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V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

 

 

R O Z H O D N U T Í 

S P O L E Č N É   P O V O L E N Í 
 
 

 

Výroková část: 

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad 

příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, dále  

dle § 15 odst. 1) písm. c., zákona 183/2006 Sb. Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“) ve společném řízení přezkoumal podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání 

společného povolení, kterou dne 27. 7. 2020 podal navrhovatel: 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o., IČ: 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 549/56, 140 00 

Praha 4, zastoupené panem Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem ŘSD,  

a v zastoupení společností Valbek, spol. s r. o., IČ: 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, 

460 07 Liberec 3, zastoupené panem Ing. Lukášem Hruboněm, předsedou představenstva,  

 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání postupem podle § 94p odst. 1 stavebního 

zákona: 

I.  Schvaluje stavební záměr  

na stavbu: 

,,D3 0309/II – odpočívka Chotýčany“ v kat. území Chotýčany, stavební objekty: 

Stavební objekt SO 151.2 – Přístupy na pozemky polní cesty – odpočívka vlevo 

Stavební objekt SO 152.2 – Přístupy na pozemky polní cesty – odpočívka vpravo  

(dále jen ,,stavba“). 

na pozemcích 

 

SO 151.2 

v k. ú. Chotýčany, poz. parc. č. dle KN 1784/24, 1784/25, 1830/22, 1830/23, 1830/24, 1830/25, 1830/26, 

1830/27, 1830/28, 1830/29, 1830/30, 1830/31, 1830/32, 1830/33, 1830/33, 1830/34, 1830/35, 2127/8, 

2228/11, 2228/31, 2228/34, 2228/61, 

 

 

viz rozdělovník 

http://www.c-budejovice.cz/


č. j. ODSH/11306/2020-3 

 

 

str. 2 

 

SO 152.2 

v k. ú. Chotýčany, poz. parc. č. dle KN 1830/6, 1830/8, 1830/10, 1830/11, 1830/12, 1830/13, 1830/14, 

1830/14,1830/15, 1830/16, 1830/21, 2080/1, 2080/11 

 

Základní údaje o stavebním záměru:  

Všechny následující stavební objekty (SO) jsou nedílnou součástí prioritní veřejně prospěšné stavby 

dopravní infrastruktury stavby ,,Dálnice D3 0309/II Chotýčany“ dle § 17 zákona č. 13/1997 Sb.  

o pozemních komunikacích. 

SO   151.2 – Přístupy na pozemky polní cesty – odpočívka vlevo  

V rámci stavebního objektu je navržena komunikace, která bude zajišťovat přístupy na pozemky  

podél levostranné odpočívky Chotýčany a dále podél dálnice D3. Komunikace je charakteru polní cesty 

v šířkovém uspořádání odpovídajícím navrženým přeložkám v rámci odpočívek Chotýčany.  

Začátek úprav je navržen při výjezdu z levé dálniční odpočívky a pokračuje dále podél zemního tělesa 

odpočívky až do křižovatky, kde se napojí na přeložku polní cesty vedoucí z obce Lhotice.  

Tato přeložka je řešena v projektu odpočívek Chotýčany. Polní cesta je navržena v kategorii P 4,5/30  

se základní šířkou jízdního pásu 3,5 m. Niveleta komunikace v ZÚ respektuje stávající terén,  

v KÚ je niveleta výškově napojena na přeložku v rámci odpočívky. Základní příčný sklon polní cesty je 

3,0 %. Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek polních cest a odpovídá třídě dopravního 

zatížení VI s návrhovou úrovní porušení D2. Je navržena shodná konstrukce vozovky jako u polních cest 

realizovaných v rámci úseku dálnice D3 0309/II a navržených přeložek v rámci stavby odpočívek.  

SO 152.2 – Přístupy na pozemky polní cesty – odpočívka vpravo  

Stavební objekt řeší výstavbu komunikace zajišťující přístupy na pozemky podél pravostranné odpočívky 

Chotýčany a dálnice D3. Komunikace je charakteru polní cesty v šířkovém uspořádání odpovídajícím 

navrženým přeložkám v rámci odpočívek Chotýčany. Začátek úprav je navržen v km 123,0 dálnice D3  

a pokračuje dále ve směru staničení až k pravostranné odpočívce. V místě odpočívky pak cesta kopíruje 

průběh navrženého zemního valu až do místa napojení na cestu vedoucí od obce Chotýčany. Polní cesta je 

navržena v kategorii P 4,5/30 se základní šířkou jízdního pásu 3,5 m, šířkové uspořádání je patrné ze 

vzorového příčného řezu. Niveleta komunikace v ZÚ respektuje stávající terén, v KÚ je niveleta výškově 

napojena na přeložku v rámci odpočívky. Základní příčný sklon polní cesty je 3,0 %. Konstrukce 

vozovky je navržena dle katalogu vozovek polních cest a odpovídá třídě dopravního zatížení VI  

s návrhovou úrovní porušení D2. Je navržena shodná konstrukce vozovky  

jako u polních cest realizovaných v rámci úseku dálnice D3 0309/II a navržených přeložek v rámci stavby 

odpočívek.  

 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby 

 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích v katastrálním území Chotýčany.  

SO 151.2 

v k. ú. Chotýčany, poz. parc. č. dle KN 1784/24, 1784/25, 1830/22, 1830/23, 1830/24, 1830/25, 

1830/26, 1830/27, 1830/28, 1830/29, 1830/30, 1830/31, 1830/32, 1830/33, 1830/33, 1830/34, 

1830/35, 2127/8, 2228/11, 2228/31, 2228/34, 2228/61, 

 

SO 152.2 

v k. ú. Chotýčany, poz. parc. č. dle KN 1830/6, 1830/8, 1830/10, 1830/11, 1830/12, 1830/13, 

1830/14, 1830/14,1830/15, 1830/16, 1830/21, 2080/1, 2080/11 

 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace stupně dokumentace pro vydání stavebního 

povolení ,,D3 0309/II – odpočívka Chotýčany, přístupy na pozemky“ v kat. území Chotýčany, 

zpracované výše uvedenými projektanty a ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto 

rozhodnutí. 
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3. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby a ověření jeho výsledků 

úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

 

4. Při provádění stavby je nutno zajistit řádné a bezpečné provádění stavby v souvislosti s dopravním 

provozem na přilehlých komunikacích, dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, a příslušná ustanovení zákona č.  309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

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), a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích  

na pracoviště a pracovní prostředí, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Bude-li stavba prováděna 

více zhotoviteli a přesáhne-li svým plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 

309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce 

pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, 370 06 České 

Budějovice. 

 

5. Během stavby budou dodržena příslušná ustanovení stavebního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

,,O obecných požadavcích na využívání území. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být 

překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru 

sousední obytné zástavby dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací, závazná ustanovení 

v příslušných technických normách, a příslušné technologické postupy, nařízení vlády č. 502/2000 

Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

ze dne 14. 7. 2000 Sb. (60 dB pro dobu od 7.00 do 21.00 hodin).  

Práce na staveništi, při kterých by překračoval hluk hranici 50 dB, nesmí být prováděny v době od 

22.00 do 6.00 hodin. Hodnoty emisí hluku použitých stavebních strojů a zařízení uvedených 

v příloze č. 1 nařízení vlády č. 9/2002 Sb. ze dne 26. listopadu 2001, kterým se stanoví technické 

požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, nesmí být větší než přípustné hodnoty emisí hluku 

uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Použitá zařízení uvedená v příloze č. 2 tohoto nařízení musí 

být označena údajem o garantované hladině akustického výkonu. Zhotovitel stavby  

je povinen činit potřebná opatření, aby občané byli v co nejmenší možné míře vystaveni hluku, 

prašnosti, vibracím apod. Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje  

o výši hluku, který stroje vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 

K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy  

v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru 

po předchozím posouzení statického stavu budov. 

 

6. Stavba musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR  

č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami  

s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavbu je nutno řešit tak, aby byl umožněn bezpečný 

pohyb tělesně postižených osob dle doporučeného standardu technického vydaného ČKAIT ,,Viktor 

Dudr, Petr Lněnička - Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a 

slabozrakých osob“. 

 

7. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou firmou podnikající podle zvláštních předpisů, která 

má stavební práce jako předmět své činnosti, a u níž budou práce objednány. Jméno a sídlo 

zhotovitele stavby a osoby, která bude provádět technický dozor, oznámí investor stavby písemně 

speciálnímu stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději do zahájení stavby.  

Na stavbě bude zajištěn technický dozor, projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem 

ve stavebním řízení a řádně veden stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi 

podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Stavební deník bude 

obsahovat náležitosti podle § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 9 k této 
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vyhlášce. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy byly odstraněny stavební vady  

a nedodělky podle kolaudačního souhlasu. 

 

8. Zhotovitel stavby je dle § 160 odst. 2 stavebního zákona povinen provádět stavbu v souladu  

s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, 

dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy  

a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 

vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Povinností stavbyvedoucího je dle § 153 odst. 1 a 2 

stavebního zákona řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu  

a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné 

uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě 

jiných technických předpisů a norem; dále působit k odstranění závad při provádění stavby  

a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, 

vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický 

dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta a s koordinátorem bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci. Při realizaci stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo 

k vniknutí závadných látek, výkopového a stavebního materiálu do podzemních nebo povrchových 

vod a nedošlo ani k ohrožení jakosti vod. Dojde-li v důsledku realizace stavby k narušení vodních 

poměrů v okolních vodních zdrojích nebo ke zhoršení jakosti vody, zajistí stavebník na svůj náklad 

dočasná, v nezbytných případech pak trvalá náhradní opatření v zásobování vodou. Stavebník bude 

dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů (§ 5 zákona č. 114/1992 Sb.), v případě potřeby si včas 

zajistí biologický dozor. 

 

8. Před zahájením stavebních (výkopových) prací v ochranných pásmech inženýrských sítí  

a zařízení bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě dotčeném 

stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich poškození. V případě dotčení 

podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru příslušných správců těchto 

vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Vyskytnou-li se při provádění stavby vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění 

stavby přizpůsobeno skutečnému stavu. 

 

9. Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachována možnost přístupu i příjezdu ke všem 

objektům a pozemkům v rámci staveniště. Příjezd pro sanitární a požární vozy musí být zajištěn 

trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců inženýrských sítí (zařízení) do prostoru jejich 

umístění pro případ havárie. 

 

10. Při stavebních pracích budou vhodným způsobem chráněny před poškozením ponechané vzrostlé 

dřeviny v blízkosti stavby. Stavebník zajistí ihned odstranění případných škod na ostatních 

sousedních nemovitostech či zařízeních vzniklých v souvislosti s prováděním výše uvedené stavby a 

bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů sousedních nemovitostí. 

 

11. V průběhu stavebních prací je nutné snížit na minimum negativní ovlivnění okolního životního 

prostředí. Veškeré stavbou dotčené pozemky budou do kolaudace stavby uvedeny do původního 

stavu a zatravněny. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování a znečišťování 

přilehlých pozemků, musí být zajištěna čistota přilehlých komunikací, omezení prašnosti kropením a 

ochrana přilehlé vzrostlé zeleně. Během stavby nebudou vynášeny nečistoty  

na sousední pozemní komunikace. Dodavatel stavebních prací bude odpovědný za zajištění řádné 

údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu 

výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu. Při zemních pracích a další výstavbě 

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek dotčených pozemních 

komunikací.  

Případné nečistoty a závady na stavebním stavu dotčených pozemních komunikací vzniklé 

v důsledku staveništní dopravy musí být ihned odstraněny (viz § 28, příp. § 38 zákona č. 13/1997 

Sb.). Tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby. Vozidla zajišťující 
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přepravu stavebního materiálu, technologických zařízení pro stavební objekty a provozní soubory a 

odpadu ze staveniště nesmí být přetěžována, nápravový tlak  n e s m í  překračovat míry stanovené 

vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a 

technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích (viz § 22 odst. 1,  

§ 24 odst. 2, 3, 5 vyhlášky č. 102/1995 Sb.). Stavba nesmí mít negativní vliv  

na stavebně technický stav stávajících silnic a místních komunikací a silniční příslušenství, nesmí 

dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, ke zhoršení rozhledových a odtokových poměrů, 

podmínek pro provádění údržby silnic a místních komunikací. 

 

12. Při provádění stavby musí být dodržena rozhodnutí, vyjádření, stanoviska a požadavky dotčených 

orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, která jsou součástí předložené projektové 

dokumentace a která byla uplatněná během stavebního řízení: 

 

a) Magistrátu města České Budějovice - odboru ochrany životního prostředí -  

zn. OOZP/3875/2020/Do ze dne 22. 5. 2020 - podmínky souhlasného vyjádření z hlediska vodního 

hospodářství, ochrany přírody a krajiny, lesa a zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů,  

zn. OOŽP/4153/2020/For, č.j.: OOZP/8051/2020/For ze dne 21. 7. 2020 – podmínky závazného 

stanoviska - souhlasu s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu,  

zn. OOŽP/4153/2020/For ze dne 21. 7. 2020 – podmínky závazného stanoviska – souhlasu,   

zn. OOZP/6794/2020/Lho ze dne 14. 7. 2020 – podmínky závazného stanoviska  - souhlasu 

k vydání rozhodnutí o umístění stavby ,,D3 0309/II Chotýčany odpočívka, přístupy na pozemky“, 

kdy dojde k dotčení pozemku určeného k plnění funkce lesa, p. č. 2228/18 v k. ú. Chotýčany,  

ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa  

 

b) Ministerstva dopravy zn. 473/2020-910-IPK/6 ze dne 23. 7. 2020 - odboru infrastruktury a 

územního plánu – podmínky koordinovaného závazného stanoviska 

 

c) Magistrátu města České Budějovice - odboru dopravy a silničního hospodářství -  

zn. ODaSH/4867/2020/St, č.j.: ODSH/4867/2020-8 ze dne 14. 5. 2020 - podmínky závazného 

stanoviska k provedení stavby a na ochranu dotčených komunikací  

 

d) Jihočeského kraje - Krajského úřadu, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví  

čj. KUJCK 56965/2020/OZZL, Sp. zn.: OZZL 51005/2020/rokl/SO2 ze dne 1. 6. 2020 – podmínky 

vyjádření z hlediska jednotlivých zákonů a čj. KUJCK 72145/2020/2020, Sp. zn.: OZZL 

72145/2020/maji/SO - doplnění souhrnného vyjádření čj. KUJCK 56965/2020 ke stavbě  

,,D3 0309/II Chotýčany odpočívka, přístupy na pozemky“ a sdělení čj. KUJCK 90611/2020/, Sp. 

zn.: OZZL 90604/2020/pedo/SO 2 ze dne 17. 7. 2020, k vydanému stanovisku pro realizaci záměru: 

,,D3 0309/II Chotýčany odpočívka, přístupy na pozemky“ 

 

e) E.ON Distribuce, a. s. zn. H18585-26043045 ze dne 16. 4. 2020  - podmínky vyjádření o existenci 

zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. a podmínkách 

práce v jeho blízkosti a zn. T6768-27013765  - podmínky vyjádření k žádosti o souhlasu se stavbou 

a činnosti v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON 

Distribuce, a. s. 

 

f) ČEPRO a. s., č.j. S1-2/152/20 ze dne 30. 4. 2020 a č.j. S1-2/204/20 ze dne 25. 5. 2020 – podmínky 

k ochraně produktovodu Čepro a. s. 

 

g) ČEPS, a. s. zn. 431/20/KOC/Ha/5 ze dne 19. 5. 2020 – podmínky na ochranu a k existenci sítí 

nadzemního vedení přenosové soustavy a zn. 544/20/KOC/Ha/6 ze dne 23. 6. 2020 – podmínky 

souhlasu s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy 
 

h) Obce Chotýčany ze dne 23. 7. 2020 – uvedení pozemních komunikací (místní komunikace, polní 

cesty) v případě jejich dotčení do původního stavu, po dobu stavby zajistit možnost přístupu na 

soukromé pozemky, tak aby soukromé pozemky nebyly dotčeny záměrem a majitelům nebyl 



č. j. ODSH/11306/2020-3 

 

 

str. 6 

 

omezen přístup na pozemky v jejich vlastnictví. Připojení vodovodu podle stávajících kritérií 

společnosti ČEVAK a. s., tak aby vše odpovídalo stávajícím stanoveným normám a legislativě. 

Napojení vodovodu nesmí negativně ovlivnit tlak ve stávající síti vodovodu obce Chotýčany. 

Kanalizace nebude záměrem poškozena, v případě jejího poškození uvést do původního stavu  

na náklady stavebníka, dtto v případě poškození komunikace  

 

i) Lesů České republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou čj. LCR205/001094/2020 ze dne  

2. 7. 2020 – podmínky na ochranu lesních pozemků 

 

13. Z ploch pozemků, které budou zastavěny a zpevněny, bude před zahájením výkopových prací 

sejmuta ornice do hloubky 20 cm a využita pro vyrovnání terénu na zbývajících částech pozemků. 

Nezastavěné a nezpevněné plochy musí být zatravněny. Rekultivace a výsadba zeleně včetně 

zatravnění budou provedeny co nejdříve po ukončení terénních úprav. Vegetační úpravy budou 

provedeny v souladu s § 15 zákona č. 13/1997 Sb. a čl. 13.7 ČSN 73 61 01 ,,Projektování silnic a 

dálnic“ tak, aby vegetace netvořila pevnou překážku a neohrožovala bezpečnost užívání dálnice a 

neúměrně neztěžovala její údržbu. 

 

14. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích  

na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot 

stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb.,  

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. V souladu  

s ustanovením § 156 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové 

výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 

zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 

životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, 

ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

 

15. Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen 

podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní 

památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Musí být dodrženy požadavky ustanovení § 

176 odst. 1 stavebního zákona. 

 

16. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zák. 

č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů a vyhl. Ministerstva životního 

prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou důsledně tříděny 

podle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně využívány (recyklovány). Dále odpady 

vzniklé stavební činností budou okamžitě po jejich vzniku uskladňovány v patřičných sběrných 

nádobách nebo obalech. Není přípustné jejich ponechávání na stavebním pozemku s možností 

rozfoukání do okolí (polystyren, papír, igelit). Dodavatel stavby nebo stavebník musí mít 

v souladu se zákonem a prováděcími vyhláškami zajištěno odstranění odpadů prostřednictvím 

oprávněné osoby, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění odpadů. Odpady 

budou předávány k likvidaci pouze této oprávněné, právnické nebo fyzické osobě, která je 

provozovatelem zařízení k jejich využití nebo k odstranění, dále viz § 12, odst. 3 a odst. 4 zákona. 

Přebytečný materiál z výkopů lze uložit pouze na povolené skládce. 

 

17. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude  

až do kolaudace stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostními vlivy. 

 

18. Stavebník zejména oznámí Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a silničního 

hospodářství fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby a pravidelnou 

informovanost o průběhu výstavby a případných změnách projektové dokumentace přizváním  

na kontrolní dny. Těmi jsou přejímka staveniště, zabezpečení staveniště, provedení objektů, konečná 

úprava okolního terénu-závěrečná prohlídka celé stavby. Při vzniku nepředpokládaných situací 

během výstavby bude individuální prohlídky zajišťovat zhotovitel stavby. 
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III. Stanoví podmínky pro užívání stavby: 

 

Stavba bude dokončena do 30. 11. 2022. Následně bude podán návrh na vydání kolaudačního souhlasu. 

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je podle  

§ 122 stavebního zákona povinen podat speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o jeho vydání, která musí 

obsahovat náležitosti a přílohy dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 12, části A, 

B k této vyhlášce. 

 

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží: 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby orazítkovanou dodavatelem stavby včetně podpisu, 

došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení a ověřené projektové 

dokumentaci, 

b) popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace 

s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby, 

c) projektovou dokumentaci ověřenou speciálním stavebním úřadem při povolení stavby, 

d) protokol o vytýčení stavby, 

e) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 

f) doklad a způsob zneškodnění vyprodukovaných odpadů vzniklých během realizace stavby, 

g) předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsán, 

h) plná moc v případě zastupování stavebníka, 

i) doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby  

(§ 156 stavebního zákona) dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.  

a č. 190/2002 Sb. a prohlášení zhotovitele (oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení 

realizace stavby) stavby o jakosti provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se 

vztahuje prohlášení o shodě, 

j) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,  

k) souhlasné vyjádření budoucího správce k dokončené stavbě, 

l) stanoviska dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu 

m) Štítek „STAVBA POVOLENA“. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu): 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o., IČ: 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 549/56, 140 00 Praha 4, 

zastoupené panem Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem ŘSD, a v zastoupení společností Valbek, 

spol. s r. o., IČ: 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, zastoupené panem  

Ing. Lukášem Hruboněm, předsedou představenstva 

 

Odůvodnění: 

Dne 27. 7. 2020 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o., IČ: 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 

549/56, 140 00 Praha 4, zastoupené panem Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem ŘSD,  

a v zastoupení společností Valbek, spol. s r. o., IČ: 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 

Liberec 3, zastoupené panem Ing. Lukášem Hruboněm, předsedou představenstva, žádost o vydání 

společného povolení na stavbu ,,D3 0309/II – odpočívka Chotýčany“ v kat. území Chotýčany, stavební 

objekty: Stavební objekt SO 151.2 – Přístupy na pozemky polní cesty – odpočívka vlevo a Stavební 
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objekt SO 152.2 – Přístupy na pozemky polní cesty – odpočívka vpravo.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 

Správní orgán podle § 94m odst. 2) stavebního zákona oznámil dne 24. 8. 2020  

pod č.j. ODSH/11306/2020-2 zahájení společného řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 

ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad 

pro posouzení stavebního záměru i ke stanovení podmínek jeho provádění a současně oznámil všem 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení o zahájení společného 

řízení mají možnost uplatnit námitky, připomínky, popřípadě důkazy a závazná stanoviska. Po uplynutí 

této lhůty budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Pro uplatnění práva účastníků 

řízení ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, stanovil správní orgán lhůtu 5 dnů ode 

dne doručení oznámení o zahájení řízení. 

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek k novým podkladům pro vydání rozhodnutí nikdo 

z účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy námitky neuplatnil. 

 

Následně speciální stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal 

předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o 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. 

  

K žádosti o společné povolení byla předložena plná moc k zastupování, projektová dokumentace 

stavby zpracovaná výše uvedeným projektantem, výpis z katastru nemovitostí na výše uvedené pozemky, 

na kterých bude předmětná stavba umístěna, kopie katastrální mapy, vyjádření uvedená v podmínce č. 12 

písm. a) – i) tohoto povolení, dále následující rozhodnutí, stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření 

dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, organizací a vlastníků sousedních pozemků: 

 

- Magistrátu města České Budějovice – odboru památkové péče zn. OPP/910/2020, č.j.: OPP/910/2020 ze 

dne 20. 4. 2020 – v řešené záležitosti není dotčený orgán státní správy s upozorněním na povinnost 

respektovat § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, tj. oznámit 

stavební činnost na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo 

oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum 

 
- České republiky – Ministerstva obrany, Sekce ekonomická a majetková, odboru ochrany územních 

zájmů a státního odborného dozoru – souhlasného závazného stanoviska Sp. zn.: 42471/2020-1150-

OÚZ-ČB-OÚZ-ČB, SpMO 1528/2020-687 ze dne 8. 6. 2020 – k záměru stavby komunikací 

využívaných pro přístupy na přilehlé pozemky tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci 

 

- Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích čj. KHSJC 

10175/2020/HOK CB-CK, spis. zn. S-KHSJC 10175/2020 ze dne 23. 4. 2020 – souhlasné závazné 

stanovisko 

 

- Policie ČR Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje - dopravního inspektorátu České Budějovice 

čj. KRPC-44895-2/Čj-2020-020106 ze dne 29. 4. 2020 - stanovisko k projektové dokumentaci stavby 

Dálnice D3 0309/II - odpočívka Chotýčany - přístupy na pozemky (text kurzívou) bylo projednáno 

s projektantem stavby, připomínky a doporučení jsou řešeny v rámci technického řešení a možností 

v projektové dokumentaci. 

 
-  Křižovatku polních cest posoudit dle požadavků dotčené ČSN 

  

V DSP byly vyneseny rozhledové trojúhelníky na křižovatkách polních cest, doplněná dokumentace 
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,,Rozhledové poměry a vlečné křivky“ byla přiložena k žádosti o společné povolení na výše uvedenou 

stavbu. 

 

- Policie České republiky, krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - odboru informačních a 

komunikačních technologií č.j. KRPC-538-115/ČJ-2020-0200IT ze dne 27. 5. 2020 – ve vyznačeném 

zájmovém území se nenachází žádné telekomunikační sítě v majetku nebo správě našeho odboru 

 

- Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje č.j.: HSCB-2761-65/2013 KŘ ze dne 11. 5. 2020 -

souhlasné závazné stanovisko 

 

- ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101293065 ze dne 15. 4. 2020 – v uvedeném zájmovém území se nenachází 

energetická zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury 

v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

- Telco Pro Services, a. s. zn. 0201056217 ze dne 15. 4. 2020 - ve vymezeném zájmovém území se 

nenachází jiné zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s. 

 

- ČEZ ITC Services, a. s. zn. 0700196461 ze dne 15. 4. 2020 - ve vymezeném zájmovém území nejsou 

umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě 

GasNet s. r. o. 

 

- GridServices, a. s. zn. 5002127755 ze dne 15. 4. 2020 – ve vyznačeném zájmovém území se nenachází 

komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ITC Services, a. s. 

 

- CETIN a. s. čj.: 606834/20 ze dne 15. 4. 2020 – nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací 

společnosti CETIN a. s. 

 

- E.ON Distribuce, a. s. zn. H18585-26043045 ze dne 15. 4. 2020 – v zájmovém území se nenachází 

žádné plynárenské zařízení ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. 

 

- Vodafone Czech Republic a. s. zn. MW9910148818162333ze dne 15. 4. 2020 – v zadaném zájmovém 

území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti 

 

- Českých Radiokomunikacích a. s. zn. UPTS/OS/243982/2020 ze dne 16. 4. 2020 – ve vyznačeném 

území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením v naší správě 

 

- Jihočeského vodárenského svazu zn. 1601/G/20061 ze dne 3. 7. 2020 – v zájmové lokalitě se 

nevyskytují žádné sítě ani zařízení v majetku a správě Jihočeského vodárenského svazu 

 

- ČD – Telematika a. s. zn. 1202010864 ze dne 15. 6. 2020 – při realizaci stavy nedojde ke styku se sítí 

elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle § 102 zák. č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích 

 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o. zn. 001014/11140/2020 ze dne 4. 6. 2020 – souhlasné stanovisko 

 

- Povodí Vltavy s. p., závodu Horní Vltava zn. PVL-68/2020/Z/1 ze dne 20. 5. 2020 – souhlasné 

stanovisko 

 

- T - MOBILE Czech Republic a. s. zn. E16501/20 ze dne 15. 4. 2020 a zn. E16502/20 ze dne 15. 4. 2020 

– souhlasné stanovisko, dle předložených podkladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou 

společnosti T - MOBILE Czech Republic a. s. a  

 

- ČEVAK a. s. zn. O20070117925 ze dne 18. 5. 2020 – v zájmovém území neprovozuje společnost 

ČEVAK a. s. žádné sítě ani jiná zařízení, souhlas s realizací 
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Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství přezkoumal 

předloženou žádost a připojené podklady z hlediska, zda lze stavbu podle nich provést z hledisek 

uvedených v § 111 stavebního zákona, zda projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována 

oprávněnou osobou a zda jsou v obecné míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,  

je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného 

k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, a zda předložené podklady 

vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy upravené zvláštními 

předpisy, tj. příslušnými zvláštními zákony a ověřil účinky budoucího užívání stavby. 

 

Projektová dokumentace stavby stupně DÚSP byla zpracována oprávněným projektantem – 

společností VALBEK s. r. o. se sídlem Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3, IČ: 483 66 230 – jednotlivými 

pracovníky, panem Ing. Janem Stachem a panem Ing. Miroslavem Hanžlem, autorizovaným inženýrem 

pro dopravní stavby, ČKAIT – 0500 954 a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu v souladu  

s § 111 stavebního zákona. 

 

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství projednal stavbu 

s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a zjistil, že uskutečněním uvedené stavby nebudou 

ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení, zvláštními předpisy 

a ani ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

 

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství neshledal důvody, které 

by bránily povolení stavby, zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní 

správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil ochranu veřejných zájmů, plnění požadavků 

vlastníků sítí a technického vybavení k napojení na ně, tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek 

rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

 

Stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení:  

Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad 

z ustanovení § 94k stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení: 

a)  stavebníka, 

b) obec, na jejím území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 

c) vlastníka stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, 

d) vlastníka pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, 

e)  osobu, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. 

 

Jmenovitě se jedná o tyto účastníky: 

 

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o. se sídlem Na Pankráci 549/56, 140 00 Praha 4, zastoupené 

společností Valbek, spol. s r. o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 (jako stavebník) 

 

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona: 

• Obec Chotýčany, č.p. 34, 373 62 Chotýčany 

 (jako obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn) 
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Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. c) stavebního zákona: 

• Účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. c) stavebního zákona je vlastník stavby, na které 

má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem. Jedná se o stavbu  

,,D3 0309/II – odpočívka Chotýčany“ v kat. území Chotýčany, stavební objekty: 

Stavební objekt SO 151.2 – Přístupy na pozemky polní cesty – odpočívka vlevo 

Stavební objekt SO 152.2 – Přístupy na pozemky polní cesty – odpočívka vpravo 

na výše uvedených pozemcích 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o. se sídlem Na Pankráci 549/56, 140 00 Praha 4, zastoupené 

společností Valbek, spol. s r. o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 

 

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona: 

• Účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona je vlastník pozemku,  

na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, 

kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku – pan Stanislav Pomije, Chotýčany č.p. 1, 373 62 

Chotýčany, paní Jana Pomijová, Chotýčany č.p. 1, 373 62 Chotýčany, paní Božena Klojdová, 

Chotýčany č.p. 7, 373 62 Chotýčany, Ing. Jan Klojda, Průběžná 2519/46, 370 04 České 

Budějovice, paní Martina Tupá, Chotýčany č.p. 78, 373 62 Chotýčany, paní Pavla Pulcová, 

Chotýčany č.p. 74, 373 62 Chotýčany, PhDr. Ing. Ivo Klimeš MBA, K Haltýři 686/13, Troja, 181 

00 Praha, paní Jitka Machová, Skuherského 2781/33, 370 01 České Budějovice,  

Ing. Václav Božovský, Kališnická 1627/46, 370 08 České Budějovice, pan Josef Čertík, 

Chotýčany č.p. 5, 373 62 Chotýčany, pan Přemysl Procházka, Chotýčany č.p. 48, 373 62 

Chotýčany, pan Václav Trenda, Chotýčany č.p. 44, 373 62 Chotýčany, pan Zdeněk Mrázek, 

Chotýčany č.p. 6, 373 62 Chotýčany, pan Miroslav Kovář, Chotýčany č.p. 26, 373 62 Chotýčany, 

paní Jana Kosilová, K lipám 299/14, Střížov, 190 00 Praha, Mgr. Anna Bártová, A. Barcala 

1370/34, 370 05 České Budějovice, pan Jan Lusk, Nerudova 827, 373 41 Hluboká nad Vltavou,  

Obec Chotýčany, č.p. 34, 373 62 Chotýčany, Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o., Na Pankráci 

549/56, 140 00 Praha 4, Ing. Václav Baštýř, Neplachov č.p. 144, 373 65 Neplachov, paní Marie 

Mojhová, Chotýčany č.p. 9, 373 62 Chotýčany,  Ing. Jan Zasadil, Hvozdno 8, 373 65 Dolní 

Bukovsko, pan Michael Weiner, Riegrova 391/23, 779 00 Olomouc,  paní Markéta Lieblová, 

Kaliště 2302, 370 06 České Budějovice, pan Jiří Kovář, Chotýčany č.p. 72, 373 62 Chotýčany, 

paní Anděla Kovářová, Chotýčany č.p. 69, 373 62 Chotýčany, pan Miroslav Kovář, Lesní 721, 

373 41 Hluboká nad Vltavou, pan Bohuslav Kovář, Chotýčany č.p. 68, 373 62 Chotýčany, paní 

Petra Karpianusová, Chotýčany č.p. 69, 373 62 Chotýčany 

 

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona: 

• Účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona je osoba, jejíž vlastnické 

právo, nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám 

na nich, může být společným povolením přímo dotčeno. Jedná se o pozemky parc. č. 1784/26, 

1784/27, 1784/28, 1784/29, 1784/30, 1784/31, 1784/32, 1784/33, 1784/34, 1784/35, 1784/36, 

1830/3, 1830/36, 1830/37, 1830/38, 1830/39, 1830/77, 1830/78, 1830/79, 1830/80, 1830/81, 

1830/82,  2040/3, 2127/19, 2127/3, 2127/6, 2127/7, 2228/18, 2228/53, 2228/63, 3104/14, 

3104/16, 3104/17, 1830/74, 1830/75, 2127/10, 2080/10, 1830/20, 1830/9, 1830/1, 3104/1, 

3104/10, 3104/11, 1830/17, 1830/67, 1830/68, 1830/69, 1830/70, 1830/71, 1830/72, 1830/73, 

1830/83, 2127/9, 2127/5, 2080/6, 2080/7, 2080/8, 2080/9, 2080/10 v katastrálním území 

Chotýčany, přičemž účastníky řízení jsou osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy 

k sousedním pozemkům a stavbám na nich a níže uvedení správci technické infrastruktury: 

 

Účastníci řízení jsou také správci technické infrastruktury, vyskytující se v území dotčeném stavbou, 

jmenovitě: 

• E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 

• E.ON Distribuce a. s., Křižíkova 1676/9, 370 01 České Budějovice 

• ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 

• ČEPS a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 

• Lesy ČR, s. p., Lesní správa Hluboká nad Vltavou, K. Čapka 1171, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
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Jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich nemohou být 

společným povolením přímo dotčena. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení k odboru dopravy  

a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1852/2 v Českých 

Budějovicích podáním učiněným u Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a silničního 

hospodářství. 

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 dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Mráz 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

Magistrátu města České Budějovice 

  

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města  

České Budějovice a obecního úřadu Chotýčany. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni 

vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni 

vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět 

speciálnímu stavebnímu úřadu. 

 

Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. 
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Vyvěšeno dne:  .………………..   Sejmuto dne: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Poplatek: 

Toto rozhodnutí není předmětem správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních  

poplatcích. 

 

Obdrží: 

navrhovatelé, (dodejky - červená) 

Valbek, spol. s r. o. IDDS: bebs53h 

 

Ostatní účastníci (dodejky-červená)  

E.ON Distribuce a. s., IDDS: nf5dxdu 

ČEPRO, a. s., ISDDS: hk3cdqj 

ČEPS a. s., IDDS: seccdqd 

Lesy ČR, s. p., IDDS:e8jcfsn 

pan Stanislav Pomije, Chotýčany č.p. 1, 373 62 Chotýčany 

paní Jana Pomijová, Chotýčany č.p. 1, 373 62 Chotýčany 

paní Božena Klojdová, Chotýčany č.p. 7, 373 62 Chotýčany 

Ing. Jan Klojda, Průběžná 2519/46, 370 04 České Budějovice 

paní Martina Tupá, Chotýčany č.p. 78, 373 62 Chotýčany 

paní Pavla Pulcová, Chotýčany č.p. 74, 373 62 Chotýčany 

PhDr. Ing. Ivo Klimeš MBA, K Haltýři 686/13, Troja, 181 00 Praha 

paní Jitka Machová, Skuherského 2781/33, 370 01 České Budějovice  

Ing. Václav Božovský, Kališnická 1627/46, 370 08 České Budějovice 

pan Josef Čertík, Chotýčany č.p. 5, 373 62 Chotýčany 

pan Přemysl Procházka, Chotýčany č.p. 48, 373 62 Chotýčany 

pan Václav Trenda, Chotýčany č.p. 44, 373 62 Chotýčany 

pan Zdeněk Mrázek, Chotýčany č.p. 6, 373 62 Chotýčany 

pan Miroslav Kovář, Chotýčany č.p. 26, 373 62 Chotýčany 

paní Jana Kosilová, K lipám 299/14, Střížov, 190 00 Praha 

Mgr. Anna Bártová, A. Barcala 1370/34, 370 05 České Budějovice 

pan Jan Lusk, Nerudova 827, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

Obec Chotýčany, č.p. 34, 373 62 Chotýčany 

Ing. Václav Baštýř, Neplachov č.p. 144, 373 65 Neplachov 

paní Marie Mojhová, Chotýčany č.p. 9, 373 62 Chotýčany 

Ing. Jan Zasadil, Hvozdno 8, 373 65 Dolní Bukovsko 

pan Michael Weiner, Riegrova 391/23, 779 00 Olomouc 

paní Markéta Lieblová, Kaliště 2302, 370 06 České Budějovice 

pan Jiří Kovář, Chotýčany č.p. 72, 373 62 Chotýčany 

paní Anděla Kovářová, Chotýčany č.p. 69, 373 62 Chotýčany 

pan Miroslav Kovář, Lesní 721, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

pan Bohuslav Kovář, Chotýčany č.p. 68, 373 62 Chotýčan 

paní Petra Karpianusová, Chotýčany č.p. 69, 373 62 Chotýčany 
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dotčené orgány 

Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí, - zde - 

Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr 

Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení pro územní samosprávu a státní správu 

v dopravě, IDDS: kdib3rr 

Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3 

Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3 

Obecní úřad Chotýčany, IDDS: g4gedur 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice, 

dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany - odbor ochrany územních 

zájmů, IDDS: hjyaavk 

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, odd. obecní policie, zbraní a 

dopr. inženýrství, IDDS: 6bnaawp 

KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3 

Ostatní: 

Magistrát města České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice 

-kancelář tajemníka se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 15 dnů  
 


