
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Kolaudační souhlasu pro stavbu ZTV Rudolfov - Na Sekeře ODaSH/498/2017-Tal 

 

1) Žádáme o upřesnění rozsahu zkolaudované komunikace vzhledem k vydanému územnímu 

rozhodnutí Sp. Zn. MěÚ/OV/4975/2012/We, č.j. MěÚ/1277/2013/We dne 16. 8. 2013 

2) Žádáme o vysvětlení z jakého důvodu byla komunikace zkolaudována proti územnímu 

rozhodnutí Sp. Zn. MěÚ/OV/4975/2012/We, č.j. MěÚ/1277/2013/We vydanému Stavebním 

úřadem Rudolfov dne 16. 8. 2013, když nebylo dosud změněno a investor o změnu ani 

nepožádal. 

3) Žádáme o všechny podklady, které ke kolaudačnímu souhlasu Odboru dopravy, Magistrátu 

města České Budějovice vedly a zejména ty, které jsou uvedeny v odůvodnění. 

4) Žádáme o zodpovězení dotazu, jak je řešeno odkanalizování všech zkolaudovaných 

zpevněných ploch komunikací, chodníků a parkovišť ve srovnání s územním rozhodnutím 

Sp. Zn. MěÚ/OV/4975/2012/We, č.j. MěÚ/1277/2013/We. 

 

K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje: 

 

ad 1) Výše uvedený kolaudační souhlas zn. ODaSH/498/2017 Tal vydal dne 25. 1. 2017 Magistrát 

města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, coby speciální stavební 

úřad, a to pro I. etapu stavby ZTV Rudolfov - Na Sekeře. Stavba komunikace je vybudována 

na pozemcích parc. č. 1081, 1059/3, 1059/17, 1059/1 a 1059/42, které jsou uvedeny 

v předmětném kolaudačním souhlasu. Tyto pozemky odpovídají pozemkům uvedeným 

ve stavebním povolení zn. ODaSH/15/14877/Tal-SP ze dne 17. 12. 2015, přičemž jsou 

uvedeny rovněž ve zmiňovaném územním rozhodnutí sp. zn. MěÚ/OV/4975/2012/We, č.j. 

MěÚ/1277/2013/Wer ze dne 16. 8. 2013. 

 

ad 2) Je-li dotazem míněno rozšíření počtu parkovacích míst oproti vydanému stavebnímu 

povolení, potom povinný subjekt uvádí, že toto rozšíření bylo provedeno na základě 

požadavku stavebníka, k němuž v rozhodné době nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Uvedená změna byla odsouhlasena všemi dotčenými orgány, byla projednána také za účasti 

Policie ČR a Městského úřadu Rudolfov (viz zápis o odevzdání a převzetí stavby). Přínosem 

tohoto řešení je, že vozidla z výše uvedeného ZTV nebudou parkovat v  Jivenské ulici, kde 

se bude zřizovat nový chodník, čímž dojde ke zlepšení a zajištění bezpečnosti provozu 

v dané lokalitě i pro další vozidla. Rozšíření počtu parkovacích míst bude znamenat také 

větší komfort při parkování v uvedené lokalitě.  

 

ad 3) Požadované dokumenty s výjimkou těch, ohledně nichž byla žádost odmítnuta (viz 

rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti) zasílá povinný subjekt v příloze tohoto 

rozhodnutí. 

 

ad 4) Odvodnění zkolaudované dopravní stavby je řešeno uličními vpustmi a kapacitní prahovou 

vpustí - acodrain tak, aby voda při přívalu nevyplavila sousední pozemky a nezatékala 

na silnici č. III/0342. Toliko pro úplnost povinný subjekt dodává, že příslušným speciálním 

stavebním úřadem pro stavbu vodovodu a kanalizace je Magistrát města České Budějovice, 

odbor ochrany životního prostředí. 

 

Vzhledem k velikosti příloh nejsou zveřejňovány. 


