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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 19.5.2021 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 - chodníky v ulici Jana Jeníka z Bratřic (dále jen "stavba") na pozemcích st. 

p. 1050/1, parc. č. 1069/34, 1072/8, 1072/12, 1072/108, 1072/110, 1082/6, 1083/6, 1083/7, 1226/1, 

1227/1, 1260 v katastrálním území Mladá Vožice. 

 

Popis stavby: 

V ulici Jana Jeníka z Bratřic v Mladé Vožici, v prostoru křižovatky silnice II/124 a místních komunikací 

(u bytovek- ulice 17. listopadu, Janovská a Zahradní), bude provedena výstavba chodníků, odvodnění 

komunikací, opěrné zdi a veřejného osvětlení. Stavba si vyžádá přeložku kabelů NN. 

Stavba sestává z následujících stavebních objektů: SO 101 - Chodníky u silnice II/124, SO 102 - 

Chodníky ostatní a terénní úpravy, SO 301 - Odvodnění komunikací, SO 201 - Opěrná zeď a oplocení, 

SO 401 - Veřejné osvětlení, SO 402 - Přeložka NN. 

SO 101 - Chodníky u silnice II/124 a SO 102 - Chodníky ostatní a terénní úpravy: nové chodníky budou 

řešeny v šířkách 1,5 až 2,55 m a budou mít jednostranný příčný sklon 2,0%. Povrch chodníků je navržen 

z betonové dlažby. Povrch přilehlé komunikace na pozemku p.č. 1260 v k.ú. Mladá Vožice bude opraven 

novou asfaltovou obrusnou vrstvou. Ostatní přilehlé zpevněné i nezpevněné plochy budou uvedeny do 

původního stavu. U č.p. 549 v Mladé Vožici bude vytvořeno místo pro přecházení šířky 6,1 m, (přes 

II/124), které bude opatřeno osvětlením. V blízkosti místa pro přecházení budou umístěny, na straně do 

centra, 2 obrubníkové uliční vpusti s kalovými koši. Další místo pro přecházení bude umístěno těsně před 

křižovatkou ulic Jana Jeníka z Bratřic a 17. listopadu. Toto místo pro přecházení bude mít šířku 7,0 m. 

Další místa pro přecházení budou umístěna na místních komunikacích v ulicích 17. listopadu (šířka 6,5 

m), Zahradní 3 x a Janovská 1 x. Dále dojde k rekonstrukci prostoru zastávky autobusové dopravy. 

Prostor zastávky bude disponovat šířkou nástupní plochy 2,05 m, příčným sklonem do vozovky 2 % a 

kontrastní dlažbou, na rozhraní vozovky a chodníku. U zastávky zůstane zachována lavička. Součástí 

chodníku k č.p. 60 budou schody, celkové délky 2560 mm, tvořené betonovými palisádami 12/18/40, 
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povrch z betonové dlažby šedé. Navržená konstrukce schodů: štěrkodrť tl. 100 mm, betonové lože (beton 

C20/25 XF 3), betonové palisády, popř. dlažba. 

Chodníky budou mít následující skladbu: hutněná zemní pláň (hutnění 30 MPa), štěrkodrť 0/63 - 150 mm, 

štěrkodrť 0/63 - 150 mm, lože z kameniva 4/8 - 40 mm, betonová dlažba - 60 mm. 

U pozemku p.č. 1069/24 v k.ú. Mladá Vožice je navržena následující skladba: po očištění stávajícího 

asfaltového povrchu, bude nanesen spojovací postřik, následně bude provedeno vyrovnání povrchu 

asfaltovým betonem, a následně bude umístěna obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - 40 mm. 

Návrh konstrukce manipulační plochy před č.p. 469 v obci Mladá Vožice: vybourání asfaltové plochy, 

zhutnění štěrkového podkladu, lože z kameniva 4/8 - 40 mm, betonové zatravňovací tvarovky 

600/400/100 - 100 mm. 

V prostoru parčíku bude provedena oprava povrchu vozovky místní komunikace s následující skladbou: 

štěrkodrť 0/63 - 200 mm, štěrkodrť 0/63 - 180 mm, asfaltový beton ACL 16+ - 80 mm, asfaltový beton 

ACO 11 - 40 mm.  

Všechny nové plochy chodníků budou opatřeny prvky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů 

(varovné a signální pásy, vodící linie, snížené obrubníky). 

SO 301 - Odvodnění komunikací: je navrženo do typových uličních vpustí, které budou zaústěny 

přípojkami do jednotné kanalizace. Napojení kanalizačních přípojek bude provedeno jádrovým 

navrtáváním do revizní šachty. 

SO 201 Opěrná zeď s oplocením: součástí výstavby chodníků je , mezi pozemky p.č. 1072/8 a 1227/1 v 

k.ú. Mladá Vožice, navržena monolitická opěrná zeď. Tato zeď bude staticky zajišťovat těleso chodníku a 

zároveň vytvářet hranici mezi pozemky. Opěrná zeď je navržena z monolitického armovaného betonu, 

bude založena do hloubky 0,9 až 0,95 m, bude mít tloušťku 250 mm a do hlavy zdi budou zakotveny 

sloupky drátěného oplocení. Před výstavbu zdi budou provedeny následující přípravné práce: zbourání 

stávajícího oplocení (délky 32 m), ochrana stávajících thují v délce 7,5 m, vybudovaní dočasného 

oplocení pozemku p.č. 1072/8 v k.ú. Mladá Vožice, vytyčení hranic dotčených pozemků, vytyčení 

stávajících inženýrských sítí, zajištění ochrany inženýrských sítí. 

Základová spára opěrné zdi bude mít únosnost 200 až 230kPa; na dno spáry bude umístěno štěrkové lože 

frakce 0/63 v tloušťce 100 mm a následně beton C12/15 XC0 v tloušťce 100 mm. Opěrná zeď bude 

vybudována z betonu C30/37 -XC4, XF2. pro vystužení bude použita ocel 10505 (R) a kari sítě. Krytí 

výstuže je navrženo - 40 a 35 mm. Základový pas má šířku 0,85 m, v místě thují 0,45 m. Výška opěrné 

zdi bude činit 1,3 až 1,85 m od základové spáry. V místě thují je základ opěrné zdi zúžen na 0,45 m a 

základ je vynesen 5 - ti mikropilotami (R 200mm, délka 2,7m, hloubka vrtu 2,0 m). V horní části bude 

zeď zakončena tvarovanou hlavou s vyspádováním do chodníku. Ve zdi budou ukotveny ocelové sloupky 

pro umístění drátěného oplocení. Pro snížení tlaku od spodních a dešťových vod budou do svislé části 

opěrné zdi osazeny odvodňovací trubky tloušťky 80 m, ve vzdálenostech 2,5 až 3,0 m, Kolem opěrné zdi, 

bude osazeno drenážní potrubí DN 100, se štěrkovým obsypem frakce 16/32. Oplocení umístěné na 

opěrné zdi bude mít výšku 1,5 m (poplastované sloupky, oka pletiva - 55/55 mm). V místě skokového 

provedení opěrné zdi bude pletivo nahrazeno plotovými rámy. 

SO 401 Veřejné osvětlení: budou osazena svítidla s účinnou optickou soustavou a vhodnou křivkou 

svítivosti, osazené LED světelnými zdroji, Napěťová soustava: 3PEN, 50Hz, 400/23V. V prostoru místa 

pro přecházení bude u místěn přechodový stožár bezpaticový s výložníkem - výška svítidla 6 m, délka 

vyložení 2,0 m, svítidlo Schreder ampera midi. Nové svítidlo před č.p. 560 bude umístěno na stožáru ve 

výšce 5 m. Kabelové vedení bude provedeno kabelem CYKY 4x10, DN50 mm. Kabely budou uloženy v 

hloubce 60 až 100cm; 20 až 30 cm nad kabelem bude uložena signální fólie. Pod silnicí bude kabel 

uložen v protlačovaném prostupu DN 110 v hloubce 120 cm. Osvětlovací stožáry budou osazeny do 

pouzdrových betonových základů - hloubka 100 cm. Při souběhu a křížení ostatních podzemních 

inženýrských sítí budou dodržena ustanovení ČSN 73 6005. 

SO 402 Přeložka NN: v rámci stavby bude přeložen pilíř s rozvaděčem NN pod patu nového násypového 

svahu, včetně přeložky kabelů NN vedoucích od tohoto rozvaděče. Kabely budou naspojkovány. 
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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 Ing. Jiřím Lagnerem, na Ohradě 441/II, Soběslav, IČO10326227 z 05/2018 – 

autorizace Ing. Jiří Lagner, ČKAIT 0100109. 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 veřejné infrastruktury pro provádění 

stavby:  

- Cetin a.s., vyjádření č.j. 504616/21 ze dne 16.1.2021: 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 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 
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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. 

- EG.D a.s., vyjádření ze dne 19.1.2021, č.j. P6503 -27026596: v zájmovém území se nachází ochranné 

pásmo podzemního vedení NN a VN. Stavba musí být koordinována s rekonstrukcí kabelu VN a úpravou 

pilíře NN. 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 EGD, pro jednoznačné stanovení jeho polohy 

(vytýčení zajistí L. Heršálek, tel.: 38178-4851, 38178-4852). Při provádění zemních prací nesmí dojít 

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

zařízení. 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 EGD. Je nutno vhodně vyřešit způsob provedení souběhů a křížení stavby 

s rozvodnými zařízeními, a to dle příslušných ČSN. Ke kontrole křižovatek a souběhů je nutno přizvat 

zástupce EGD 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. Při výstavbě budou respektovány podmínky 

uvedené ve vyjádření č. 26087977 s platností do 6.1.2023 o existenci zařízení distribuční soustavy. 

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. Jakýchkoliv poškození distribučního a sdělovacího 

zařízení jenutno ohlásit na tel. Čísle Nonstop linka EGD 800 225 577. 

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

pavel.dvorak@eon.cz .  

- EG.D a.s., plyn, vyjádření ze dne 18.1.2021 č.j. P9989 - 27026597: v zájmovém území stavby se 

nachází plynovod STL. V ochranném pásmu plynového zařízení budou přiměřeně 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 ECZR 

(vytýčení plynovodu a katodové ochrany zajistí J. Klobása, tel.: 381200712). 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..) Pokud technické řešení stavby vyžaduje, v blízkosti podzemního 

plynárenského zařízení, použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení 

podmínek, za kterých může, být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví příslušný pracovník ECD. 

Výkopové práce a zásypy je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133. 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 – 1,2,3,4,5, TPG 702 01, 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 ECD; o kontrole bude proveden zápis. Při 

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

mailto:pavel.dvorak@eon.cz
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Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou 

přizváni zástupci ECD, 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 po předchozí 

dohodě s  technikem EGD. Veškeré náklady vyvolané stavbou uhradí investor, pokud není písemnou 

dohodou stanoveno jinak.  Při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26087977. 

s platností do 6.1.2023. Jakékoliv poškození plynárenského zařízení je nutno hlásit na tel.: číslo 

1239.Zemní práce v OP plynovodu je nutno provádět ručně, bez pomoci těžké techniky. Kontakty 

správců zařízení Pavel Fiala, tel.: 381200713, email: pavel.fiala@eon.cz . 

- Vožická majetková s.r.o., vyjádření ze dne 8.1.2021: před zahájením zemních prací, popř. jiných 

prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení ve správě Vožická majetková s.r.o., je investor povinen 

učinit veškerá opaření, aby nedošlo ke škodám na zařízení a jeho příslušenství (vodovod a kanalizace), na 

majetku a zdraví osob.Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, 

odpovídá investor. Napojení kanalizačních přípojek od uličních a chodníkových vpustí do hlavní 

kanalizace, bude provedeno jádrovým navrtáním a vysazením začištěné a fixované odbočky. Na tyto nově 

vybudované přípojky bude vytvořeno geodetické zaměření v digitální podobě. V rámci stavby bude nutno 

opravit hlavní uzávěr na vodovodní přípojce pro parcelu st.p.č. 393 k.ú. Mladá Vožice. 

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, vyjádření ze dne 3.11.2020, č.j. SUS JcK 16419/2020: 

odtokové poměry dešťových vod budou upraveny osazením nových uličních vpustí. Zůstane zachováno 

současné šířkové uspořádání silnice. Obruby budou osazeny tak, že hrana vozovky bude zaříznuta a 

zpětné zapravení vozovky bude provedeno v původním složení. Betonové lože obrub nebude zasahovat 

od obrusné vrstvy vozovky. Obrusná vrstva vozovky (50 mm) bude ze směsi dle ČSN EN 13108 – 1 pod 

označením ACO. Spáry budou proříznuty a zality bitumenovou zálivkou. Uložení vedení veřejného 

osvětlení bude do silnice provedeno podvrtem, protlakem o min. hloubce uložení 1,2 m pod niveletou 

vozovky. Před vydáním rozhodnutí o umístění stavby uzavře investor stavby se SÚS JčK , závodem 

Tábor, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na umístění vedení veřejného 

osvětlení do pozemku ve vlastnictví Jihočeského kraje. Po dokončení stavby uzavře investor 

s Jihočeským krajem příslušnou smlouvu o majetkoprávním vypořádání pozemku, který bude zastavěn 

stavbou chodníku. Po ukončení stavby požadujeme zaslat kopii kolaudačního souhlasu nebo povolení 

užíváním stavby, s potvrzením o nabytí právní moci. Zhotovitel stavebních prací, minimálně 21 před 

zahájením stavebních prací, požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice. 

Ke kontrole bude přizván pověřený pracovník SÚS JčK závodu Tábor (p. Peška 606 633 826). Po 

ukončení prací zhotovitel protokolárně předá stavbu (silnici) zpět SÚS JčK, závodu Tábor. 

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 

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) 
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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 4.2.2021, č.j. 

MUMV0342/2021/výst./St: stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou závazného stanoviska 

(projektovou dokumentaci autorizoval v květnu 2018 Ing. Jiří Lagner – ČKAIT:0100109, 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 s sousedních staveb). Stavba bude umístěna na pozemcích st.p.č. 1050/1, p. č. 1069/34, 1072/8, 

1072/12, 1072/108, 1072/110, 1082/6, 1083/6, 1083/7, 1226/1, 1227/1, 1260 v katastrálním území 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 rozvoje, koordinované závazné stanovisko ze dne 4.1.2021, č.j. 

METAB 217/2021/OR/Šo: ke kácení stromů kolidujících se stavbou je nutno získat závazné stanovisko 

ke kácení dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. U dřevin, 

které zůstanou zachovány, je nutno zajistit opatření k ochraně podle ČSN 83 9061. 

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF, závazné stanovisko ze dne 

11.2.2021, č.j. METAB 7791/2021/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 

0,0883 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 68,5 m
2
. Objem orniční 

vrstvy půdy, z hloubky 0,20 m z této plochy činí 13,70 m
3
 a objem zúrodnění schopné podorniční vrstvy 

půdy z hloubky 0,05 m činí 3,43 m
3
. Ornice a podorničí budou bez umístění na deponii následně využity 

na vylepšení půdních podmínek pozemků p.č. 1000/3 a 1000/7 v k.ú. Mladá Vožice. Na nezastavěných 

částech pozemků p.č. 1083/6 a 1083/7 v k.ú. Mladá Vožice nebude orniční a podorniční vrstva 

znehodnocena. Pokud to budou vyžadovat stavební práce, bude orniční i podorniční vrstva skryta i 

z těchto nezastavěné části pozemků, též dle výsledků pedologického průzkumu a tyto kulturní vrstvy 

půdy budou využity ke zlepšení půdních podmínek na pozemcích p.č. 1000/3 a 1000/7v k.ú. Mladá 

Vožice Bude zajištěno hospodárné využití orniční a podorniční vrstvy půdy na vlastní náklad proveden 

jejich odvoz a rozprostření. V případě změny druhu pozemku na druh ostatní plocha, se způsobem využití 

zeleň, uděluje orgán ochrany ZPF výjimku z povinnosti provést skrývku kulturní vrstvy půdy (ornice a 

podorničí), dle § 8 odst. 1 písm. a) pododst. 1 zákona, kdy se výjimka uděluje z důvodu zařazení do druhu 

pozemku ostatní plocha, pokud pozemky nelze zemědělsky obdělávat. 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 
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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. 

18. Stavba bude dokončena do: XII/2023. 

 

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 založení opěrné zdi (betonový základ) 

- po založení schodů 

- 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 

- revizní zprávu elektroinstalace 

- prohlášení zhotovitele 

- doklady k použitým výrobkům 

- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků 

- stavební deník, souhlasy dotčených správců sítí 

- další potřebné doklady. 

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 19.5.2021 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu:  Mladá Vožice - 

chodníky v ulici Jana Jeníka z Bratřic na pozemcích st. p. 1050/1, p. č. 1069/34, 1072/8, 1072/12, 

1072/108, 1072/110, 1082/6, 1083/6, 1083/7, 1226/1, 1227/1, 1260 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 
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v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před 

vydáním rozhodnutí ve věci. 

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. 393, 394, 395, 396, 674, 709, 818, 1037, 1059, 1060, 1061, 

1062, 1063, 1064, 1116, parc. č. 1069/23, 1069/24, 1069/54, 1069/57, 1069/128, 1072/36, 1072/57, 

1072/58, 1119/8, 1119/114 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 

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

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

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

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

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

st. p. 393, 394, 395, 396, 674, 709, 818, 1037, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1116, parc. č. 

1069/23, 1069/24, 1069/54, 1069/57, 1069/128, 1072/36, 1072/57, 1072/58, 1119/8, 1119/114 v 

katastrálním území Mladá Vožice 

Mladá Vožice č.p. 353, č.p. 343, č.p. 342, č.p. 352, č.p. 469, č.p. 524, č.p. 549 a č.p. 523 

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, stavební úřad, závazné stanovisko ze dne 4.2.2021, č.j. 

MUMV0342/2021/výst./St, 

- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, koordinované závazné stanovisko ze dne 4.1.2021, č.j. METAB 

217/2021/OR/Šo, 

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF, závazné stanovisko ze dne 

11.2.2021, č.j. METAB 7791/2021/OŽP/ISte, 

- Cetin a.s. vyjádření ze dne 16.1.2021, č.j. 504616/21, 

- EG.D a.s., vyjádření ze dne 19.1.2021, č.j. P6503 – 27026596, 

- EG.D a.s., vyjádření ze dne 8.1.2021, č.j. M18416 - 26087977, 

- Vožická majetková s.r.o., vyjádření ze dne 8.1.2021,  

- Policie ČR DI Tábor, vyjádření ze dne 2.1.2018, č.j. KRPC – 386 – 1116/cj – 2017 – 020806,  

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, vyjádření ze dne 3.11.2020, č.j. SUS JcK 

16419/2020,  

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, závazné stanovisko ze dne 16.11.2020,  

- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, závazné stanovisko ze dne19.5.2017, č.j. HSCB – 3043 – 

2/2017 UO – TA,  

- Smlouva o právu provést stavbu uzavřenou dne 1.2.2018 mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského 

kraje a Městem Mladá Vožice, 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou dne 9.3.2021 mezi Správou 

a údržbou silnic Jihočeského kraje a Městem Mladá Vožice, 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 14.1.2021 (Lenka Nováková) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 18.5.2021 (SÚS JčK) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 10.4.2021 (Mgr. Iva Vallová) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 12.4.2021 (Veronika Petrů) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 9.4.2021 (Jan Pracný) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 12.4.2021 (Jakub Semrád) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 12.4.2021 (Lucie Semrádová) 
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- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 5.5.2021 (Renata Tomleinová) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 5.5.2021 (Josef Tomlein) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (František Barvínek) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (Marie Barvínková) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (František Čeněk) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (Marie Čeňková) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (František Kalina) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (Štěpán Kukla) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (Bc. Alena Papežová) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (Lenka Eclerová) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (Miroslav Kauer) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (Vlasta Kauerová) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (Jarmila Ratajová) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (Miloš Rataj) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (Jiří Heřmánek) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (Miloslava Stránská) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (Ladislav Stránský) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (Iveta Kuklová) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 4.2.2021 (Pavlína Kubálová) 

- souhlas na situaci dle § 184 a stavebního zákona ze dne 14.1.2021 (Lenka Nováková, umístění opěrné 

zdi) 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.  

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 
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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. 

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 22.7.2021 

 

 

Doručí se: 

Stavebník: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku, datovou schránkou) 

Město Mladá Vožice, IDDS: kpxbcqh 

  

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

doručenku, datovou schránkou) 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

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

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

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

Pavlína Kubálová, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

Iveta Kuklová, Nová Ves u Mladé Vožice č.p. 20, 391 43  Mladá Vožice 

Lenka Eclerová, Šebířov č.p. 73, 391 43  Mladá Vožice 

Štěpán Kukla, Souhradí č.p. 23, 391 43  Mladá Vožice 

František Kalina, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

Jiří Heřmánek, Lipová č.p. 391, 391 43  Mladá Vožice 

Miroslav Kauer, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

Vlasta Kauerová, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

Ladislav Stránský, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

Miloslava Stránská, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

František Barvínek, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

Marie Barvínková, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

František Čeněk, Milady Jungmanové č.p. 348, 391 43  Mladá Vožice 
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Marta Čeňková, Milady Jungmanové č.p. 348, 391 43  Mladá Vožice 

Miloš Rataj, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

Jarmila Ratajová, 17. listopadu č.p. 560, 391 43  Mladá Vožice 

Bc. Alena Papežová, Na Návozech č.p. 353, 391 55  Chýnov 

Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr 

Lenka Nováková, Hlasivo č.p. 55, 391 43  Mladá Vožice 

Josef Tomlein, 17. listopadu č.p. 550, 391 43  Mladá Vožice 

Josef Tomlein, 17. listopadu č.p. 550, 391 43  Mladá Vožice 

Renata Tomleinová, 17. listopadu č.p. 550, 391 43  Mladá Vožice 

Mgr. Iva Vallová, Na Potoce č.p. 376, 258 01  Vlašim 

Jakub Semrád, 17. listopadu č.p. 550, 391 43  Mladá Vožice 

Lucie Semrádová, 17. listopadu č.p. 550, 391 43  Mladá Vožice 

Veronika Petrů, 17. listopadu č.p. 550, 391 43  Mladá Vožice 

Jan Pracný, 17. listopadu č.p. 550, 391 43  Mladá Vožice 

Alena Papežová, Na Návozech č.p. 353, 391 55  Chýnov 

 

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

st. p. 393, 394, 395, 396, 674, 709, 818, 1037, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1116, parc. č. 

1069/23, 1069/24, 1069/54, 1069/57, 1069/128, 1072/36, 1072/57, 1072/58, 1119/8, 1119/114 v 

katastrálním území Mladá Vožice, Mladá Vožice č.p. 353, č.p. 343, č.p. 342, č.p. 352, č.p. 469, č.p. 524, 

č.p. 549 a č.p. 523 

 

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 

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 životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02  Tábor 2 

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

 

 

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15  Tábor 1 se žádostí o vyvěšení. 

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

 

 

1 x spis zde 
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