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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. Výst.07076/2015/Pří

Výroková část:
Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním
řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.3.2015 podal
Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, 370 26 České
Budějovice 7, zastoupený na základě plné moci:
HBP s.r.o., IČO 26087677, Čechova č.p. 59, 370 65 České Budějovice 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Most ev.č. 13510-4, k.ú. Rybova Lhota + provizorní komunikace

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 755/1, 755/2, 869/2, 1505/1, 1509, 1515/1, p. p. k. 749,
750/1, 751, v katastrálním území Rybova Lhota.

Druh a účel umisťované stavby:
Po úplné demolici současného mostu na komunikaci III/13510 v obci Rybova Lhota bude na
jeho místě vystavěn nový monolitický železobetonový rámový most za účelem rozšíření
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průtočného profilu vody pod mostem. Délka upravované části komunikace je 14 m. Mostní
objekt zasahuje do křižovatky silnic III/13510 a III/13511. Součástí je překládka dotčených sítí a
vybudování provizorní dočasné komunikace.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba umístěná na pozemcích 755/1, 755/2, 869/2, 1505/1, 1509, 1515/1, p. p. k. 749, 750/1,
751 v katastrálním území Rybova Lhota..
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
- Pozemek parc. č. 749, 750/1, 751, 755/2, 1515/1 v k.ú. Rybova Lhota, (ostatní plocha) ve
vlastnictví obce Skalice
- Pozemek parc. č. 1505/1 v k.ú. Rybova Lhota, ve vlastnictví Jihočeský kraj s právem
hospodaření Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice
- Pozemek parc. č. 869/2 v k.ú. Rybova Lhota ve vlastnictví Česká republika s právem
hospodaření Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, 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.

2.

Příslušným silničním správním úřadem pro vydání stavebního povolení mostu
provizorní komunikace a chodníků je MěÚ OVRR Soběslav - silniční hospodářství.

3.

Při zpracování dalšího stupně PD, při přípravě a realizaci stavby bude zabezpečena
závaznost dodržování jednotlivých podmínek stanovených ČSN 736005 – prostorové
uspořádání sítí technického vybavení. Veškeré inženýrské sítě budou před započetím prací
vytýčeny jejich správci. Projektová dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou.

4.

Stavebník oznámí zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický
ústav AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území
záchranný archeologický výzkum.

5.

Všechny přechody pro chodce budou osvětleny dle ČSN EN 13201-2/Z1 Osvětlení
pozemních komunikací a dle TP 169. Nové VDZ bude navrženo v PD pro stavební povolení
v provedení z dvousložkového plastu. Chodníky budou splňovat podmínky vyhlášky č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb. Prvky pro nevidomé budou zhotoveny z materiálů které mají na toto použití atest
pro Českou republiku.

6.

V dokumentaci pro stavební povolení bude řešeno DIO v návaznosti na jednotlivé etapy
výstavby. Na značených objížďkách je nutné zajistit průjezdnost všech vozidel dle ust. 16
vyhlášky č. 341/2002 Sb., (příp. zakreslení vlečných křivek do PD).
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K PD pro stavební povolení se vyjádří DI Policie ČR Tábor ; NIPI ČR, o.s., Místní
pracoviště NIPI ČR, o.s., M.Koláře 1968, Tábor; Comett plus s.r.o. Tábor.

8. Před užíváním stavby do trvalého provozu musí být prokázáno měřením( monitoring
v průběhu zkušebního provozu), že v chráněném venkovním prostoru staveb jsou dodrženy
hygienické limity hluku.
9. Koryto vodního toku a zejména stavba brodu nebude stavbou dočasné komunikace poničena.
Do dlažby brodu nebude zasahováno a roury propustku budou umístěny a podsypány
vhodným materiálem, aby nebyly uloženy přímo na dlažbě brodu a nedošlo k jejímu
poškození.
10. Veškeré dočasné objekty vybudované na pozemku LČR budou po skončení rekonstrukce
mostu odstraněny.
11. Investor zajistí písemný souhlas s činností v ochranných pásmech nadzemního vedení VN,
VVN, podzemního vedení ve smyslu § 46 odst. 11) z. č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích , v platném znění. Budou
zakresleny trasy nadzemního i podzemního vedení do všech paré prováděcí dokumentace.
V OP kabelu budou zemní práce prováděny výhradně ručně, bez použití jakékoliv
mechanizace. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části by se mohly za provozu přiblížit
k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení
22kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu
12. Trasy podzemních vedení sítě elektronických komunikací PVSEK budou zakresleny do
všech paré prováděcí projektové dokumentace. V místech křížení s kanalizací bude PVSEK
ochráněno betonovými žlaby.
13. Investor uzavře dohodu o záchranném archeologickém výzkumu s některou z institucí, která
je oprávněna provádět archeologický výzkum. Ta určí jeho formu a rozsah. 1 kopie této
dohody bude zaslána na OVRR MěÚ Soběslav.
14. Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani
samotnou výstavbou poškozeny. Investor a dodavatelé prací učiní po dobu výstavby
příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek, které by mohly
poškodit zemědělskou půdu a její vegetační kryt.
15. Dojde-li vlivem realizace prací k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, či
negativnímu ovlivnění funkcí melioračního zařízení, zajistí investor stavby nápravu.
16. V průběhu stavby budou zachovány přístupy k sousedním nemovitostem a nedojde
k většímu omezení zásobování stávajících provozoven – bude řešeno ve stavebním řízení.
17. Povrchové znaky vodovodu budou uvedeny do nivelety terénu.
18. U realizované stavby bude zajištěno nezávadné odvádění srážkových vod tak, aby
nedocházelo k poškození sousedních staveb.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, 370 26 České Budějovice 7 zastoupený v řízení
na základě plné moci:
HBP s.r.o., Čechova č.p. 59, 370 65 České Budějovice 1

Odůvodnění:
Dne 24.4.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její
řádné posouzení, byl žadatel dne 25.4.2014 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.
Žádost byla doplněna dne 1.9.2014. Po doplnění podkladů ze dne 1.9.2014 pod č.j.
MS/18938/2014 bylo v řízení pokračováno a bylo svoláno místní šetření a ústní jednání na den
30.9.2014 ( žadatel – SÚS České Budějovice obdržel pozvání prostřednictvím datové schránky
dne 3.9.2014 v 6,40 hod.). Z místního šetření a ústního jednání řízení vyplynuly podstatné
připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci zejména
- dořešit způsob odvedení přívalových vod ve vodním toku IDVT 102508024 v průběhu stavby a
dořešit objízdnou trasu při úplné uzavírce silnice III/13510 ( původně plánovaná objízdná trasa
s využitím komunikace ZTV Rybova Lhota není možná - nebylo zažádáno o stavební povolení)
Vzhledem k neúčasti zplnomocněného zástupce žadatele na svolaném ústním jednání spojeném
s místním šetření nebyly tyto připomínky účastníků řízení projednány.
Stavební úřad svým opatřením ze dne 12.10.2014 územní řízení opětovně přerušil a stanovil
lhůtu pro doplnění podkladů. Stavebník ve stanovené lhůtě (30.11.2014) částečně podklady
doplnil, ale předložené řešení je nutno projednat s vlastníkem vodního toku a dotčenými
orgány. Proto stavební úřad výzvou ze dne 1.12.2015 vyzval žadatele o opětovné doplnění
podkladů a řízení přerušil do 30.1.2015. Dne 29.1.2015 pod č.j. MS/02479/2015 požádala firma
HBP.s.r.o. České Budějovice na základě zplnomocnění vlastníkem stavby Jihočeský kraj České
Budějovice o prodloužení lhůty k doplnění podkladů se lhůtou do 15.5.2015. Podklady byly
doplněny dne 18.5.2015. Stavební úřad oznámil pokračování zahájeného územního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil opět
ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 2.7.2015, o jehož výsledku byl sepsán
protokol. Při ústním jednání a místním šetření přítomní souhlasili s umístěním stavby.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Ke stavbě bylo vydáno koordinované závazné stanovisko MěÚ ŽP Soběslav a MěÚ OVRR
Soběslav dne 22.6.2012 pod č.j. Výst. MS/12356/2012/Ja.
Stanoviska sdělili:
- MěÚ OVRR Soběslav – územní plánování – vyj.č.j. MS/12356/2012/Ja +
MS/01574/2013/Ja
- MěÚ ŽP Soběslav – vyj.č.j. MS/25679/2013 + vyj. MS/010239/2015 + MS/25677/2013+
MS/22158/2013
- MěÚ OVRR .-silniční hospodářství MS/16841/2013/Kub
- Obecní úřad Skalice – souhlas do protokolu z jednání
- Obec Skalice – vyj.č.j. ze dne 1.2.2013 - souhlas
- Čepro a.s. Praha – 8604/13 – bez sítí
- Mero ČR , a.s. Kralupy nad Vltavou – 2013/01/2674 - bez sítí
- Net4Gaz, s.r.o. Praha – 707/13/OVP/N – bez sítí
- E-ON s.r.o. České Budějovice – vyj.č.j.V1728-Z051303219
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E-ON s.r.o. České Budějovice – správa sítě plyn - vyj.č.j.790/13
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyj.č.j.703998/12 + POS 687182/13/CTA/000/20103
ČEVAK a.s. České Budějovice – vyj.č.j. 014030000176 + 01430002589 + 013030003034
Policie ČR DI Tábor – KRPC 453-942/čj.2014-020806
Lesy ČR s.p. správa toků, Benešov - vyjč.j.LCR954/003814/2013+LCR954/002457/2015
ČR – Ministerstvo obrany – odbor územní správy majetku Pardubice – vyj.č.j. 113 TA
ÚP/2013-1420-OÚZ-ČB + 96 TA ÚP/2013 -1420/Prac.ČB
KHS JK České Budějovice – vyj.č.j.KHSJC 22553/2014/HOK.TA.
Povodí Vltavy s.p. České Budějovice - vyj.č.j.19324/2015-142 + 49605/2013-142
SÚS JcK Tábor – vyj.č.j. 19322/2014 + k provizorní komunikaci ze dne 26.11.2014
Vlastníci sousedních nemovitostí – souhlasná stanoviska

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavení podle § 85 odst.1 stavebního zákona náleží žadatelům a obci, na
jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Jihočeský kraj , Obec Skalice, Lesy ČR).
Účastníkem územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona je vlastník pozemku, na
kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem a dále toto právní
postavení přísluší těm, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno (vlastníci sousedních nemovitostí) – Obec Skalice, Petr Ležák, Jitka Kaislerová,
Zdeňka Novotná, Vojtěch Novotný, Lesy České Republiky, správa toků Benešov, Povodí
Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Jiří Skořepa, Věra Skořepová, Vladimír Turek, Růžena
Turková, Zdeněk Bříza.
.
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto
rozhodnutím přímo dotčena.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Skalice, Petr Ležák, Jitka Kaislerová, Zdeňka Novotná, Vojtěch Novotný, Lesy
České Republiky, Lesní správa Tábor, správa toků Benešov, Povodí Vltavy, s.p., závod
Horní Vltava, Jiří Skořepa, Věra Skořepová, Vladimír Turek, Růžena Turková, Zdeněk
Bříza
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili žádné námitky, proto o nich stavební úřad nerozhodoval..
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili souhlasně.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně
obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.

Ing. Dana Hořická v. r.
vedoucí odboru výstavby a RR

Za správnost vyhotovení: Martin Příplata
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm.
f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen převodem na účet Města soběslav dne 19.5.2014
Po nabytí právní moci bude zasláno:
Stavebníkovi: ověřená dokumentace stavby pro územní řízení a stejnopis územního rozhodnutí
s vyznačením právní moci.
Obci Skalice: ověřená dokumentace stavby pro územní řízení

Obdrží:
účastníci (dodejky)
HBP s.r.o., Čechova č.p. 59, 370 65 České Budějovice 1
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., IDDS: cadk8eb
Obec Skalice, IDDS: br7b4y5 (vyj.z 19.8.2013
Petr Ležák, Rybova Lhota 49, 39201 Sobělav
Jitka Kaislerová, Rybova Lhota č.p. 47, Skalice, 392 01 Soběslav
Zdeňka Novotná, Rybova Lhota č.p. 40, Skalice, 392 01 Soběslav
Vojtěch Novotný, Rybova Lhota č.p. 40, Skalice, 392 01 Soběslav
Jiří Skořepa, Rybova Lhota č.p. 46, Skalice, 392 01 Soběslav
Věra Skořepová, Dírná č.p. 81, 391 27 Dírná

Č.j. MS/15198/2015

str. 7

Lesy České Republiky, Lesní správa Tábor, IDDS: e8jcfsn (vyj.č.j. LCR954/005259/2013)
Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf (vyj.č.j. 49605/2013-142) +
k provizorní komunikaci č.j. 19324/2015-142
Lesy České Republiky, s.p. Správa toků – oblast Povodí Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov –
vyjč.j. LCR 954/002457/2015
Vladimír Turek, Rybova Lhota 54, 392 01 Soběslav
Růžena Turková, Rybova Lhota 54, 392 01 Soběslav
Zdeněk Bříza, Klenovice čp. 232, 392 01 Soběslav

dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice JčK, ÚP Tábor, IDDS: agzai3c
(vyj.č.j.KHSJC/22553/2014/HOK/TA)
Městský úřad Soběslav, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky č.p. 59, 392
01 Soběslav I – silniční hospodářství (vyj.č.j. 02540/2013)
Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 55/23, 392 01
Soběslav I – vodní hospodářství – (vyj.č.j. MS/02539/2013), ochrana přírody a krajiny –
(stanovisko.č.j.MS/25677/2013), ochrana ZPF – (vyj.č.j. MS/21965/2013/02) + k provizorní
komunikaci MS010239/2015)
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2 (č.j.113
TA ÚP/2013 – 1420/prac.ČB)
ostatní
CETIN a s. IDDS: qa7425t (původní Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
(703998/12 + POS 687182/13/CTA/000/2013)
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz (790/13 + V1728-Z051303219)
ČEVAK a.s., Provozní středisko Tábor, IDDS: 3ndg7rf
Policie ČR ODI Tábor, Soběslavská č.p. 2763, 390 05 Tábor 2 (KRPC-547-807/čj-2013020806)
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