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ROZHODNUTÍ 
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Výroková část: 

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů, § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil ve společném územním a stavebním řízení podle 

§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 16.6.2020 podalo Město 

Mladá Vožice, IČO 00252557, Žižkovo náměstí 80, 391 43  Mladá Vožice (dále jen "žadatel") jako 

účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, a na základě tohoto posouzení: 

I. Vydává podle § 94p odst. 1 stavebního zákona 

S P O L E Č N É   P O V O L E N Í 

na stavbu:  Mladá Vožice - Sluneční ulice, technická vybavenost II. etapa, SO 06 místní komunikace 

 (dále jen "stavba") na pozemcích p. č. 1000/1, 1000/2, 1000/35, 1000/78, 1000/80, 1010/9, 1012/2, 

1069/32, 1135/4, 1144/2, 1144/3, 1144/6, 1221 v katastrálním území Mladá Vožice. 

 

Popis stavby: 

Nově navržená komunikace je umístěna na jihozápadním okraji města a navazuje na již vybudovanou 

komunikaci ve Sluneční ulici (etapa I). Komunikace sestává ze dvou větví, větev I (MO2, 9,5/,0/30 a 

MO2 8,0/7,0/30) má délku 394 ,53 m a sestává z vozovky (asfaltobetonový povrch) a z chodníků (povrch 

z betonové dlažby). V tomto úseku jsou umístěna 2 místa pro přecházení. Větev II (MO1 (5,0/4,5/30) 

bude disponovat délkou 101,95 m a opět bude tvořena asfaltobetonovou vozovkou a betonovými 

chodníky. Komunikace bude obsluhovat 22 RD, předpokládaná intenzita dopravy se uvažuje cca 100 

vozidel za den. Stavba je řešena dle požadavků vyhlášek č. 398/2009 Sb. (varovné a signální pásy, 

snížené obrubníky + 20 mm, příčné sklony - 2%), č. 294/2015 Sb. a ČSN 73 6110.  Větev II je navržena 

jako jednosměrná, částečně jednopruhová se šířkovým uspořádáním 3,5 m - vozovka až po 6,0 m - 

vozovka, 2,0 m chodník; větev II bude obousměrná dvoupruhová, s šířkovým uspořádáním (min. 6,0 m - 

vozovka, 1,5 m - chodník, resp. 1 x 1,5 m chodník, 1 x 2,0 m - chodník, 6,0 m - vozovka).  

Větev I komunikace bude připojena k silnici II/137 stykovou křižovatkou bez odbočovacích a 

připojovacích pruhů. V místě nové stykové křižovatky bude umístěn příčný odvodňovací žlab š x hl. 

0,4x0,6m, zatížení D400. Čela žlabu budou vytažena 1,2 m za vnější okraj krajnice a budou provedena ve 

sklonu 1 : 2; svah bude opevněn lomovým kamenem do betonu. Ve dně otevřeného příkopu je navržena 

horská vpusť, jejíž přípojka bude svedena do kanalizace. Nové místní komunikace budou odvodněny 

uličními vpustěmi (16 ks), zatížení D400 s podélnými otvory kolmo na směr jízdy. Přípojky uličních 

vpustí, budou provedeny z potrubí DN 150 PP s podsypem 100 mm a obsypem 200 mm (kamenivo 4/8). 

Přípojky uličních vpustí, budou zaústěny do uliční stoky, resp. do revizní šachty.  

Doprava v klidu bude řešena na soukromých pozemcích (pozemky jednotlivých rodinných domů).  

Navržená konstrukce vozovky: upravená zemní pláň (hutnění 45 MPa), štěrkodrť 0/32 - 150 mm (hutnění 

70 MPa), štěrkodrť 32/63 - 210 mm (hutnění 120 MPa), recyklát válcovaný - 70 mm, infiltrační postřik, 

spojovací postřik, asfaltový beton ACP 16+ - 70 mm, spojovací postřik, asfaltový beton ACO 11+ - 50 

mm.  Pláň bude odvodněna příčným sklonem 3,0% a drenážní trubkou PE HD DN 100 v obsypu štěrku 

8/16 (+ podsyp) 60 m jílové zeminy). V aktivní oblasti dojde k výměně zemin v tl. 500 mm (úroveň 
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parapláně). Zde bude umístěna netkaná geotextílie, štěrkodrť 0/32 - 100 mm a štěrkodrť 0/105 - 400 mm 

(hutnění 45 MPa). 

Navržená konstrukce chodníku: hutněná zemní pláň (30 MPa), štěrkodrť 0/32 - 200 mm, štěrkodrť 8/16 - 

50 mm, kamenivo 4/8 - 30 mm, betonová dlažba - 80 mm. 

II. Pro umístění a provedení stavby stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací pro společné územní a stavební řízení 

vyhotovenou Projektovou a inženýrskou kanceláří DOUŠA, Luční 335, 39003 IČO 10325123 

z 02/2019 – autorizace Ing. Pavel Douša, ČKAIT 0100028. Případné změny nesmí být provedeny 

bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno vytýčení stávajících podzemních sítí 

v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna příslušná opatření zabraňující jejich poškození. 

O převzetí těchto podzemních sítí bude proveden zápis do stavebního deníku. 

3. Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby. 

4. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. 

5. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně 

způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem. 

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření vlastníků či správců technické infrastruktury pro provádění 

stavby:  

- Povodí Vltavy, stanovisko ze dne 8.4.2019, č.j. 22211/2019 – 243 – Pl: stavební záměr je možný za 

předpokladu, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného 

vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvalitativního stavu útvaru povrchových vod a že 

nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Stavební činností nebude ohrožena jakost 

povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami, podle ustanovení § 39 vodního zákona. 

Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie. Stavba bude projednána s provozovatelem 

stávajícího vodovodu a kanalizace a z hlediska kapacity bude projednána a odsouhlasena 

vlastníkem/provozovatelem místně příslušné čistírny odpadních vod. Do kanalizace bude povoleno 

vypouštět výhradně odpadní vody dle kanalizačního řádu. Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch 

jednotlivých rodinných domů budou v maximální možné míře zasakovány nebo akumulovány pro zálivku 

na pozemcích jednotlivých nemovitostí v souladu s § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, vyjádření ze dne 11.4.2019, č.j. SUS JcK 03397/2019: 

pozemky pod místní komunikací budou odděleny dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. Napojení povrchu místní 

komunikace na vozovku silnice II/137 bude provedeno pomocí odříznutí hrany vozovky a provedením 

zálivky mezi vozovkou silnice a novým napojením. Vlastník místní komunikace bude udržovat 

křižovatku v řádném stavebně – technickém stavu, včetně odvodňovacího žlabu. V případě, že si 

křižovatka se silnicí II/137 vyžádá úpravu či osazení dopravního značení, dopravního zařízení nebo 

zlepšení rozhledových podmínek (omezení rychlosti, nejvyšší dovolená rychlost nebo zrcadlo, odstranění 

dřevin apod.) budou tato opatření provedena na náklady majitele připojované komunikace (nemovitosti). 

V případě osazení značek na silnici II/137 majitel místní komunikace provede toto osazení na svoje 

náklady a následně značky protokolárně předá hlavnímu cestmistrovi střediska Mladá Vožice. Před 

zahájením stavby připojení, zhotovitel stavebních prací, minimálně 21 dní před zahájením, požádá 

příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice. Po vydání příslušného povolení 

uzavře zhotovitel stavebních prací s SÚS JčK, závodem Tábor, smlouvu o finanční náhradě za užití 

nemovitosti na dobu a rozsah stavebních prací. Po uzavření smlouvy zhotovitel stavebních prací 

převezme silnici do svého užívání a a po ukončení prací ji následně protokolárně předá zpět SÚS JčK 

závodu Tábor. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 22.3.2019, č.j. 560154/19:  

v zájmovém území výše uvedené stavby se nachází sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo 

jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo 

zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními 

předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení 

vyznačené trasy podzemního vedení SEK (PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a 

nevhodného nářadí. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit 
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zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., pověřeného ochranou sítě (POS). Před 

započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK 

prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět. Stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila 

nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná 

odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením 

PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je 

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení 

nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v 

projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez 

zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat 

teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. V místech, kde PVSEK 

vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 

Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (NVSEK) je povinen provádět v takové 

vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, 

technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. Při 

provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy 

prokazatelně obdržel souhlas POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK 

mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí 

proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS 

způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou 

NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) 
jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch 
(např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, 
přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. Křížení a souběh se SEK: 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými 
předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu 
od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. Stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální 
vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy 
PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a 
souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: neumisťovat nad trasou 
kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury; nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani 
dočasně; projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly 
být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie 
podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu. 

- E.ON Distribuce a.s., vyjádření ze dne 5.4.2019, č.j. P6503 – 16315251: stavba je umístěna 

v ochranném pásmu podzemního vedení NN. Stávající kabely budou v rámci stavby pod novou 

komunikací doplněny o mechanickou chráničku. V ochranném pásmu vedení budou dodrženy podmínky 

dle §46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. V ochranných pásmech rozvodných zařízení je 

zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo 

znesnadňovaly přístup k rozvodným zařízením. Je nutno objednat vytýčení distribuční sítě v terénu a to 

nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude 

možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací, povinen 

provést, v nezbytném rozsahu, ruční odkrytí kabelu na určených místech, podle pokynů zaměstnanců 

ECD, pro jednoznačné stanovení jeho polohy (vytýčení zajistí L. Heršálek, tel.: 38178-4851). Při 

provádění zemních prací nesmí dojít k poškození elektrického zařízení. V důsledku zemních prací nesmí 

dojít k znepřístupnění elektrického zařízení. Jakékoliv poškození distribuční sítě je nutno ohlásit na tel. 

čísle 800 225 577. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu je nutno používat výhradně 

klasické ruční nářadí. Obnažený kabel je nutno vhodně zabezpečit (podložení, vyvěšení …), aby nedošlo 

k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou; kabel je nutno označit výstražnými tabulkami, dle 

pokynů pracovníka ECD. Je nutno vhodně vyřešit způsob provedení souběhů a křížení stavby 
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s rozvodnými zařízeními, a to dle příslušných ČSN. Ke kontrole křižovatek a souběhů je nutno přizvat 

zástupce ECD a to před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Při 

nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby. 

Po dokončení, musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy, 

odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341 – 1, 

PNE 33 0000 – 1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61936 – 1. Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu 

podzemního vedení VN a NN bude, před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou a 

veškeré práce v ochranném pásmu VVN budou, před jejím zahájen konzultovány s útvarem Správa sítě 

VVN. Veškeré práce s mechanizací v ochranném pásmu vedení 22kV a výkopové práce v ochranném 

pásmu podzemního vedení 22kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí je nutno 

objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno 

provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí je nutno objednat nejpozději do 10. Dne předchozího 

měsíce. Kontakty správců zařízení VN + NN: Regionální správa, P. Dvořák, tel.: 38178 – 4842, email: 

pavel.dvorak@eon.cz . . 

- E.ON Distribuce a.s., plyn, vyjádření ze dne 9.4.2019 č.j. P9989 – 16318203: v zájmovém území 

stavby se nachází ochranné pásmo plynovodu STLa NTL. V ochranném pásmu vedení budou dodrženy 

podmínky dle §68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Přesné vytýčení trasy je nutno 

objednat nejméně 14 dnů před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení. Pokud 

nebude možno trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemním prací 

povinen provést, v nezbytném rozsahu, ruční odkrytí plynovodu na určených místech, dle pokynů 

zaměstnanců ECD (vytýčení plynovodu a katodové ochrany zajistí J. Klobása, tel.: 38120 – 0712). Dále 

je nutno prokazatelně seznámit pracovníky konající výkopové práce s uložením plynárenského zařízení.  

Při práci v ochranném pásmu je nutno dbát maximální opatrnosti , nepoužívat mechanizační prostředky a 

nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky..) Výkopové práce a zásypy je nutno provádět 

v souladu s ČSN 73 3050. Odkrytý plynovod je nutno vhodně zabezpečit, aby nedošlo k jeho poškození. 

Je nutno zajistit vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby 

s plynárenským zařízením a to dle ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 

12 007 – 1,2,3,4, TPG 702 01 a 03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejícími předpisy pro umisťování 

objektů a provádění zemních prací. Ke kontrole křižovatek a souběhů, před záhozem, je nutno přizvat 

zástupce ECZR; o kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé 

na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, 

před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci ECZR, ke kontrole neporušenosti 

sítí. O kontrole bude proveden zápis. Po konečných úpravách nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení ani 

navýšení nivelety terénu. Případné přeložky plynárenského zařízení, dle § 70 zákona č. 458/2000 Sb., 

v platném znění, je nutno řešit pom předchozí dohodě s oddělením Rozvoje a výstavby plynu ECZR a 

technikem RS plynu. Veškeré náklady vyvolané stavbou uhradí investor, pokud není písemnou dohodou 

stanoveno jinak. Jakékoliv poškození plynárenského zařízení je nutno hlásit na tel.: číslo 1239. Kontakt 

správců zařízení: P. Fiala, tel.: 38120 – 0713, pavel.fiala@eon.cz . Dále požadujeme přizvat ke kontrole, 

před záhozem potrubí a k tlakové zkoušce plynovodu. 

Vožická majetková s.r.o., vyjádření ze dne 5.3.2019: při provádění zemních nebo jiných prací, které 

mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby 

nedošlo ke škodám na výše uvedením zařízení a jeho příslušenstvím, na majetku nebo zdraví osob. Za 

případné škody zodpovídá investor. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). 

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

9. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení 

stavby. 

10. Stavebník je povinen ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 

prohlídek stavby. 

11. Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním 

k vykonávání vybraných činností ve výstavbě. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit 

mailto:pavel.dvorak@eon.cz
mailto:pavel.fiala@eon.cz
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speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu. 

12. Na stavbě bude k dispozici dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem a bude veden 

stavební deník v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

13. Pro stavbu budou 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. 

14. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým 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 v Českých Budějovicích. 

15. Vyvážením neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. S odpady, 

které budou vznikat při stavbě a při provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou MŽP č. 381/2001 a 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, 

objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených. 

16. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba 

povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 

chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do 

doby vzniku práva užívat stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby. 

17. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů: 

- Městský úřad Mladá Vožice, stavební úřad, závazné stanovisko ze dne 11.6.2020, č.j. MUMV 

1548/2020/výst/Ru: stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou závazného stanoviska 

(projektovou dokumentací – autorizoval v únoru 2019 Ing. Pavel Douša – ČKAIT: 0100028, která 

obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 

požadovaným umístěním stavby. S vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic 

pozemku a sousedních staveb. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 1000/1, 1000/2, 1010/9, 1012/2, 

1069/32, 1144/2, 1144/3, 1144/6, 1000/35, 1221, 1000/80, 1135/4, 1000/78 v katastrálním území a obci 

Mladá Vožice. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení všech sítí (veřejné technické infrastruktury 

a vnitřních rozvodů) vedoucích po dotčeném pozemku. V případě jakýchkoliv poškození sítí bude 

zjednána náprava. Pozemky budou po realizaci záměru upraveny. Při realizaci záměru nesmí být 

využívány sousední pozemky, aniž by bylo toto projednáno s vlastníky, případně zástupci vlastníků 

sousedních pozemků. 

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, společné stanovisko ze dne 29.3.2019, č.j. 

METAB 12241/2019/OŽP/Maš: je nutno zajistit ochranu dřevin v blízkosti stavby dle ČSN 83 

9061Technologhie vegetačních úprav v krajině -Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. 

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 9.6.2020, č.j. METAB 

30621/2020/OŽP/ISte: souhlas , podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., k trvalému odnětí zemědělské 

půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) o celkové výměře 0,3713 ha. Souhlas je udělen za 

předpokladu splnění následujících podmínek: před zahájením stavby bude provedeno vytýčení hranic 

pozemků nebo jejich částí, dotčených odnětím. Stavebník příjme opatření vedoucí k respektování hranic 

povoleného záboru tak, aby nedošlo ke škodám na okolních pozemcích. Realizací nesmí dojít k narušení 

organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků a k omezení jejich přístupnosti. V případě 

negativního dotčení okolních zemědělských pozemků a zemědělských účelových komunikací bude 

neprodleně zajištěna odpovídající náhrada. Je nutno učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných 

a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. Na základě pedologického průzkumu a dle 

předložené bilance skrývky kulturních vrstev půdy, bude skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy (dále 

„ornice“) a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin (dále „podorničí“) provedena z odnímané 

plochy 0,3713 ha. Objem orniční vrstvy půdy, z hloubky 0,20 m z této plochy činí 742,6 m
3
 a objem 

zúrodnění schopné podorniční vrstvy půdy z hloubky 0,05 m činí 185,65 m
3
. Skrytá ornice bude uložena 

na deponii, na pozemku p.č. 116/50 v k.ú. Blanice u Mladé Vožice. Deponované skryté vrstvy půdy 

budou na tomto pozemku zajištěny před znehodnocením a ztrátami. Ornice a podorniční vrstva bude 

využita na vylepšení půdních podmínek pozemků p.č. 1000/3, 1000/6, 1000/7, 1119/122, 859/25 v k.ú. 
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Mladá Vožice, po dokončení výstavby. Je nutno zajistit hospodárné využití a řádné uskladnění orniční a 

podorniční vrstvy půdy a zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření. Na nezastavěných částech 

pozemků nebude orniční a podorniční vrstva znehodnocena. Pokud to budou vyžadovat stavební práce, 

bude orniční i podorniční vrstva skryta i z této nezastavěné části pozemků, též dle výsledků 

pedologického průzkumu a tato skrytá kulturní vrstva bude, po dokončení stavby, při závěrečných 

terénních úpravách rozhrnuta na pozemcích p.č. 1000/3, 1000/6, 1000/7, 1119/122, 859/25 v k.ú. Mladá 

Vožice na zlepšení půdních podmínek a jejich zúrodnění. O činnostech souvisejících s přemístěním, 

rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním kulturních vrstev půdy bude veden protokol, v souladu 

s ustanovením § 14 odst. 5 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 271/2019 Sb., o stanovení 

postupů k zajištění ochrany ZPF. Do protokolu bude zaznamenán objem skrývky, přemístění, rozprostření 

či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky. Protokol bude předložen orgánu 

ochrany ZPF, při případné kontrole. Za zahájení realizace záměru je považováno provedení skrývky 

orniční a podorniční vrstvy půdy. Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního 

materiálu ani samotnou výstavbou poškozeny. Za zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další 

etapy záměru, je považováno provedení skrývky orniční a podorniční vrstvy půdy. Přilehlé zemědělské 

pozemky nesmějí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou výstavbou poškozeny. 

Dojde – li vlivem realizace prací k poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích, příp. jejich 

částech či k negativnímu ovlivnění funkcí existujících melioračních zařízení, zajistí stavebník 

bezodkladně na svůj náklad provedení nezbytných nápravných opatření. 

- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, sdělení ze dne 8.3.2019, č.j. METAB 13776/2019/OR/kvac: 

má – li se provádět stavební činnost provádět na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci, již od 

doby přípravy stavby, povinni, tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo 

oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. 

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, závazné stanovisko ze dne 18.3.2019, č.j. KHSJC 

06499/2019/HOK TA: pro omezení negativního dopadu hluku na okolí, bude stavební činnost prováděna 

pouze  v omezeném časovém úseku a to  v pracovních dnech mezi 7:00 a 21:00 hod. V pracovních 

přestávkách budou stroje vypínány. Při stavbě budou požity stavební stroje v řádném technickém stavu, 

opatřené předpisovými kryty, pro snížení hladiny hluku. Hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB. 

- Policie ČR DI Tábor, vyjádření ze dne 2.4.2019, č.j. KRPC  - 777 – 168/cj – 2019 – 020806: na místní 

komunikaci v ulici Slunečná, za křižovatkou s místní komunikací V Suchdolci, po zprovoznění II. etapy, 

bude nutné odstranit stávající DZ IP 10a – slepá pozemní komunikace. 

18. Stavba bude dokončena do: XI/2024. 

 

III. Podmínky pro užívání stavby: 

A. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a 

měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

B. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. 

Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. 

C. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní 

prohlídky stavby: 

- po umístění štěrkových vrstev 

- po výstavbě propustku 

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

D. Speciální stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto 

doklady: 

- protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem 

- dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby  

- geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí  

- stanovení místní úpravy provozu 

- prohlášení zhotovitele 

- doklady k použitým výrobkům 

- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků 

- stavební deník, vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury 

- protokol OŽP Tábor (orgán ochrany ZPF) 

- další potřebné doklady. 
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Toto společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, 

jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.  

 

Odůvodnění: 

Navrhovatel dne 16.6.2020 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu:  Mladá Vožice - 

Sluneční ulice, technická vybavenost II. etapa, SO 06 místní komunikace, na pozemcích p. č. 1000/1, 

1000/2, 1000/35, 1000/78, 1000/80, 1010/9, 1012/2, 1069/32, 1135/4, 1144/2, 1144/3, 1144/6, 1221 v 

katastrálním území Mladá Vožice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy oznámil podle § 94m odst. 1 stavebního zákona a v souladu s 

ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 

zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Vzhledem k 

tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad oznámil podle § 144 

odst. 2, 6 správního řádu zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků 

řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 

27 odst. 1 správního řádu. Těmto účastníkům řízení se doručuje v souladu s § 94m odst. 2 stavebního 

zákona a § 144 odst. 6 správního řádu jednotlivě. Jelikož speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře 

známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a 

stanovení podmínek k jeho provádění, upustil podle § 94m odst. 3 stavebního zákona v tomto řízení od 

ústního jednání a ohledání na místě. Zároveň upozornil, že nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení 

zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou mohou dotčené orgány uplatnit svá 

stanoviska a účastníci řízení své námitky, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil v souladu 

s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním 

rozhodnutí ve věci. 

 

Dne 1.7.2020 obdržel Městský úřad Tábor, Odbor dopravy námitky“ Výstavba Sluneční II, konkrétně 

části ul. Lomenská od ulice V Suchdolci“, které podal účastník řízení Milan Kadlec, bytem V Suchdolci 

502, 391 43 Mladá Vožice. 

 

Dne 17.8.2020 pod č.j. METAB 44571/2020/OD/IKve, na základě námitky účastníka řízení, vyzval, 

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stavebníka k doložení hlukové a rozptylové studie v termínu do 

31.12.2020. Zároveň, dle § 64 odst 1 písm. a) správního řádu, usnesením č.j. METAB 

45152/2020/OD/IKve ze dne 19.8.2020, společné řízení přerušil. 

 

Dne 18.12.2020 stavebník doložil požadované doklady, tj byl doložen Akustický posudek k projektu 

„Mladá Vožice – Sluneční II z hlediska hluku z automobilové dopravy z plánované komunikace a ze 

stavební činnosti během výstavby“, kterou vyhotovilo Studio D – akustika s.r.o., IČO 25174240, se 

sídlem U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice. Dále byla doložena Rozptylová studie „Mladá 

Vožice – Sluneční ulice“, kterou vypracovala společnost EkoMod, Mgr. Radomír Smetana, IČO 

14862450, se sídlem Gagarinova 779, 460 07 Liberec 6. 

 

Na základě doplněné žádosti o společné povolení o hlukovou a rozptylovou studii seznámil Městský úřad 

Tábor, Odbor dopravy, účastníky řízení, s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci, opatřením č.j. 

METAB 68664/2020/OD/IKve ze dne 21.12.2020. Zároveň oznámil účastníkům řízení, že dle § 36 odst. 

3 správního řádu, se mají možnost se s nimi seznámit. 

 

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, 

včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku 

tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 94k stavebního zákona, tj. stavebník; obec, na jejímž 

území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn; vlastník 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; vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li 

sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku; osoba, jejíž vlastnické právo 

nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 

společným povolením přímo dotčeno (st. p. 444, 693, 766, 767, 808, 1068, 1281, 1305, parc. č. 1000/6, 

1000/12, 1000/16, 1000/33, 1000/64, 1000/65, 1000/66, 1000/67, 1000/68, 1000/69, 1000/70, 1000/71, 

1000/72, 1000/73, 1000/74, 1000/75, 1000/76, 1000/77, 1000/79, 1000/81, 1000/82, 1009/4, 1010/1, 
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1010/2, 1010/3, 1010/7, 1010/8, 1012/4, 1012/5, 1069/92, 1069/93, 1131/3, 1134/2, 1135/2, 1135/3, 

1135/5, 1135/6, 1136/1 v katastrálním území Mladá Vožice, ostatní nemohou být rozhodnutím přímo 

dotčeni ve svých právech nebo povinnostech), vlastníci a správci dotčené infrastruktury. Speciální 

stavební úřad shledal, že účastníků je více než 30, proto je společné řízení vedeno veřejnou vyhláškou. 

Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona: 

Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43  Mladá Vožice 

Agrospol Mladá Vožice a.s., Dubina 550, 391 43  Mladá Vožice 

Jaroslav Kučera, Táborská 464, 391 43  Mladá Vožice 

Jaroslava Petrášková, Zahradní 413, 391 43  Mladá Vožice 

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, pobočka Tábor, Husinecká 1024/11a, 130 00  

Praha 3-Žižkov 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, Vožická 2107, 390 02  Tábor 2 

Helena Damašková, Zrušen trvalý pobyt na území ČR 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Budějovice 1 

Vožická majetková s.r.o., Žižkovo náměstí 80, 391 43  Mladá Vožice 

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

st. p. 444, 693, 766, 767, 808, 1068, 1281, 1305, parc. č. 1000/6, 1000/12, 1000/16, 1000/33, 

1000/35, 1000/64, 1000/65, 1000/66, 1000/67, 1000/68, 1000/69, 1000/70, 1000/71, 1000/72, 

1000/73, 1000/74, 1000/75, 1000/76, 1000/77, 1000/79, 1000/81, 1000/82, 1009/4, 1010/1, 1010/2, 

1010/3, 1010/7, 1010/8, 1012/4, 1012/5, 1069/92, 1069/93, 1131/3, 1134/2, 1135/2, 1135/3, 1135/5, 

1135/6, 1136/1 v katastrálním území Mladá Vožice 

Mladá Vožice č.p. 393, č.p. 502, č.p. 576, č.p. 577, č.p. 578, č.p. 628, č.p. 629 a č.p. 660 

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých speciální stavební úřad při 

rozhodování vycházel: 

- Městský úřad Mladá Vožice, souhlas ze dne 11.6.2020, č.j. MUMV1561/2020/výst/Ru, 

- Městský úřad Mladá Vožice, závazné stanovisko ze dne 11.6.2020, č.j. MUMV1548/2020/výst/Ru, 

- souhlas dle § 184a stavebního zákona (Marie Kučerová, Jana Neufusová, Agrospol Mladá Vožice, 

Jaroslava Petráková, Jaroslav Kučera, SÚS JcK) 

- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 29.4.2020 (Jihočeský kraj , 

SÚS Jčk a Město Mladá Vožice) 

- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, sdělení ze dne 6.3.2019, č.j. METAB 13776/2019/OR/kvac,  

- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, závazné stanovisko ze dne 18.3.2019, č.j. METAB 

15898/2019/OR/ZKar,  

- Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, vyjádření ze dne 18.3.2019, č.j. METAB 15681/2019/OR/MŠar,  

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 27.3.2019, č.j. METAB 

18068/2019/OŽP/Kk,  

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, společné stanovisko ze dne 29.3.2019, č.j. METAB 

12241/2019/OŽP/Maš,  

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 9.6.2020, č.j. METAB 

30621/2020/OŽP/ISte,  

- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, závazné stanovisko ze dne 28.3.2019, č.j. HSCB – 1027 – 

2/2019 UO - TA 

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, závazné stanovisko ze dne 18.3.2019, č.j. KHSJC 

06499/2019/HOK TA 

- Povodí Vltavy, stanovisko ze dne 8.4.2019, č.j. 22211/2019 – 243 – Pl,  

- Policie ČR, DI Tábor, vyjádření ze dne 2.4.2019, č.j. KRPC  - 777 – 168/cj – 2019 - 020806 

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod tábor , vyjádření ze dne 11.4.2019, č.j. SUS JcK 

03397/2019,  

- CETIN a.s., vyjádření ze dne 22.3.2019, č.j. 560154/19,  

- E.ON Distribuce a.s., vyjádření ze dne 5.4.2019, č.j. P6503 – 16315251, 

- E.ON Distribuce a.s., vyjádření ze dne 9.4.2019, č.j. P9989 – 16318203, 

- T – Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 4.6.2019, č.j. E09157/19, 

- Vožická majetková s.r.o., vyjádření ze dne 5.3.2019, 
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- Rozhodnutí povolení připojení pozemní komunikace ze dne 15.7.2020, č.j. METAB 

38093/2020/OD/IKve. 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 

Ve stanovené lhůtě byly v řízení uplatněny námitky účastníka řízení:  

Dne 2.7.2020 obdržel Městský úřad Tábor, Odbor dopravy námitky „Výstavba Sluneční II, konkrétně 

části ul. Lomenská od ulice V Suchdolci“, které podal účastník řízení Milan Kadlec, V Suchdolci 502, 

391 43 Mladá Vožice. 

 

Jsem majitelem nemovitosti č.p. 502, pozemek parcela 1131/3, která přímo sousedí s cestou Lomenská 

v délce cca 40ti metrů. Nemám dostatek informací o záměru postupu stavby v této cestě, vše je řešeno 

veřejnou vyhláškou. Nikoliv pozvánkou se seznámením účastníků s postupem, technickým záměrem – 

výsledkem a opatřeními při stavbě. Již předcházející Rozhodnutí z 10.6.2020 jsme neměli možnost se 

seznámit (bylo již vyvěšeno). Jako „malému“ účastníku se mi nedostanou potřebné informace. O 

vyvěšení na úředních deskách se ani nedozvím … 

Proto tímto žádám: o zapracování níže uvedených požadavků do výše uvedeného stavebního řízení. 

Jedná se o ochranu vlastnických práv, ochrany životního prostředí a to již při započetí stavebních prací. 

Tyto požadavky důsledky stavby bylo uplatňováno již při tvorbě územního plánu- např. Odbor rozvoje, 

Žižkovo nám. 2, ze dne 13.11.2016 a následující … 

1. nová cesta Lomenská (chodník) nepřevýší okolní terén zahrady 

2. na počátku a konci této „soutěsky“, zúžení, instalovat retardéry, zpomalovače 

3 dopravní značky – omezující rychlost, obytná zóna, maximální tonáž (osobní 1,5 t) 

4. vzhledem k čekávanému zvýšenému provozu oproti stávajícímu stavu (cesta je používána pro pěší a 

přístup pro majitele zahrad) provést a minimalizovat dopady provozu na životní prostředí, ochranu zdraví, 

pohodu bydlení a přilehlých domech a zahradách. Omezit škodliviny na obyvatele, ovoce a další … 

Jak je známo převládající, nejen zde, západní větry. Z toho vyplývá, že veškerý prach, smog, hluk je 

„nesen“ přímo do naší zahrady. Kterou jako dům užíváme k „bydlení“, odpočinku. 

Proto žádám o provedení, postavení plotu, např. betonových desek do sloupků o výšce 240 cm. Tím by se 

velmi omezilo pronikání hluku, prachu, smogu do zahrady a obytného domu. Stejně tak v zimním období 

se zabrání znečišťování zahrady posypovým materiálem. Při prohrnování sněhu ničení plotu a při tání, 

zatékání škodlivin do zahrady. Jak uváděl Váš bývalý vedoucí životního prostředí Ing. Jenčík“ víme jak 

to v budoucnu chodí“. 

5. V případě, že toto opatření by se jevilo jako nedostačující nebo jste měli výhrady, vypracovat hlukovou 

a rozptylovou studii: Na základě toho dopracovat příslušné opatření Například výměnu některých oken. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníka řízení: 

1. S ohledem k rozsahu stavby využil speciální stavební úřad, dle§ 144 správního řád, řízení s velkým 

počtem účastníků. Tento typ řízení vyžaduje dle § 25 správního řádu doručování veřejnou vyhláškou. Pan 

Milan Kadlec je účastníkem řízení z titulu § 94k písm. e) stavebního zákona, je osobou, jež disponuje 

vlastnickým právem k sousednímu pozemku a stavbě na něm. Speciální stavební úřad těmto účastníkům 

doručuje veřejnou vyhláškou, v souladu s § 25 odst. 1 a 2 správního řádu. 

 

2. Nová pozemní komunikace v Lomenské ulici není řešena jako chodník (místní komunikace IV. třídy) a 

místní komunikace III. třídy, ale pouze jako místní komunikace III. třídy. Tato komunikace, proměnlivé 

šířky 3,5 až 3,8 m, bude oddělena od okolní zeleně zvýšenými obrubníky s relativní niveletou + 12 cm. 

Na obrubníky budou dále navazovat zelené pásy, jež budou vyspádovány směrem k vozovce nově 

navržené místní komunikace s živičným povrchem. Výškový rozdíl mezi rostlým terénem, u paty plotu a 

niveletou vozovky nové komunikace bude činit - 17 cm. 

Nová pozemní komunikace tedy nepřevýší niveletu terénu okolních zahrad, naopak bude pod terénem 

zahrad 15 až 17 cm. 

 

3. Nově navržená komunikace bude navazovat na stávající místní komunikaci v ulici V Suchdolci pod 

úhlem 110 a 70 stupňů, což zcela znemožňuje rychlou jízdu. Taktéž je nutno zdůraznit, že nově navržená 

komunikace bude jednosměrná ve směru ke Sluneční ulici. Dle předložené projektové dokumentace, 

kladně posouzené Policií ČR, DI Tábor, činí návrhová rychlost v ulici Lomenská, 30km/hod. Úhel 

připojení, jednosměrnost a šířka nové komunikace znemožňuje, v této lokalitě, rychlou jízd. Z výše 
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popsaných důvodů nebude možný průjezd nákladních vozidel. Dopravní značení omezující tonáž 

vjíždějících vozidel je nadbytečné. 

Umístění příčných prahů nemá, z hlediska snížení rychlosti jízdy, opodstatnění, jak je v tomto bodě 

uvedeno výše. Naopak umístěním příčných prahů by mohlo docházet ke zvýšení hluku a vibrací - 

přejížděním těchto pruhů osobními vozidly.  

 

4. Účastník řízení, Milan Kadlec, bytem V Suchdolci 502, 391 43 Mladá Vožice, požaduje zajištění 

ochrany životního prostředí a to eliminací zvýšení prašnosti, popř. smogu z dopravy a eliminací nadměrné 

hlukové zátěže v dané lokalitě. Stavebníkem, na základě požadavku speciálního stavebního úřadu, byla 

předložena Rozptylová studie, vypracovaná společností Ekomod, Mgr. Radomír Smetana, se sídlem 

Gagarinova 779, 460 07 Liberec 7 a Akustický posudek, vypracovaný společností Studio D – akustika 

s.r.o., se sídlem U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice. 

 

Akustický posudek: v lokalitě bude vybudováno 22 nových rodinných domů, u každého domu je 

uvažováno s příjezdem a dojezdem 2 osobních automobilů (dále je OA)- za celý den tedy 4 pohyby. Ve 

výpočtu hladin hluku z automobilové dopravy je uvažováno s 66 pohyby OA v době denní a 22 OA 

v době noční. Ve výpočtu je uvažováno s rychlostí vozidel, v řešené lokalitě, 30 km/hod. Nelze přesně 

stanovit rozdělení dopravních proudů do jednotlivých úseků (Lomenská ulice – úsek 2). Byl tedy 

proveden výpočet pro maximálně nepříznivou dopravní situaci, tedy 88 OA za den. 

- izofory ve výšce 2,0 m nad terénem, ve dne, u domu čp 502 v ulici V Suchdolci , V Mladé 

Vožici: max 45 až 50dB 

- izofory ve výšce 2,0 m nad terénem, v noci, u domu čp 502 v ulici V Suchdolci , V Mladé 

Vožici: max 40 až 45dB 

- hladina hluku (akustického tlaku 2 m před fasádou ve dne (6 – 22 hod), u domu čp 502 

v ulici V Suchdolci , V Mladé Vožici: max 40 až 45dB 

- hladina hluku (akustického tlaku 2 m před fasádou v noci (22 - 6hod), u domu čp 502 v ulici 

V Suchdolci , V Mladé Vožici: max 35 až 40dB 

Hluk byl vypočten ve výšce 2, 4, a 6 m nad terénem, před okenními otvory (v úrovni středů oken). Limity 

hluku, z hlediska hluk z automobilové dopravy po komunikaci III. třídy nejsou překročeny, dle nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů, v akusticky chráněných prostorech stanovených dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (limit 55dB v denní době a 45dB v době noční). 

 

Při splnění opatření dle hlukové studie a požadavků Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (doba 

užívání mechanizmů, jejich hlučnost) bude výstavba komunikace v ulici Lomenská, v Mladé Vožici, 

z hlediska hluku ze stavební činnosti, vyhovovat požadavkům nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v akusticky chráněných 

prostorech, stanovených dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Rozptylová studie: Intenzita generované dopravy vychází z počtu nových rodinných domů, které bude 

navržená komunikace obsluhovat předpoklad: 88 průjezdů OA, což je maximálně nepříznivá dopravní 

situace (předpoklad – při výstavbě RD). 

Současné imisní situace dané lokality: NO2 - 9.5µg/m
3 

, PM10 – 17,2 µg/m
3
, PM 2,5 – 12,6 µg/m

3
, benzen 

– 008 µg/m
3
, benzopyren – 0,6 µg/m

3
. Území v okolí stavebního záměru je oblast s nízkým znečištěním 

ovzduší.  

Přírůstek emisí z dopravy k imisní situaci:  

NO2- průměrné koncentrace ve vybraných bodech na fasádách orientovaných ke komunikaci nepřekročí 

nikde hodnotu 0,0025 µg/m
3
 a budou zcela zanedbatelné. Krátkodobé hodinové koncentrace se pohybují 

do 0,03 µg/m
3
- jedná se o hodnoty maximálně kolem 0,15 promile krátkodobého imisního limitu. 

Částice PM10: v průměrné přízemní roční koncentrace, na fasádách domů, nepřekročí imisní koncentrace 

hodnotu 0,01 µg/m
3
. Denní koncentrace PM10 – budou maximální hodnoty krátkodobého imisního 

příspěvku 0,048 µg/m
3
 a ani při prostém součtu hodnot imisního pozadí a příspěvku záměru by zde 

nebyla, hodnota 50 µg/m
3
 s velikou rezervou, překročena. Zvýšení stávajícího pozadí o necelé 2 promile 

je zcela zanedbatelná a v území se v podstatě neprojeví. 

Částice PM2,5 : roční přízemní koncentrace vyvolané dopravou, po posuzované komunikaci, se bude 

pohybovat na hodnotě 0,0025 µg/m
3
 , což je přitížení ve zlomcích promile ke stávajícímu pozadí (což 

představuje maximálně 13,5 µg/m
3
). Tím se zvýší imisní koncentrace v zanedbatelné míře - na hodnoty 

s rezervou pod imisním limitem. 
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Benzen: má imisní limit 5 µg/m

3. 
Průměrné roční koncentrace benzenu z dopravy, po sledované 

komunikaci se budou pohybovat v hodnotách o 4 řády nižší a jsou zcela bezvýznamné. 

Benzopyren: roční limit této látky je 1 µg/m
3
. Přírůstek ročních koncentrací v okolí posuzované 

komunikace se pohybuje v desetitisícinách ng/m
3
, maximálně do 0,00048 ng/m

3
 . Nikde, v dotčené 

lokalitě není imisní limit, pro benzopyren, překračován a maximální imisní přírůstek z dopravy, p 

posuzované komunikaci, na úrovni zlomku promile imisního limitu, překročení tohoto limitu nezpůsobí. 

Závěr: vliv automobilového provozu na imisní situace v okolí posuzované nové komunikace nebude 

významný. Blízká obytná zástavba (stávající i navržená) bude imisemi z provozu na této komunikaci 

zasažena v malé míře a ani v součtu se stávajícím imisním pozadím zde nebudou, s dostatečnou rezervou, 

ohroženy příslušné imisní limity. 

Taktéž zimní údržba komunikace, prohrnováním, eventuálně posypem, nezpůsobí navýšení množství 

prachových částic nad imisní limity a to jak u PM10 , kdy dojde k nárůstu v tisícinách mikrogramů na 1 

m
3
, tak u PM2,5, kdy nedojde k překročení koncentrace nad 0,0025 mikrogramů na 1 m

3
. Tato hodnota 

přestavuje zlomek promile imisního limitu. Při zimní údržbě, snížená niveleta komunikace o 15 až 17 cm 

s umístěnými obrubníky, zajistí odtok tajícího sněhu, potažmo dešťové vody do nově vybudovaných 

uličních vpustí. Při prohrnování bude sníh zachycován částečně v zelených pásech podél komunikace, 

které jsou součástí uličního prostoru a částečně bude vyhrnut do ploch s chodníkovými hranami, tedy do 

míst, kde se uliční profil rozšiřuje. 

Ve stanovené lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení z 

hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a 

posoudil shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí. 

Stavební úřad došel k závěru, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad dále mimo jiné 

ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na 

výstavbu, dále, že je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného 

vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Stavební 

úřad zároveň ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. 

Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či 

ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl 

způsobem uvedeným ve výroku, 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 Jihočeského 

kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 

stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se 

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. 

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení 

společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, 

vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k 

umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o 

soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním 

záměru. 

Stavebník je povinen štítek o povolení stavby 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. 
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Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, 

ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje 

desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní 

lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného 

rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

Mgr. Jan Pávek, LL.M. 

vedoucí odboru dopravy 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve 

výši 10000 Kč byl zaplacen dne 26.6.2020. 

 

 

Doručí se: 

Stavebník: (datovou schránkou) 

Město Mladá Vožice, IDDS: kpxbcqh 

  

Ostatní účastníci dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona: (doporučeně do vlastních rukou, datovou 

schránkou) 

Agrospol Mladá Vožice a.s., IDDS: acju86z 

Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, pobočka Tábor, IDDS: z49per3 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

Vožická majetková s.r.o., IDDS: mux7rss 

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 

Jaroslav Kučera, Táborská 464, 391 43  Mladá Vožice 

Jaroslava Petrášková, Zahradní 413, 391 43  Mladá Vožice 

Helena Damašková, Tweekleinewegenstraat č.p. 92, Lovaň-Heverlee, BE - 3001, Belgické království 

 

Ostatní účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou) 

st. p. 444, 693, 766, 767, 808, 1068, 1281, 1305, parc. č. 1000/6, 1000/12, 1000/16, 1000/33, 1000/35, 

1000/64, 1000/65, 1000/66, 1000/67, 1000/68, 1000/69, 1000/70, 1000/71, 1000/72, 1000/73, 1000/74, 

1000/75, 1000/76, 1000/77, 1000/79, 1000/81, 1000/82, 1009/4, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1010/7, 1010/8, 

1012/4, 1012/5, 1069/92, 1069/93, 1131/3, 1134/2, 1135/2, 1135/3, 1135/5, 1135/6, 1136/1 v katastrálním 

území Mladá Vožice, Mladá Vožice č.p. 393, č.p. 502, č.p. 576, č.p. 577, č.p. 578, č.p. 628, č.p. 629 a č.p. 

660 

 

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou) 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c 

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01  Tábor 1 

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02  Tábor 2 
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Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní 

inspektorát, IDDS: eb8ai73 

Městský úřad Mladá Vožice, Stavební úřad, IDDS: kpxbcqh 

 

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01  Tábor 1 se žádostí o vyvěšení 

Městský úřad Mladá Vožice, IDDS: kpxbcqh se žádostí o vyvěšení 

 

 

1 x spis zde 
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