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ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 

Výroková část: 

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad 
příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 
odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon") ve 
stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou 
dne 26.4.2018 podal 

Město Vyšší Brod, IČ 00246191, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, 

zastoupeno na základě plné moci panem 

Ing. Martinem Ertlem, IČ 65028856, Matice školské 2/249, 370 01 České Budějovice 

 (dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona  

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

" Rekonstrukce místní komunikace Těchoraz - Vyšší Brod" 

(dále jen "stavba") na pozemcích parcelní č. 22/14, 1488/1 v katastrálním území Herbertov. 

 

Popis stavby: 

- Předmětem stavby je rekonstrukce povrchu stávající místní komunikace ve městě Vyšší Brod, v části 
Těchoraz.  

- Rekonstrukce komunikace bude spočívat v odfrézování stávající vozovky, odstranění skladby 
komunikace, očištění od hrubých nečistot, osazení obrubníků a položení asfaltové a asfaltobetonové 
vrstvy. 

- Větev A komunikace je navržena o šířce 3,5 m a délce 179,11 m, větev B o šířce 3,5 m a délce 
116,37 m (součástí větve B budou podélná parkovací stání ze zatravňovací dlažby). Hodnoty 
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podélného sklonu zůstávají stávající, odvodnění dešťových vod je navrženo částečně do přilehlé 
zeleně, na větvi A jsou navrženy 3 uliční vpusti. Součástí záměru bude vytvoření prostoru pro 
odpočinkové místo (herní prvky a mobiliář). 

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z února 2018, stupeň DSP, ověřené ve 
stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Martin Ertl, autorizované Ing. Ondřejem Zenklem, 
autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0102255; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu. 

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

 a) po dokončení konstrukčních vrstev před zahájením pokládání živičného koberce. 

 b) po dokončení stavby před podáním žádosti o kolaudaci stavby. 
4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. O 

provedeném vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl, 
vytyčovací protokol, který musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. V 
zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení VN, NN, STL plynovod, 
telekomunikační síť a vodohospodářské sítě. 

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména § 3 zákona a část třetí), a dbát o 
ochranu zdraví osob na staveništi. 

6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která upravuje požadavky na 
provádění staveb, a příslušné technické normy. 

7. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

8. Stavebník zajistí, aby v průběhu bouracích prací a při odvozu vybouraného materiálu byla 
dodržována taková organizační a technická opatření, která by minimalizovala hlukové 
emise tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu hluku podle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

9. Investor je povinen po skončení výběrového řízení oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu 
dodavatelskou firmu z důvodů kontroly oprávnění k provádění stavby a jméno a adresu osoby, 
která bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby. 

10. Při provádění stavby bude řádně veden stavební deník. 

11. Stavební povolení včetně ověřené projektové dokumentace bude neustále na stavbě k dispozici 
pro potřebu kontrolních orgánů. 

12. Stavba bude viditelně označena štítkem „Stavba povolena“. Stavebník učiní opatření, aby po 
dobu stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených. Štítek „Stavba povolena“ si 
stavebník převezme u silničního správního úřadu spolu s ověřenou projektovou dokumentací. 

13. Pokud dojde při stavebních pracích k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody, jakož i k archeologickým nálezům, ohlásí investor (dodavatel stavby) 
toto ihned speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popř. archeologickému 
ústavu nebo orgánu státní ochrany přírody a učiní nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen. 

14. Budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy v oblasti odpadového hospodářství, zejména § 
16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. O vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence 
v souladu s § 21 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

15. Při střetu s vedením inženýrských sítí či jejich ochranným pásmem bude postupováno dle 
vyjádření a pokynů jejich správců předložených při stavebním řízení. 
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16. Při provádění prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a 

zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i 
ekonomicky dostupnými prostředky. 

17. K zásahu nebo užití sousedních pozemků dojde pouze s výslovným souhlasem vlastníků. 

18. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty a porosty. Vzniklé škody budou 
nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné 
komunikace. 

19. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích dotčených stavbou a bude provedeno a 
provozováno v souladu s § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění. 

20. Stanovené dopravní značení bude v době konání závěrečné kontrolní prohlídky při kolaudaci 
stavby osazeno. 

21. Stavebník odpovídá plně za případné znečišťování či poškozování veřejných komunikací v 
důsledku provádění stavby a přejímá veškerou odpovědnost za dodržování podmínek tohoto 
rozhodnutí za všechny případné dodavatele stavby po celou dobu provádění stavby. V případě, že 
tyto odpovědnost převede na jiný jediný subjekt, bude speciálnímu stavebnímu úřadu toto 
písemně oznámeno a předložena příslušná smlouva. K dalším dohodám či smlouvám stavební 
úřad nepřihlíží. 

22. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby: 
1. Vlastník připojované nemovitosti bude stavbu udržovat v řádném stavebně – technickém stavu. 
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dokončení stavby a požádá o kolaudační 

souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona. 
3. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 

předepsané zvláštními předpisy: 
• zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl pořízen, 
• doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací, 
• dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, 

ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentace), 
• popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace 

s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny, 
• geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb 

dopravní infrastruktury), 
• doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby a další doklady 

stanovené v podmínkách stavebního povolení, 
• doklad o způsobu likvidace vyprodukovaných odpadů. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod 
Karel Krauskopf, nar. 16.8.1956, Těchoraz 38, 382 73 Vyšší Brod 
Antonie Krauskopfová, nar. 24.11.1958, Těchoraz 38, 382 73 Vyšší Brod 
Josef Rolník, nar. 3.1.1956, Těchoraz 39, 382 73 Vyšší Brod 
Dana Rolníková, nar. 11.10.1958, Těchoraz 39, 382 73 Vyšší Brod 

 

Odůvodnění: 

Dne 26.4.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Speciální stavební úřad po přezkoumání předložených podkladů zjistil, že žádost neobsahuje potřebné 
náležitosti, a proto v souladu se zněním § 111 odst. 3 stavebního zákona vyzval dne 24.5.2018 pod č.j. 
MUCK 27731/2018/ODSH/Mik stavebníka, aby v termínu do 30.6.2018 žádost doplnil. Speciální 
stavební úřad zároveň do 30.6.2018 řízení přerušil. 
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Žadatel dne 29.6.2018 provedl doplnění podkladů žádosti pro stavební řízení, speciální stavební úřad po 
přezkoumání předložených podkladů dne 3.7.2018 pod č.j. MUCK 35463/2018/ODSH/Mik oznámil 
zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou. 

Speciální stavební úřad v souladu se zněním § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. upustil od ohledání na 
místě a ústního jednání. Zároveň poučil známé účastníky řízení o možnosti uplatnění námitek a dotčené 
orgány o možnosti uplatnění závazných stanovisek, popř. důkazů k dané věci do 10 dnů od doručení 
oznámení. 

Ve stanovené lhůtě speciální stavební úřad neobdržel námitky a nebyly uplatněny změny závazných 
stanovisek. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu povrchu stávající komunikace, nedochází k umístění nové stavby 
a celkově předložený stavební záměr nevyžaduje uzemní souhlas ani územní rozhodnutí nevydává 
příslušný obecní stavební úřad souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ani příslušný úřad územního 
plánování závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona. Z výše uvedených důvodů není předložený 
stavební záměr v rozporu s územně plánovací dokumentací. 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že 
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na komunikaci. Speciální stavební 
úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 
 

Stanoviska sdělila: 

- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasné závazné stanovisko 
pod č.j. MUCK 19679/2018/OŽPZ/Du ze dne 25.4.2018. 

- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasná souhrnná závazná 
stanoviska pod č.j. MUCK 14707/2018/OŽPZ/Ra ze dne 4.4.2018. 

- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasné závazné stanovisko 
pod č.j. MUCK 20101/2018/OŽPZ/Ra ze dne 3.5.2018. 

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje souhlasné závazné stanovisko pod č.j. KHSJC 
13952/2018/HOK CB-CK ze dne 11.6.2018. 

- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje souhlasné závazné stanovisko pod č.j. HSCB 3126-
2/2018/UO-CK ze dne 31.7.2018. 

- Krajské ředitelství PČR, ÚO DI Český Krumlov souhlasné stanovisko pod č.j. KRPC-38146-1/ČJ-
2017-020206 ze dne 28.3.2018. 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Podmínky v nich uvedené jsou pro stavebníka závazné. 

Vyjádření sdělili: 

- Městský úřad Český Krumlov, odbor územního plánování pod č.j. MUCK 29749/2018/DP ze dne 
27.6.2018. 

Podmínky v nich uvedené jsou pro stavebníka závazné. 
 

Vyjádření k inženýrským sítím: 

- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. souhlasné vyjádření ze dne 5.3.2018 pod č.j. VPD_2018_330 

- ČEVAK a.s. – souhlasné vyjádření ze dne 9.3.2018 pod č.j. 018070066755. 

- E.ON Servisní, s.r.o. (elektrická síť) souhlasné vyjádření ze dne 12.3.2018 pod č.j. H18585-
16236549. 

- E.ON Servisní, s.r.o. (plyn) souhlasné vyjádření ze dne 12.3.2018 pod č.j. pod č.j. H18585-16236549. 
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- CETIN česká telekomunikační infrastruktura a.s. souhlasné vyjádření ze dne 2.3.2018 pod č.j. 

551818/18. 

Podmínky v nich uvedené jsou pro stavebníka závazné. 

Projektová dokumentace stavby z února 2018, stupeň DSP, ověřené ve stavebním řízení, kterou 
vypracoval Ing. Martin Ertl, autorizované Ing. Ondřejem Zenklem, autorizovaným inženýrem pro 
dopravní stavby, ČKAIT 0102255, splňuje technické požadavky na výstavbu a je v souladu se záměry 
územního plánování v dotčeném území. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 
bránily povolení stavby. 

Stavebník prokázal, že má k pozemků parcelní č. 22/14 a 1488/1 v k.ú. Herbertov vlastnické nebo jiné 
právo.  

 

Účastníci řízení – další dotčené osoby: 

Josef Woisetschläger, Luboš Woisetschläger, Martin Woisetschläger, Květa Woisetschlägerová, Lucie 
Woisetschlägerová, Milan Mučka, Jana Mučková, Michal Kulík, Eliška Kulíková, Kamila Lafatová, 
Jaromír Čížek, Karel Lüftner, Antonie Lüftnerová, Josef Blažek, Zdeňka Blažková, Miroslav Marek, 
Bohumila Sulzerová, Jan Mráz, Nikola Mrázová, Josef Račák, Lukáš Říman, Michaela Římanová, 
Jaroslav Adamec, Marcela Machková, Karel Maček, Ivan Barna. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Vzhledem k tomu, že všechny podklady byly shromážděny do termínu oznámení zahájení řízení, nebylo 
žádoucí seznamovat účastníky řízení s podklady pro rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu 
opakovaně. 

 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu – Jihočeský 
kraj podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

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. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 
 
 
 

  David Mikéci 
      referent ODaSH 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se nevyměřuje. 
 
Obdrží: 
účastníci podle § 109 písmeno a), b), c) stavebního zákona (doručenky) 
1. Město Vyšší Brod, IDDS: 7tnbs9d 
2. Ing. Ertl Martin, IDDS: nh9gzpk 
3. Karel Krauskopf, Těchoraz č.p. 38, 382 73 Vyšší Brod 
4. Antonie Krauskopfová, Těchoraz č.p. 38, 382 73 Vyšší Brod 
5. Josef Rolník, Těchoraz č.p. 39, 382 73 Vyšší Brod 
6. Dana Rolníková, Těchoraz č.p. 39, 382 73 Vyšší Brod 
 
účastníci podle § 109 písmeno d) stavebního zákona (doručenky) 
7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
8. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
9. ELTODO-CITELUM, s.r.o., středisko České Budějovice, IDDS: k3h3xq2 
10. E.ON Servisní, s.r.o., IDDS: fdbdvmf 
 
účastníci podle § 109 písmeno e) – f) stavebního zákona 
11. Vlastníci pozemků parcelní č. 4/22, 4/51, 22/2, 22/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 
26/1, 26/2, 27/7, 27/9, 27/10, 27/11, 31/1, 31/4, 31/6 v k.ú. Herbertov. 
 
 
 
Na vědomí: 
12. Městský úřad Český Krumlov, Odbor úřad územního plánování, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 
01  Český Krumlov  
13. Policie České republiky -  KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov - Dopravní 
inspektorát, IDDS: eb8ai73 
14. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní 
Brána, 381 01  Český Krumlov 1 
15. Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, IDDS: 7tnbs9d 
16. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c 
17. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3 
Jiné: 
18. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český 
19. Městský úřad Vyšší Brod, úřední deska, IDDS: 7tnbs9d 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov a Městského 
úřadu Vyšší Brod. Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení podle § 25 odst. 2 správního řádu považuje 
za doručené, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
  
 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup – na elektronických 
úředních deskách příslušných obcí po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
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