
Magistrát města České Budějovice
Odbor dopravy a ilničního ho podář tví
nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2

Magistrát města České Budějovice
Ing. Jaroslav Mráz
Odbor dopravy a silničního hospodářstvf
Kněžská 19
37092 České Budějovice

Obec Vrábče
Vrábče 33

Obecní úrad Vrábče C.doP.:

~~:I~.,d;!:j~f{~lp••c.:

U~l.a" ,
rllohYI ......... J?2..____ ._

Internet: http://www.c·budejovice.cz 370 01 České Budějovice

L ..J

Značka: Vyřizuje: Tel.:
ODaSHlI0/2800rral-SP Talafous Ant. 38 680 4405

Evmail:
talafousa@c-budejovice.cz

Datum:
20 I0-05-17

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHOD UTÍ

ST A VEBNÍ POVOLENÍ
Dne 19.3.2010 podala Obec Vrábče, e ídlem Vrábče 33,370 01 České Budějovice - IČ:0581941,
žádost na vydání stavebního povolení na tavbu:

" Chodník u "Nové Hospody" v k.ú. Vrábče "

na pozemku parc. Č. 3290/1 ,3290/4 v kat. území Vrábče

Uvedeným dnem bylo zahájeno taveb ní řízení.

Odbor dopravy a ilničního ho podář tví Magi trátu města České Budějovice, příslušný dle § 15 odst.I
zák. Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnim řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen"
stavební zákon " ), a § 16 odst.! zák. č.1311997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů jako peciální stavebni úřad přezkoumal podle § 109 až § 114 stavebního zákona předloženou
žádost a rozhodl takto:

Stavba "Chodník u "Nové Hospody" v k.ú. Vrábče " e povoluje podle § 115 tavebního zákona Č.
183/2006 Sb., a podle § 19 a § 20 vyhlášky Č. 132/1998 Sb.

povoluje

Stavba obsahuje:

Chodnľk - šířka - 2,0 m - délka 278,52 m
příčný sklon povrchu je 2,0 %

Zpevněné vjezdy
Zelený pás
Odvodnění uliční vpustí
Svislé a vodorovné dopravní značení
Úprava autobusové zastávky

IČ: 002 44 732 DIČ: 077-00244 732 číslo tel. ústředny: 38 680 II II
38772 41 II
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Pro provedení stavby se stanoVÍ tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval
Ing. Pavel Lukš e sídlem Jana Čarka 1688/4 ,370 06 Če ké Budějovice (autorizovaný inženýr pro
pozemní tavby ) - ( p. Martin Lukš autorizovaný technik pro dopravní stavby ČKAlT - 0101527 ).
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečno ti práce a technických zařízení,
zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při tavebních pracích,
a dbát o ochranu zdraví osob na taveništi.

3. Připojení navržených mí tních komunikacích a chodníků musí být v souladu s § 11a § 12 vyhlášky
Mini ter tva dopravy a spojů ČR Č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
zejména je nutno zabezpečit aby nedocházelo ke tékání vody na silnice a nebyla ohrožena bezpečnost
a plynulost silničního provozu na nich.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky Č. 137/1998 Sb., která upravuje požadavky na provádění
taveb, a pří lušné technické normy.

5. Před zahájením stavby bude zajištěno přesné vytýčení uložení všech podzemních a nadzemních vedení
ve staveništi a souča ně budou učiněny opatření zabraňující jejich poškození. V případě dotčení
podzemního vedení, budou tyto práce prováděny za odborného dozoru příslušných správců těchto
vedení a před záhozem bude provedena kontrola za účasti správců sítí dotčených stavbou.

6. Staveniště bude vhodným způ obem označeno, vyžaduje-Ii to bezpečnost o ob, ochrana majetku či jiný
veřejný zájem.

7. Škody způsobené prováděním stavby třetím o obám, odstraní případně nahradí tavebnik na vlastní
náklady.

8. Začátky a konce chodníků budou opatřeny varovným pasem a se níženým nájezdem pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace.

9. V uvedeném úseku tavby bude provedena oprava a vyčištění uličních vpustí ( mřížování bude
provedeno kolmo k obrubníku ). Dále bude provedeno vyřezání náletových křovin v pomocném
silničním pozemku i v rozhledových poměrech.

10. Všichni pracovníci pro zajištění bezpečnosti provozu budou vybaveni reflexním oblečením.

11. Po dokončení stavby bude předložena zpráva o dohledu - dozoru stavby od odborné o oby - v souladu
se zákonem Č. 183/2006 Sb.,

12. Budou provedeny zkoušky hutnění a doklady předloženy ke kolaudačnímu řízení včetně revizí
a předávacích protokolů.

13. Budou respektovány stanoví ka a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů k předmětné stavbě,
jakož i stanoviska vlastníků a správců ítí.

14. Stavba bude provedena od odborné firmy autorizací pro dopravní stavby.

15. Budou zachovány távající vjezdy a jezdy na přilehlé pozemky. Provedení bude projednáno během
stavby s majiteli přilehlých pozemků a nemovito tí.

16. Stavebník oznámí dostatečným před tihem zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu AV
ČR nebo nejbližšímu archeologickému pracovišti a dohodne se s ním na formě a rozsahu
archeologického výzkumu.
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17. Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen podle zákon
č. 20/1987 Sb. oznámit nález tavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě
archeologickému ústavu.

18. Bezpečnostní odstupová vzdáleno t bude navržena dle ČSN 73 6110 - tato vzdálenost představuje
limitní polohu pevných překážek - oplocení , přípojných skřínek, loupů veřejného osvětlení ,
hydrantů, dopravní značení apod.

19. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí stavebník
na svůj náklad provedení nápravných opatření včetně zajištění funkce meliorační ou tavy podle pokynů
Zemědělské vodoho podář ké právy.

20. Nad kabelovou tra ou dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana
kabelů proti mechanickému poškození.

21. Pro snížení případných následků nehody bude provedena šikmá úprava čela propustku dle předložené
dokumentace. Jmenovitá větlo t trub propustku mu í být v souladu s § 12 vyhl. Mini ter tva
dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou e provádí zákon pozemních komunikacích ve znění vyhl.
č. 35512000 Sb.

22. S odpady bude nakládáno podle zákona č. 18512001 Sb., zákon o odpadech ve znění pozdějších
předpi ů a vyhl. MPŽ č. 338/1997 Sb. o podrobnostech s nakládání odpady. Přebytečný materiál
z výkopů a stavební rum lze uložit pouze na povolené skládce.

23. Budou dodrženy podmínky vyjádření, který vydal Magi trát města České Budějovice - odbor ochrany
životního prostředí pod Čj.: OOŽP/113/2009/ Kre ze dne 26. 1.2009.

24. Bude dodrženo vyjádření E.O . Česká Republika a.s., Lannova 205/16, 37049 České Budějovice
ze dne 24.3.2010 - NN ,V ,

25. Bude dodrženo vyjádření E.O Česká Republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice ze dne 15.4.2010- plyn

26. Bude dodrženo vyjádření - Telefónica 02 Czech Republic ,a.s. České Budějovice, Pražská tř. 16 , 371
71 České Budějovice ze dne 6.2.2009 Č. j.: 31624/10/CCB/000 a ze dne l7. 3.2010.

27. Bude dodrženo vyjádření Obecního úřadu Vrabče, Vrábče 33, 370 01 České Budějovice ze dne 8. l.
2009.

28. Bude dodrženo vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Zn.: SÚS ČB/13/09/143 ze dne 6. l.
2009.

29. Bude dodrženy podmínky vyjádření VAI< JČ. a .. , B. ěmcové 12/2, 370 80 České Budějovice, Zn:
34764/10947979 ze dne 26. 4. 2010.

30. Bude dodrženo stanovisko - Národní institut pro integraci o ob s omezenou schopností pohybu a
orientace ČR o.s. Staroměstská 2608,37004 Če ké Budějovice ze dne 1.5.2010 Zn: 0092

V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina
hluku ve venkovním chráněném prostoru sou ední obytné zá tavby, dle vyhl. MZ ČSR, č. 13/1977 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (60 dB pro dobu denní od 7 do 21 hodin).

Provedení stavby mu í vyhovovat u tanovení vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících užívání taveb osobami s omezenou schopno ti pohybu a orientace - obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání taveb.

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.
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Po dokončení stavby podá tavebník návrh na vydání kolaudačního řízení náležitostmi dle § 122 , zák. č.
183/2006 Sb.,

Odůvodnění :

Dne 19. 3. 2010 podala Obec Vrábče, e ídlem Vrábče 33, 370 01 České Budějovice - IČ:0581941,
žádost na vydání stavebního povolení na výše uvedenou tavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
řízení.

Odbor dopravy a silničního ho podář tví Magi trátu města Če ké Budějovice dne 22.3.2010 oznámil
zahájení tavebního řízení známým účastníkům a dotčeným orgánům tátní správy. Odbor dopravy a
silničního hospodářství Magistrátu města Če ké Budějovice podle ustanovení § 111 a 112 odst. 2 ,
tavebního zákona č. 183/2006 Sb., upu til od ústního jednání a mí tního šetření, protože mu poměry
taveniště byly dobře známy a žádost poskytovala do tatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že
ve lhůtě do 25 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky
a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Bylo předloženo stanovisko Policie ČR, Kraj kého ředitel tví Policie Jihoče kého kraje Dopravního
in pektorátu , Poštovní přihrádka č. 125 , 371 05 České Budějovice , ze dne 19. 3. 2010 , Č.j.: KRPC-289-
194/ Č.j.: 2010-020106 a stanovi ko ze dne 19.3.2010, Č.j.: KRPC-289-193/ Č.j.: 2010-020106

Bude dodrženo stanovisko Kraj ké hygienické tanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích,
Na Sadech 25, 370 71 Če ké Budějovice ze dne 20. 1. 2009 - Č.j.: 208/09/HOK.CB.

Odbor dopravy a silničního ho podářství Magistrátu města České Budějovice v provedeném stavebním
řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledi ek uvedených v § III stavebního zákona
č. 18312006 Sb., projednal ji úča tníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nej ou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
kjeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky
územního rozhodnutí o umístění stavby. Odbor dopravy a ilničního ho podář tví Magi trát města Če ké
Budějovice v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Účastníci řízení na něž e vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( § 27 od t. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu) :

Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01 Če ké Budějovice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Če ké Budějovice, emanická 10,370 10 České
Budějovice

DalŠÍ námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Upozornění :

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Toto stavební povolení pozbývá podle § 115 tavebního zákona č. 183/2006 Sb., platno t, je tliže stavba
nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, pokud odbor dopravy a silničního ho podářství
Magistrátu města České Budějovice v odůvodněných případech nestanoví pro zahájení stavby delší
lhůtu.
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Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí e lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu, odboru
dopravy a silničního ho podář tví , e ídlem U Zimního tadionu 1952/2, 370 76 Če ké
Budějovice v Českých Budějovicích, podáním u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu mě ta Ce ké Budějovice.

Ing. Jaroslav M ráz
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice

Správní poplatek: Správní poplatek e podle zákona č. 634/2004 Sb., o právních poplatcích - přfloha
azebník poplatků, e nevyměřuje.

Příloha pro stavebníka: ( bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí )
ověřená projektová dokumentace

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu IS dní.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být
vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a silničního hospodářství.
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

ObdrŽÍ :

Obec Vrábče, Vrábče 33, 370 01 České Budějovice

Se žádostí o vyvěšení obdrŽÍ :

Magistrát města Č. Budějovice - odbor vnitřních věcí
Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33, 370 01 Če ké Budějovice

Dotčené orgány:

Obecní úřad Vrábče, Vrábče 33, 370 01 Če ké Budějovice
KHS Jihoče kého kraje, Na Sadech 25, Č. Budějovice
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihoče kého kraje Dopravní in pektorát , 371 05 Če ké Budějovice
HZS Jihočeského kraje, Nádražní u1., P.O. BOX 161, 37021 České Budějovice
Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního pro tředí
Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče


