk

36) Chánová Lenka (30. 04. 1971), Tovární 255/72, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1049/1 v k. ú. Vimperk

37) Koška Jaroslav (08. 03. 1972), Boubínská 208, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1049/1 v k. ú. Vimperk

38) Košková Radka (29. 08. 1973), Boubínská 208, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1049/1 v k. ú. Vimperk

39) Koška Jaroslav RSDr. (12. 08. 1946), Čkyně 107, 384 81 Čkyně
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1049/1 v k. ú. Vimperk

40) Košková Milada (30. 07. 1947), Čkyně 107, 384 81 Čkyně
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1049/1 v k. ú. Vimperk

41) Kundrát Petr (15. 06. 1984), Tovární 255/72, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1049/1 v k. ú. Vimperk
Č.j.: OD 12854/15-NOV 5038/2014

strana 11/15

42) Kůs Ladislav (19. 08. 1956), Bezděkovská 75, 386 01 Strakonice
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1049/1 v k. ú. Vimperk

43) Marek Michal (14. 06. 1981), Tovární 255/72, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1049/1 v k. ú. Vimperk

44) Marek Petr (07. 03. 1989), Tovární 255/72, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1049/1 v k. ú. Vimperk

45) Peřinka Milan (15. 01. 1963), Dolní Nakvasovice 6, 384 22 Bušanovice
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1049/1 v k. ú. Vimperk

46) Peřinková Marie MVDr. (07. 12. 1962), Dolní Nakvasovice 6, 384 22 Bušanovice
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1049/1 v k. ú. Vimperk

47) Řezníková Šárka (15. 07. 1981), Tovární 255/72, 385 01 Vimperk
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1049/1 v k. ú. Vimperk

48) Urban František (15. 03. 1946), Dvouletky 22, 356 01 Březová
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1049/1 v k. ú. Vimperk

49) Urbanová Irena (28. 03. 1951), Dvouletky 22, 356 01 Březová
- spoluvlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1049/1 v k. ú. Vimperk

50) SIEWER SPRÁVA MAJETKU s.r.o., IČ 26025558, Mánesova 345/13, 370 01 České
Budějovice
- vlastník sousedního pozemku parc. KN č. 1105 v k. ú. Vimperk

51) České dráhy, a.s., IČ 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha
- vlastník sousedního pozemku parc. KN č. 2623/5, 2623/7 v k. ú. Vimperk

52) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha
- vlastník sousedního pozemku parc. KN č. 2640/15 v k. ú. Vimperk

53) E.ON Česká republika, s. r. o., IČ 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice
- správce technické infrastruktury

54) O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
- správce technické infrastruktury

55) ČEVAK a.s. České Budějovice, IČ 60849657, Severní 2264/8, České Budějovice 3
- správce technické infrastruktury

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od
ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a
žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10
dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá stanoviska.
Dále speciální stavební úřad vymezil lhůtu pro seznámení se všemi podklady pro rozhodnutí
v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), do 12. 06. 2015, dle kterého mají účastníci řízení možnost před
vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich
zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění, aby následně bylo možno vydat rozhodnutí.
Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, postupoval při doručování písemností
speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu.
Ve stanovené lhůtě neobdržel speciální stavební úřad žádné námitky nebo připomínky nebo
vyjádření, ani nebyla uplatněna žádná nová závazná stanoviska nebo vyjádření 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.
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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 a vyjádření sdělili:
-

Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, orgán
odpadového hospodářství, vodoprávní úřad;

-

Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, obecný stavební úřad;

-

Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, orgán státní
památkové péče;

-

Město Vimperk;

-

České Radiokomunikace, a.s.;

-

Elsat spol. s r.o.;

-

O2 Czech Republic a.s., vlastník sítí elektronických komunikací;

-

E.ON Distribuce, a.s., vlastník zařízení distribuční soustavy (elektrická síť, plyn);

-

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Prachatice, správce silnice
II/145;

-

Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha;

-

ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.;

-

Povodí Vltavy s.p., správce povodí;

-

ČEVAK a.s., správce vodovodů a kanalizací;

-

Policie ČR, DI Prachatice, dopravní inspektorát;

-

Správa železniční a dopraví cesty, s.o.;

-

Lesy ČR, s.p., správa toků;

-

České dráhy, a.s.;

-

ČD – Telematika a.s., telekomunikační vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o.;

-

Drážní úřad, drážní správní úřad;

-

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
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).
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.
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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).

„otisk úředního razítka“
Lenka Černá v. r.
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na místě obvyklém
MěÚ Vimperk – odbor HB (2x - 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené),
MěÚ Vimperk – (na elektronické adrese www.vimperk.cz).
Vyvěšeno dne……………………………

Sejmuto dne………………………………

Příloha č. 1 k č. j.: OD 12854/15-NOV 5038/2014
Obdrží:
Účastníci řízení (na doručenku):
Město Vimperk, IČ 00250805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Jihočeský kraj, IČ 70890650, zast. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641

(DS)

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) - § 144 odst. 6 správního řádu:
C+R Projekt spol. s r.o., IČ 45805156, Národní 973/41, 110 00 Praha
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., IČ 26060451, Jeronýmova 1485/16, 370 01 České
Budějovice
Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541, Nárožní 1359/11, 158 00 Praha
Střední škola a Základní škola, Vimperk, IČ 00477419, Nerudova 267, 385 01 Vimperk
Komrska Petr (08. 01. 1978), Kaplířova 69, 385 01 Vimperk
Komrska Pavel (07. 08. 1976), Kaplířova 69, 385 01 Vimperk
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
Kolář Petr (08. 09. 1962), V Cihelnách 102, 390 03 Tábor - Náchod
Šebesta Stanislav (04. 09. 1968), Cejsice 10, 385 01 Vimperk
Doulová Hana (31. 08. 1968), Nádražní 163, 385 01 Vimperk
Flašková Marie (21. 09. 1934), Nádražní 163, 385 01 Vimperk
Kutheil Jiří (28. 04. 1959), Nádražní 163, 385 01 Vimperk
Kutheilová Inna (11. 01. 1968), U Koupaliště 913/3, 360 05 Karlovy Vary
Mareš Jan (06. 12. 1949), Nádražní 163, 385 01 Vimperk
Marešová Jaroslava (15. 11. 1963), Nádražní 163, 385 01 Vimperk
Vališová Lenka (10. 01. 1959), Nádražní 163, 385 01 Vimperk
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Žižková Růžena (27. 04. 1933), Nádražní 163, 385 01 Vimperk
Šťastný Jan (09. 08. 1956), Nespice 7, 384 73 Vacov
Marek Ladislav (09. 03. 1933), Nádražní 273, 385 01 Vimperk
Heřta Alois (17. 03. 1956), Žižkova 162, 385 01 Vimperk
Heřtová Zdeňka (16. 05. 1958), Žižkova 162, 385 01 Vimperk
Aleš Josef (02. 08. 1965), Nádražní 234, 385 01 Vimperk
Sichinger Martin (15. 02. 1967), Dolákova 527/36, 181 00 Praha 8 - Bohnice
Sichinger Otto (13. 08. 1977), Nádražní 235, 385 01 Vimperk
Sichinger Petr Mgr. (29. 01. 1969), Nádražní 235, 385 01 Vimperk
Staňková Ivana (09. 05. 1963), Pouchovská 176/5, 503 41 Hradec Králové - Pouchov
Souček Karel (15. 01. 1930), Nádražní 237, 385 01 Vimperk
Souček Karel (20. 04. 1958), Klostermannova 368/28, 385 01 Vimperk
Součková Marie (29. 08. 1929), Nádražní 237, 385 01 Vimperk
Rejšek Vojtěch (20. 11. 1966), Mírová 434, 385 01 Vimperk
Rejšková Ivana (01. 10. 1967), Mírová 434, 385 01 Vimperk
Křivánek Luděk (29. 11. 1964), K Rokli 495, 385 01 Vimperk
Dubský Tomáš (05. 11. 1975), Smetanova 379/3, 385 01 Vimperk
Chánová Lenka (30. 04. 1971), Tovární 255/72, 385 01 Vimperk
Koška Jaroslav (08. 03. 1972), Boubínská 208, 385 01 Vimperk
Košková Radka (29. 08. 1973), Boubínská 208, 385 01 Vimperk
Koška Jaroslav RSDr. (12. 08. 1946), Čkyně 107, 384 81 Čkyně
Košková Milada (30. 07. 1947), Čkyně 107, 384 81 Čkyně
Kundrát Petr (15. 06. 1984), Tovární 255/72, 385 01 Vimperk
Kůs Ladislav (19. 08. 1956), Bezděkovská 75, 386 01 Strakonice
Marek Michal (14. 06. 1981), Tovární 255/72, 385 01 Vimperk
Marek Petr (07. 03. 1989), Tovární 255/72, 385 01 Vimperk
Peřinka Milan (15. 01. 1963), Dolní Nakvasovice 6, 384 22 Bušanovice
Peřinková Marie MVDr. (07. 12. 1962), Dolní Nakvasovice 6, 384 22 Bušanovice
Řezníková Šárka (15. 07. 1981), Tovární 255/72, 385 01 Vimperk
Urban František (15. 03. 1946), Dvouletky 22, 356 01 Březová
Urbanová Irena (28. 03. 1951), Dvouletky 22, 356 01 Březová
SIEWER SPRÁVA MAJETKU s.r.o., IČ 26025558, Mánesova 345/13, 370 01 České Budějovice
České dráhy, a.s., IČ 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
E.ON Česká republika, s. r. o., IČ 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
ČEVAK a.s. České Budějovice, IČ 60849657, Severní 2264/8, České Budějovice 3
Dotčené orgány (na doručenku):
MěÚ Vimperk, Odbor ŽP (OPK, OH, VH)
MěÚ Vimperk, Odbor VÚP
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Prachatice, IČ 75151511
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