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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 4.2.2020 podala Správa a
údržba silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 10
České Budějovice 10, kterou zastupuje AP2projekt s.r.o., IČO 28149271, Zátkovo nábř. 448/7, 370
01 České Budějovice 1 (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
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

na stavbu: Modernizace silnice II/137 Slapy, průtah (dále jen "stavba"), na pozemcích p. č. 583/7,
588/1 v katastrálním území Slapy u Tábora.
Popis stavby:
předmětná stavba spočívá v modernizaci vozovky silnice II. třídy, na průtahu obcí Slapy. V rámci stavby
bude provedeno odfrézování stávajících asfalto - betonových vrstev, odstranění podkladních vrstev a
provedení recyklace za studena. Následně budou položeny jednotlivé asfaltové vrstvy. Stavba začíná v
km 36,288 a končí v km36,898; celková délka rekonstruovaného úseku činí 610 m.
Stavba sestává z následujících stavebních objektů: SO 101 - silnice II/137.
SO 101 - silnice II/137: směrové a výškové řešení je náno polohou stávající komunikace. Nejmenší
směrový poloměr činí R=45 a největší R=250 m. Finální vrstva ACO bude umístěna do stávající nivelety,
popř. dojde ke zvýšení maximálně o 20 mm.
Navržená konstrukce vozovky: recyklace za studena (0/45 ev. 0/63)- minimálně 200 mm, infiltrační
postřik, plošná vyrovnávka ACO 11S (50/70) - 30 mm, spojovací postřik, asfaltový beton ACL 22S - 80
mm, spojovací postřik, asfaltový beton ACO 11S. V případě že nebude možné zvýšení nivelety o +20
mm, je nezbytné snížit odfrézovanou vrstvu o 20 mm (s odvozem). Na rekonstrukcí dotčeném úseku
silnice je odvodnění trasy v intravilánu omezeně funkční. Dojde, k výměně nefunkčních uličních vpustí.
Nové uliční vpusti budou navrženy s usazovacím otvorem a se sifonovým odtokem. Stávající systém
odvodnění zůstane i nadále zachován (uliční vpusti, příkopy, odtok do volného terénu).
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 společností AP2 projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice, IČO
281 49 271 z 07/2019 – autorizace Ing. Michal Šlinc, ČKAIT 0102089. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
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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:
- Čepro a.s., vyjádření ze dne 23.4.2019, č.j. S1 – 2/131/19: stavba bude umístěna v ochranném pásmu
produktovodu. Ochranné pásmo je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300
m po obou stranách od osy potrubí (viz zákon č. 189/1999 Sb., ČSN 65 0204, ČSN EN 14161). Zákon č.
189/1999 Sb., potvrzuje pásma vzniklá podle nařízení vlády Vl. č. 29/1959 Sb., včetně oprávnění, která se
k nim váže. – V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy
průzkumných a těžebních podniků a odvaly hlušin. Uvnitř ochranného pásma je zakázáno: do vzdálenosti
200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde – li potrubí přes řeku, do
vzdálenosti 150 m provádět zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě
podél potrubí, do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění, do vzdálenosti 50 m
provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě, do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky
než hořlavé kapaliny I. a II třídy, do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí,
plynulost a bezpečnost jeho provozu. Před zahájením stavby je nutno požádat společnost ČEPRO o vstup
do ochranného pásma produktovodu. Ke kolaudaci je nutno dodat detaily geodetického zaměření stavby
v digitální a písemné formě a to v šíři ochranného pásma produktovodu.
- E.ON Distribuce a.s., vyjádření ze dne 5.4.2019, č.j. M18416 – 16317110 a ze dne 19.12.2019, č.j.
H15568 - 27005552: v zájmovém území stavby se nachází podzemní a nadzemní vedení NN. Stavba
bude koordinována se stavbou E. ON Distribuce a.s. – číslo stavby 1040018153, název: Slapy – střed
obce: kabelizace NN. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné
distribuční a sdělovací zařízení je nutno, dle zákona č. 309/2006Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob
elektrickým proudem. 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 ECZR, por jednoznačné
stanovení jeho polohy (vytýčení zajistí L. Heršálek, tel.: 38178-4851). Při provádění zemních prací nesmí
dojít k poškození elektrického zařízení. Při provádění zemních prací v OP kabelu je nutno použít
výhradně klasické ruční nářadí, bez použití jakýchkoliv mechanizmů., a to s nejvyšší opatrností. Je nutno
vyřešit způsob provedení souběhů a křížení kabelů. Je nutno vhodně zabezpečit obnažený kabel
(podložení, vyvěšení …), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení
výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro
zabezpečení kabelů se vyhrazují při vytýčení nebo po jeho odkrytí. Ke kontrole křižovatek a souběhů
budou, před záhozem, přizváni zástupci ECZR, o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Při
nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora.
Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení
stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost
osob. Po dokončení musí stavby, z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční
soustavy, odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE34 1050, ČSN EN
50 341 - , PNE 33 0000 – 1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936 – 1. V důsledku zemních prací nesmí dojít
k znepřístupnění elektrického zařízení. Jakékoliv poškození distribuční sítě je nutno ohlásit na tel. čísle
800 225 577. Kontakty: Regionální správa Ing. Helena Bobková, tel.: 38178 – 4811.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 4.4.2019, č.j. 594281/19 a ze dne
29.11.2019, č.j. 824773/19: 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
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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 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.
- ČEVAK a.s., vyjádření ze dne 29.11.2019, č.j. O19070106580: obec Slapy připravuje propojení
vodovodu a kanalizace. Před zahájením stavebních prací je nutno vyzvat provozovatele L. Pysanczyn,
tel.: 723 829 537, ke kontrole funkčnosti a stavu ZS. Před zahájením zemních prací bude na místě
provedeno vytyčení sítí (Bořivoj Jelínek, tel.: 724 052 666). Vytýčení je nutno objednat nejméně 10 dnů
předem. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur. V předstihu bude
písemně sdělen termín zahájení stavby. Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště,
v průběhu realizace. Pokud dojde, při realizaci, k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude
konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s. nebo
pracovníka jím pověřeného. Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky VH sítí
umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude
nutné projednání předem.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení ve správě ČEVAK
a.s., je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo je škodám na výše uvedeném zařízení a jeho
příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na
vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor. Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy je nutno použít
dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Nebude – li při kolaudaci doloženo toto písemné
potvrzení, bude nutno na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž

Č.j. METAB 21573/2020/OD/IKve

str. 4

základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení. Při
výstavbě nových zpevněných budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové
zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně
stávajícího krytí vodovodu, bude nutno toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti
ČEVAK a.s. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena
před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků
vodohospodářských sítí provede proti objednávce pracovník ČEVAK a.s (p. Pysanczyn), což bude
písemně potvrzeno a doloženo ke kolaudaci. Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36
měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí společnosti ČEVAK a.s. Ochranné pásmo u VH
sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam kde není možné dodržet ochranné pásmo, je nutno dodržet
minimální boční odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit ochranu uložením do chráničky. Pokud dojde
v průběhu stavby k zásahu do ochranných pásem, ej nutno předložit podrobné řešení o odsouhlasení (p.
Buriánek). Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutno respektovat normu ČSN 73
6005. V případě umístění sloupů a pilířků do ochranných pásem VH sítí je nutno také navrhnou podrobné
řešení a předložit k odsouhlasení. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek je
nutno vedení opatřit výstražnou fólií a uložit jej do ochranných betonových korýtek. V případech, kdy
dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce, vydán písemný souhlas se
záhozem (p. Pysanczyn). Křížení musí být kolmá. Křížení VH sítí a přípojek se zásahem do jejich
konstrukce je nepřípustné. Pokud dojde k poškození VH sítí, bude konečná oprava provedena pouze
s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s.
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)
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:
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- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje (památková péče): stavebníci jsou povinni stavební záměr
oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území
záchranný archeologický výzkum.
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, závazné stanovisko ze dne 18. 12. 2018, č.j. KHSJC
36077/2019/HOK TA: po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a
vibrací podle zákona č. 258//2000 Sb. a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, společné stanovisko ze dne 3.1.2020, č.j.
METAB65670/2019/OŽP/Maš: v případě kolize stavby s dřevinami je nutno přijmout opatření el ČSN
83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, závazné stanovisko ze dne 6.1.2020, č.j. 41623/2019 – 1150 – OÚZ – ČB: tři
týdny před zahájením stavby je nutno zaslat plánovaný termín zahájení a ukončení realizace stavby na
adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 779 00 Olomouc (kontaktní
osoba prap. David Regmund, tel.: 973 401 554, 724 006 068, e- mail: vd_olomouc@army.cz)
- Městský úřad Tábor, Stavební úřad, závazné stanovisko ze dne 7.1.2020, č.j. METAB
948/2020/SÚ/PRei: stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací vyhotovenou Michalem
Šlincem, AP2 projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice, z 10/2019. Stavba
modernizace II/137 Slapy, průtah bude umístěna dle předložených situací , které jsou nedílnou součástí
tohoto stanoviska (geodetický koordinační výkres č.v. B.3 - 3x A3). Umístěním stavby dojde ke střetu
s technickou infrastrukturou, kde ochrany zájmů těchto účastníků bude zabezpečena ve výrokové části
společného rozhodnutí.
18. Stavba bude dokončena do: X/2021.
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 objízdné trasy pro Jednota – Tábor, Lahůtky Slapy
- Před umístěním obrusné vrstvy vozovky
- 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 a předávací protokoly správců sítí
- další potřebné doklady.
E. Bude zajištěn nepřetržitý přístup a příjezd k objektu č.p. 66 Slapy, po celo dobu modernizace silnice
II/137. Řešení a podmínky přístupu a příjezdu k objektu č.p. 66 Slapy jsou následující: nepřetržitý
přístup a příjezd na pozemek p.č. 227/7 v k.ú. Slapy u Tábora a k objektu č.p. 66 bude umožněn a) stávajícím sjezdem na pozemcích p.č. 227/13 a 227/11 v k.ú. Slapy u Tábora¨, kdy zhotovitel
stavby bude, v úseku km 36,288 až 36,320, provádět stavbu po polovinách nebo
b) bude využit prostor u nové resp. stávající obruby, v km 36,275 až 36,315, čímž bude využit, pro
dopravu k objektu č.p. 66, prostor stávajícího chodníku na pozemcích p.č. 227/4 a 227/14 v k.ú.
Slapy u Tábora. Po provedení celé konstrukce vozovky silnice II/137 bude porovz umožněn po
nové komunikaci a stávající chodník využívaný pro objízdnou trasu, nahrazen novým.
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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 4. 2. 2020 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu: Modernizace silnice
II/137 Slapy, průtah, na pozemcích p. č. 583/7, 588/1 v katastrálním území Slapy u Tábora. 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 o
zahájení společného řízení 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.
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. 1/2, 1/5, 1/6, 1/7, 1/9, 2, 3, 4, 6/1, 6/2, 8, 9/1, 10, 11, 12, 13,
15/1, 15/2, 15/4, 26, 28, 29/1, 30/1, 31/1, 32, 33, 37, 39, 41, 45/1, 45/2, 47, 51, 73, 242, parc. č. 18/2,
24/3, 29/6, 29/7, 29/14, 29/15, 29/20, 29/37, 29/38, 32/1, 32/2, 41, 45, 49, 60/2, 62, 64/1, 69/8, 69/13, 74,
81/1, 81/6, 109/31, 109/70, 151/31, 227/5, 227/12, 227/14, 228/3, 228/5, 228/6, 582, 583/5, 597/2, 602,
609/2, 609/17, 620, 627, 646, 648/1, 649/1, 650 v katastrálním území Slapy u Tábora, 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:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České
Budějovice 10
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Obec Slapy, Slapy 33, 391 76 Slapy u Tábora
Difak.cz s.r.o., Pod Kavalírkou 486, Košíře, 150 00 Praha 5
SEMPRA PRAHA a. s., U topíren 860/2, Holešovice, 170 00 Praha 7
Jednota, obchodní družstvo Tábor, Budějovická 1413, 390 02 Tábor 2
st. p. 1/2, 1/5, 1/6, 1/7, 1/9, 2, 3, 4, 6/1, 6/2, 8, 9/1, 10, 11, 12, 13, 15/1, 15/2, 15/4, 26, 28, 29/1,
30/1, 31/1, 32, 33, 37, 39, 41, 45/1, 45/2, 47, 51, 73, 242, parc. č. 18/2, 24/3, 29/6, 29/7, 29/14,
29/15, 29/20, 29/37, 29/38, 32/1, 32/2, 41, 45, 49, 60/2, 62, 64/1, 69/8, 69/13, 74, 81/1, 81/6, 109/31,
109/70, 151/31, 227/5, 227/12, 227/14, 228/3, 228/5, 228/6, 582, 583/5, 597/2, 602, 609/2, 609/17,
620, 627, 646, 648/1, 649/1, 650 v katastrálním území Slapy u Tábora
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Slapy č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 5, č.p. 47, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 32, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 13, č.p.
101, č.p. 27, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 37, č.p. 38, č.p. 39, č.p. 178, č.p. 44, č.p. 33
a č.p. 138
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:
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 4.4.2019, č.j. MW9910128528116083,
- T- Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 4.4.2019, č.j. E14053/19,
- České Radiokomunikace a.s., vyjádření ze nd e4.4.2019, č.j. UPTS/OS/216640/2019,
- Čepro a.s., vyjádření ze dne 23.4.2019, č.j. S1 – 2/131/19,
- ČD Telematika a.s., vyjádření ze dne 4.4.2019, č.j. 1201905867,
- E.ON Distribuce a.s., plyn, vyjádření ze dne 4.4.2019, č.j. M18416 -16317110,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 4.4.2019, č.j. 594281/19,
- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, památková páče, vyjádření ze dne 5.12.2019,
- Čevak a.s., vyjádření ze dne 29.11.2019, č .j.O19070106580,
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, odpady, závazné stanovisko ze dne 2.12.2019, č.j.
METAB65815/2019/OŽP/Mu,
- Státní pozemkový úřad, pobočka Jindřichův Hradec, souhlas vlastníka pozemku p.č. 597/3 v k.ú. Slapy
u Tábora, souhlas na situaci ze dne 5.12.2019, dle §184 a stavebního zákona,
- Policie ČR, DI Tábor, vyjádření ze dne 9.12.2019, č.j. KRPC – 777 – 1011/cj – 2019 – 020806,
- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, závazné stanovisko ze dne 16.12.2019, č.j. METAB
68613/2019/OR/ZKar,
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Tábor, závazné stanovisko ze dne 17.12.2019, č.j.
HSCB – 5546 – 2/2019 UO – TA,
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, závazné stanovisko ze dne 18.12.2018, č.j. KHSJC
36077/2019/HOK TA,
- E.ON Distribuce a.s., vyjádření ze dne 19.12.2019, č.j. H15568 – 27005552,
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, společné stanovisko ze dne 3.1.2020, č.j. METAB
65670/2019/OŽP/Maš,
- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, závazné stanovisko ze dne 6.1.2020, č.j. 41623/2019
– 1150 – OÚZ – ČB,
- Městský úřad Tábor, Stavební úřad, závazné stanovisko ze dne 7.1.2020, č.j. METAB
948/2020/SÚ/PRei.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Dne 25. 2. 2020 obdržel správní orgán žádost účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správní řád, o umožnění
nepřetržitého přístupu a příjezdu k budově č.p. 66 Slapy – lahůdkářské výrobně Slapy. Na základě návrhu
projektanta stavby a po následném schválení předmětného návrhu Zastupitelstvem Obce Slapy, č.
usnesení 21/2/2020, bude zajištěn nepřetržitý přístup a příjezd k objektu č.p. 66 Slapy, po celo dobu
modernizace silnice II/137. Řešení a podmínky přístupu a příjezdu k objektu č.p. 66 Slapy jsou
následující: nepřetržitý přístup a příjezd na pozemek p.č. 227/7 v k.ú. Slapy u Tábora a k objektu č.p. 66
bude umožněn
c) stávajícím sjezdem na pozemcích p.č. 227/13 a 227/11 v k.ú. Slapy u Tábora¨, kdy zhotovitel
stavby bude, v úseku km 36,288 až 36,320, provádět stavbu po polovinách nebo
d) bude využit prostor u nové resp. stávající obruby, v km 36,275 až 36,315, čímž bude využit, pro
dopravu k objektu č.p. 66, prostor stávajícího chodníku na pozemcích p.č. 227/4 a 227/14 v k.ú.
Slapy u Tábora. Po provedení celé konstrukce vozovky silnice II/137 bude porovz umožněn po
nové komunikaci a stávající chodník využívaný pro objízdnou trasu, nahrazen novým.
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,
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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.
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.
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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 15.1.2020.
Doručí se:
Stavebník: (datovou schránkou)
AP2projekt s.r.o., IDDS: 9kspswk
zastoupení pro: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370
10 České Budějovice 10
Ostatní účastníci dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona: (datovou schránkou)
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
E. ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj
Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr
Obec Slapy, IDDS: 7krb66j
Difak.cz s.r.o., IDDS: 6qk8i2i
Třeboňka a.s., IDDS: 46xgr2n
Zemědělská společnost Slapy a.s., IDDS: vncg5ci
SEMPRA PRAHA a. s., IDDS: bc4f8zk
Jednota, obchodní družstvo Tábor, IDDS: xh2dqn3
Ostatní účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou)
st. p. 1/2, 1/5, 1/6, 1/7, 1/9, 2, 3, 4, 6/1, 6/2, 8, 9/1, 10, 11, 12, 13, 15/1, 15/2, 15/4, 26, 28, 29/1, 30/1,
31/1, 32, 33, 37, 39, 41, 45/1, 45/2, 47, 51, 73, 242, parc. č. 18/2, 24/3, 29/6, 29/7, 29/14, 29/15, 29/20,
29/37, 29/38, 32/1, 32/2, 41, 45, 49, 60/2, 62, 64/1, 69/8, 69/13, 74, 81/1, 81/6, 109/31, 109/70, 151/31,
227/5, 227/12, 227/14, 228/3, 228/5, 228/6, 582, 583/5, 597/2, 602, 609/2, 609/17, 620, 627, 646, 648/1,
649/1, 650 v katastrálním území Slapy u Tábora, Slapy č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 5, č.p. 47, č.p. 6, č.p. 7,
č.p. 8, č.p. 32, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 13, č.p. 101, č.p. 27, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 37,
č.p. 38, č.p. 39, č.p. 178, č.p. 44, č.p. 33 a č.p. 138
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 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
Městský úřad Tábor, Stavební úřad, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1 se žádostí o vyvěšení.
Obecní úřad Slapy, IDDS: 7krb66j, se žádostí o vyvěšení.
1 x spis zde

