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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 

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 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 § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 9.11.2018 
podala 

 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, Nemanická 10/2133, 

370 10  České Budějovice, 
kterou zastupuje 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IČO 70971641, 

Budějovická 127, 381 01  Český Krumlov 

 (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: 

„Modernizace silnice č. II/163, Lipno nad Vltavou – Herbertov“ 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 597/1, 601/1 v katastrálním území Lipno nad Vltavou, parc. č. 
619 v katastrálním území Loučovice, parc. č. 1508, 1571/1, 1572/1 a 1572/2 v katastrálním území 
Herbertov, parc. č. 1725/1, 1738/1, 1747/9 a 1749/5 v katastrálním území Vyšší Brod a st. p. 266 a 267 a 
pozemek parc. č. 1466/2 v katastrálním území Kapličky. 
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Stavba obsahuje: 

Stavba řeší modernizaci jednotlivých úseků silnice č. II/163 v úseku mezi obcí Lipno nad Vltavou a 
osadou Herbertov  a skládá se z objektů: 

• SO 101 – staničení 19,324 – 19369 km (před hrází Lipenské nádrže) 

• SO 102 – staničení 19,369 – 19,467 km (mostní objekt na hrázi Lipenské nádrže) 

• SO 103 – staničení 19,467 – 19,632 km (hráz Lipenské nádrže) 

• SO 104 – staničení 19,632 – 19,832 km ( za hrází Lipenské nádrže) 

• SO 105 - staničení 24,840 – 26,183 km (Čertova stěna) 

• SO 106 – staničení 26,845 – 27,629 km (Čertova stěna – Vyšší Brod) 

• SO 107 – staničení 27,629 – 27,841 km a 28,169 – 28,711 km (průtah městem Vyšší Brod) 

• SO 108 – staničení 29,417 – 29,873 km (Vyšší Brod – most e.č. 163-024) 

• SO 109 – staničení 30,062 – 32,381 km ( most e.č. 163-024 – Herbertov) 

• SO 110 – doplňující – DIO, billboard, plaketa 

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 
vypracoval a autorizoval Miroslav Řepa v říjnu 2018 (ČKAIT 0101609, autorizovaný technik pro 
dopravní stavby); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního 
stavebního úřadu. 

2. 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. 

3. Stavebník oznámí (písemně,v předstihu) termín zahájení stavby: 

• zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu 

• Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, provozní středisko Lipno nad Vltavou 

• ČEVAK-u a.s. 

• LESY České republiky s.p., oblast povodí Vltavy – Ing. Sebera (tel.: 724 523 254) 

4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

• Dle plánu kontrolních prohlídek stavby. 

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou vybranou ve výběrovém řízení. Stavebník (investor) je 
povinen po skončení výběrového řízení oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu název vybraného 
stavebního podnikatele (§ 152 odst. 3 stavebního zákona; dále jen „zhotovitel“) a jméno osoby, která 
bude zabezpečovat technický dozor (stavby financované z veřejného rozpočtu - § 152 odst.4 
stavebního zákona). 

6. Zhotovitel (vybraný ve výběrovém řízení) požádá v dostatečném předstihu příslušný silniční správní 
úřad o povolení „zvláštního užívání dotčené komunikace – silnice č. II/13“. DIO - bude aktuálně 
ověřeno u orgánu Policie (garant BESIP), včetně stanoviska poskytovatele dopravní obslužnosti.  

7. 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. 

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

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

10. Při provádění stavby bude řádně veden stavební deník. 
11. Stavební povolení, ověřená projektová dokumentace a stavební deník budou neustále na stavbě k 

dispozici pro potřebu kontrolních orgánů. 
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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 zdejšího silničního správního úřadu spolu s ověřenou projektovou dokumentací po nabytí 
právní moci stavebního povolení. 

13. Podmínky z hlediska BESIP: 

• Před vlastní stavební činnosti provést prověření rozhledových trojúhelníků ve sjezdech a 
křižovatkách – vzrostlá zeleň, pevné překážky apod.. 

• Veškeré stávající pevné překážky a provedení záchytných bezpečnostních systémů (svodidel, 
zábradlí apod.) musí odpovídat požadavkům ČSN 73 6201, TP 114, TP 128, TP 186 apod., 
zejména pak jejich osazení je přípustné do vzdálenosti nejméně 0,50 metru od hrany 
zpevněného povrchu vozovky komunikace. 

• Požadujeme aby realizace stavby probíhala mimo hlavní turistickou sezónu, tj. mimo období 1. 
červenec – 31. srpen; z důvodu vysoké hustoty provozu v této lokalitě. 

• Požadujeme provádění úpravy povrchu, vzhledem k délce a náročnosti úprav, provádět v etapách, 
např. po 300 metrových úsecích – zajištění BESIP. 

• Po dokončení obrusné vrstvy při provádění dopravního značení VDZ č. V4 respektovat šířkové 
uspořádání silnice č. II/163. 

14. Podmínky z hlediska ochrany životního prostředí – odpadové hospodářství: 
• o odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 

evidence v rozsahu odpovídajícímu průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s 
odpady (§ 21 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). 

• Stavebník uchová doklady prokazující předání odpadů oprávněné osobě dle ust. § 12 odst. 3 
zákona o odpadech (např. faktura, vážní lístek) pro případ kontroly správním orgánem do 1 roku 
po dokončení stavby, popř. pro kolaudaci stavby. Dokladem není čestné prohlášení stavebníka 
nebo zhotovitele stavby. 

• nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném 
stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb., o 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu v platném znění. 

15. Podmínky orgánu státní správy lesů – stavby do 50 metrů od okraje lesa: 

• Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou ukládány žádné skládky zeminy, 
stavebního materiálu, odpadu a budou učiněna opatření k zabránění úniku látek poškozujících les 
a životní prostředí 

• Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození pozemků určených k plnění funkcí 
lesa a lesních porostů na nich rostoucích 

• Pohyb stavební techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa je možný pouze na základě 
výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku 

16. Podmínky z hlediska ochrany přírody a krajiny: 

• Záměrem budou dotčeny dřeviny rostoucí mimo les.  

• Obecná ochrana rostlin a živočichů je zajištěna ustanovením § 5 zákona, které ukládá povinnosti 
mj. i investorům stavebních záměrů. 

17. Podmínky z hlediska ochrany vod: 

• Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení 
odtokových poměrů na předmětné lokalitě.  

• Při stavebních pracích nebudou stavební materiály ani vzniklé odpady ukládány na březích a 
budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splavování do koryta vodního toku při 
zvýšených průtocích a srážkách. 

• Stavby budou technicky řešeny tak, aby objekty byly staticky bezpečné a odolné vůči odplavení a 
nemohly tak zhoršit odtokové poměry. 

18. Podmínky z hlediska ochrany veřejného zdraví: 

Před zahájením stavebních prací provede stavebník ve vybraných referenčních bodech v denní i 
v noční době měření dopravního hluku v reálném provozu (úsek SO 107) a po provedené 
rekonstrukci provede, pro porovnání (v reálném provozu – zkušební provoz), toto měření opětovně. 
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V případě překročení hygienického limitu budou provedena nápravná technická opatření. Tato měření 
budou předložena orgánu ochrany veřejného zdraví jako podklady pro vydání závazného stanoviska 
k trvalému užívání stavby. 

19. Stavebník zajistí technikům společnosti Čevak a.s. přístup na staveniště v průběhu realizace, a dále 
dle požadavků společnosti Čevak a.s.: 

• Před zahájením bude na místě provedeno vytýčení vodohospodářských sítí ve správě ČEVAK a.s. 

• Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně 
s horním sifonovým přepadem 

• Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu 
Čevak a.s. 

• Povrchové prvky vodohospodářských sítí budou umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. 
V případě jejich výměny budou původní odevzdány provozovateli. 

• Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před 
položením poslední vrstvy komunikace. 

• Před rekonstrukcí komunikace a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace. 

• Bude provedena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských 
sítí a jejich povrchových prvků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby. 

20. V průběhu stavebních i bouracích prací a při odvozu bouraného materiálu zajistí stavebník důsledné 
dodržování takových organizačních a technických opatření, která budou minimalizovat hlukové 
emise tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
v platném znění. 

21. 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. 

22. Při střetu s vedením inženýrských sítí či jejich ochranným pásmem bude postupováno dle vyjádření a 
pokynů jejich správců předložených při stavebním řízení. 

23. 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. 

24. K zásahu nebo užití sousedních pozemků dojde pouze s výslovným souhlasem vlastníků.  
25. 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. 
26. 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. 
27. Stanovené dopravní značení bude v době konání závěrečné kontrolní prohlídky při kolaudaci stavby 

osazeno. 
28. Policie ČR si vyhrazuje právo na změnu, nebo doplnění přechodného dopravního značení s ohledem 

na aktuální vývoj BESIP. 
29. 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 tuto 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. 

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

 

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby: 
1. Vlastník bude stavbu udržovat v řádném stavebně – technickém stavu po celou dobu její 

životnosti. 
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 
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• závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy 
• 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 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10/2133, 370 10  České Budějovice 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21  České Budějovice 
Město Vyšší Brod, Míru 250, 382 73  Vyšší Brod 
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01  České Budějovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 6/2681, 130 00  Praha 
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 9.11.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení.  

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Současně 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.  

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 
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v 
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

 

Stanoviska sdělili: 

• Krajské ředitelství policie jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát 
č.j.: KRPC-161989-1/ČJ-2018-020206 ze dne 29. listopadu 2018 – souhlasné stanovisko 
s podmínkami – II.13 

• MěÚ Český Krumlov, odbor OŽPZ – společné vyjádření - č.j.: MUCK 59009/2018/OŽPZ/Ra ze 
dne 6.12.2018 – souhlas s podmínkami – II.14, 15, 16 

• MěÚ Český Krumlov, odbor OŽPZ, vodoprávní úřad – závazné stanovisko podle § 17 odst. 1 
písm. a) a e) vodního zákona – č.j.:  MUCK 05514/2019/OŽPZ/Si ze dne 05.02.2019 – souhlasné 
závazné stanovisko s podmínkami – II.17 

• Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č.j.: KHSJC 
12300/2017/HOK CB-CK ze dne 18.5.2017 – souhlasné závazné stanovisko s podmínkou – II.18 

• Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č.j.: KHSJC 
34647/2018/HOK CB-CK ze dne 12.12.2018 – souhlasné závazné stanovisko se sdělením 
platnosti podmínky vyjádření č.j.: KHSJC 12300/2017/HOK CB-CK ze dne 18.5.2017. 

• MěÚ Český Krumlov, Odbor památkové péče č.j.: MUCK 65231/2018/OPP/JV ze dne 
21.12.2018  – souhlasné závazné stanovisko. 
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• HZS Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov – č.j.: HSCB-5312-2/2018 UO-CK ze dne 

10. prosinec 2018 – souhlasné závazné stanovisko. 

• Lesy ČR s.p., správa toků – oblast povodí Vltavy, Benešov – č.j.: LCR954/000482/2019 ze dne 
01.02.2019 – souhlasné stanovisko s podmínkami – II.3 a II.17 

K záměru stavby nevydal obecný Stavební úřad Městského úřadu Vyšší Brod souhlas se stavbou podle § 
15 odst. 2 stavebního zákona. 

Jedná o stávající stavbu – je zachováno stávající směrové vedení. V intravilánu dojde ke změně nivelety 
do 30 mm, v extravilánu do 50 mm. Provádí se obnova obrusné vrstvy. Z těchto důvodů speciální 
stavební úřad souhlas územního plánu ani obecného stavebního úřadu nevyžaduje. 

 

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 k inženýrským sítím: 

• ČEVAK a.s. – vyjádření č.j.: 018010070531 ze dne 6. prosinec 2018 – nachází se sítě 

• E-ON elektro - vyjádření č.j.: H18585-16288814 ze dne 27.11.2018 – nachází se podzemní i 
nadzemní vedení VN a podzemní i nadzemní sítě NN, podzemní sdělovací vedení. 

• E-ON plyn – vyjádření č.j.: H18585-16288814 ze dne 27.11.2018 – nenachází se sítě 

• CETIN a.s.    –  vyjádření č.j.: 782104/18 ze dne 20.11.2018 – nachází se podzemní sítě 

• ELTODO – vyjádření ze dne 30.11.2018 – nachází se podzemní i nadzemní vedení VO a SO 

Stavebník prokazatelně seznámí zhotovitele vybraného ve výběrovém řízení s platnými vyjádřeními 
majitelů a provozovatelů inženýrských sítí.  

 

Projektová dokumentace stavby je zpracována autorizovaným inženýrem, 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 pozemkům vlastnické nebo jiné právo. Učinil tak výpisem z katastru 
nemovitostí a vzhledem k tomu, že stavba je umístěna i na cizích pozemcích, je právo provést stavbu 
doloženo souhlasem: 

1) Souhlas dle § 184a SZ - právo provést stavbu na pozemku parc. č. 1508 v katastrálním území 
Herbertov – Město Vyšší Brod ze dne 30.11.2018. 

2) Souhlas dle § 184a SZ - právo provést stavbu na pozemku parc.č. 597/1 v katastrálním území 
Lipno nad Vltavou, na stavebním poz.č. 266 v k.ú. Kapličky a na pozemku parc.č. 1747/9 
v k.ú. Vyšší Brod - Povodí Vltavy, s.p. – 29.10.2018 

 

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

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Vlastníci uvedených sousedních pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených 
vlivem záměru: 
pozemky parc.č. 584/1, 595/1, 597/5 a 600 v katastrálním území Lipno nad Vltavou,  
pozemky parc.č. 693 a 694/1 v katastrálním území Loučovice, 
pozemky parc.č. 41/2, 4/3, 4/15, 4/17, 4/18, 4/20, 4/21, 4/23, 4/35, 4/39, 4/48, 4/50, 4/68, 30/2, 30/14, 
41/1, 44/1, 59/1, 59/4, 60/1, 65/1, 72/1, 72/6, 83/2, 90/6, 162/1, 162/3, 162/4, 223/3, 224/2, 224/4, 1163/1, 
1164, 1171/2, 1179, 1316/1, 1316/2, 1316/4, 1316/5, 1374/1, 1389/3, 1392/1, 1392/2, 1392/3, 1397/1, 
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1397/2, 1397/4, 1401/2, 1401/4, 1450/1, 1450/2, 1463/20, 1463/21, 1470/3, 1501/1, 1507/1, 1572/10, 
1573/1 a 1573/2 v katastrálním území Herbertov, 
pozemky parc.č. 27, 28/1, 59, 61, 90/3, 257, 259, 266/1, 279, 50, 78/2, 78/3, 78/4, 78/6, 78/9, 78/11, 
78/12, 82/1, 83/2, 88/1, 89/2, 90/4, 90/8, 90/10, 90/12, 90/13, 90/14, 90/15, 90/17, 90/20, 90/21, 90/22, 
90/25, 122, 1400/1, 1419/1, 1421/1, 1421/3, 1421/4, 1421/13, 1432/1, 1432/2, 1433, 1443/14, 1447/1, 
1450/1, 1471/3, 1487/4, 1487/7, 1487/9, 1487/20, 1487/39, 1491/1, 1491/2, 1492/1, 1492/14, 1492/15, 
1721/1, 1722/1, 1723/2, 1724/1, 1725/2, 1726/1, 1730, 1736/1, 1736/2, 1738/2, 1749/4, 1749/6, 1785/3 a 
1785/4 v katastrálním území Vyšší Brod, 
a pozemky parc.č. 287/22 a 287/25 v katastrálním území Kapličky. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek nikdo z účastníků ani dotčených orgánů státní 
správy námitky neuplatnil. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Vzhledem k tomu, že všechny podklady pro vydání rozhodnutí 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 doručení 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. 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Augsten 
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. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb 
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb 
3. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
4. Město Vyšší Brod, IDDS: 7tnbs9d 
 
účastníci podle § 109 písmeno d) stavebního zákona (doručenky) 
5. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
7. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
  
Ostatní účastníci, další dotčené osoby podle § 109 písm. e) – f) stavebního zákona, kterým je doručováno 
dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou: 

• Okruh účastníků je uveden na jiném místě tohoto opatření - identifikován soupisem pozemků dle  
katastru nemovitostí 

 
Na vědomí: 
8. Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, IDDS: 7tnbs9d 
9. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, 
IDDS: eb8ai73 
10. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3 
11. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště 
Český Krumlov, IDDS: agzai3c 
12. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní 
Brána, 381 01  Český Krumlov 1 
13. Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01  
Český Krumlov 1 
14. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 38101 Český Krumlov 1 
15. Obec Lipno nad Vltavou, úřední deska, IDDS: rjnamw9 
16. Město Vyšší Brod, úřední deska, IDDS: 7tnbs9d 
17. Obec Loučovice, úřední deska, IDDS: w5sbsgh 
18. Lesy ČR s.p.,  
 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce 
Městského úřadu Český Krumlov, 

jakožto na úřední desce stavebního úřadu, který vede řízení a dále na úřední desce: 
Městského úřadu Vyšší Brod, Obecního úřadu Lipno nad Vltavou a Obecního úřadu Loučovice. 

 
Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí, podle § 25 odst. 2 správního řádu, považuje za doručené. 
 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 
Městského úřadu Český Krumlov. 

 
          Vyvěšeno dne: .......................             Sejmuto dne: ............................... 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Toto rozhodnutí musí být též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup - na elektronické úřední 
desce příslušné obce a na elektronické úřední desce stavebního úřadu, který vede řízení, po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

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


		2019-02-12T14:41:42+0100
	Vladimír Augsten
	vyřízení




