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STAVEBNÍ  POVOLENÍ   
Veřejná vyhláška 

 
Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad, dle § 

15, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále 
jen “stavební zákon”) a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v 
platném znění, na základě podané žádosti, předložené projektové dokumentace a výsledku 
projednání žádosti ve stavebním řízení, podle § 115 stavebního zákona   

p o v o l u j e 
stavebníkovi: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice 370 76, IČ: 70890650,  
zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice, 
IČ: 70971641 (dále jen stavebník), provedení stavby „Oprava silnice III/13525, K. Řečice – 
Višňová – křižovatka III/13522“ na parcelách č. 1290/3, 1294/2, 1298/2 a 4232/1 v k.ú. 
Kardašova Řečice, na parcele č. 1644 v k.ú. Pleše a na parcelách č. 27 a 1284 v k.ú. Višňová u 
Kardašovy Řečice.  
Popis stavby:  
Stavba spočívá v opravě povrchu silnice III/13525 v km 0,557 – 5,745. Začátek úseku je 
v Kardašově Řečici u železničního přejezdu a konec úseku na hranici okresu J. Hradec v směru na 
Dírnou. Oprava je rozdělena do třech stavebních objektů a je navržena takto:: 
SO č. 101 (km 0,577 - 4,129) – K. Řečice - Višňová 
- spojovací postřik 0,50 kg/m2 
- vrstvy pro obnovu a opravu z asf. betonu (vyrovnávka) 
- spojovací postřik 0,50 kg/m2 
- položení obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 40 mm 
SO č. 102 (km 4,129 - 4,948km) – průtah obcí Višňová 
- obnova a oprava recyklací s reprofilací za studena cem. a asf. em. do hl. 200 mm, odvoz 5 cm 
- spojovací postřik 0,50 kg/m2 
- položení obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 50 mm 
SO č. 103 (km 4,948 - 5,745) Višňová – hranice okresu J. Hradec 
- spojovací postřik 0,50 kg/m2 
- vrstvy pro obnovu a opravu z asf. betonu (vyrovnávka) 
- spojovací postřik 0,50 kg/m2 
- položení obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 40 mm 

Součástí stavby budou úpravy napojení a ošetření spár, napojení vjezdů na sousední pozemky a 
rozjezdy křižovatek. Zpevněné povrchy sjezdů budou min. 1m od hrany živičného povrchu vozovky 
zafrézovány a doplněny asfaltovým kobercem tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice. 
Nezpevněné povrchy připojené k silnici budou dosypány recyklátem nebo štěrkodrtí, tak, aby 
plynule navazovaly na úpravu silnice. Autobusové zastávky budou opatřeny novou živičnou 
vrstvou, plynule navazující na provedenou opravu vozovky silnice. 
Podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace vypracované stavebníkem, 

datum 3/2016. Případné změny nesmí být provedeny bez povolení zdejšího speciálního 
stavebního úřadu. 



2. Stavba  bude provedena dodavatelsky oprávněným subjektem, bude na ní zajištěn technický 
dozor a bude veden stavební deník. Jméno zhotovitele a termín zahájení stavby oznámí 
stavebník po skončení výběrového řízení zdejšímu povolovacímu orgánu. 

3. Na viditelném místě bude před zahájením stavby vyvěšen štítek o povolení stavby a ponechán 
tam až do doby dokončení stavby. 

4. Stavba bude provedena na pozemcích, na které má stavebník vlastnické nebo užívací právo. 
5. Za soulad prostorové polohy stavby s projektovou dokumentací odpovídá dodavatelská firma.  
6. Provedení stavby musí vyhovovat obecným technickým požadavkům na výstavbu. 
7. Zhotovitel je povinen požádat správce inženýrských sítí o vytýčení a ochranná pásma sítí 

respektovat podle jejich vyjádření. Po odkrytí sítí budou jejich majiteli upřesněny ochranné 
práce na vedení. Ochrana síti musí být provedena podle pokynů jejich správců a podle 
příslušných norem a zákonů a dle podmínek jejich vyjádření a povolení.  

8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném 
znění. 

9. Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vjezdu a vstupu nepovolaných osob z důvodu 
ochrany jejich zdraví. 

10. Likvidace odpadů vzniklých při stavebních pracích bude prováděna v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Doklady o likvidaci odpadů budou předloženy 
k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

11. Při provádění stavby budou dodržovány technologické postupy  a příslušné technické normy, je 
nutno minimalizovat dopady na životní prostředí vlivem prašnosti, hluku, otřesů a podobně, 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 

12. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky a podmínky obsažené ve vyjádřeních, 
případně rozhodnutích zainteresovaných orgánů a organizací, jež má stavebník k dispozici a 
byla předložena k řízení. 
• Drážní úřad – podmínky závazného stanoviska ze dne 10.6.2016 č.j. ML-SOL0462/16-2/Jz 
• Správa železniční dopravní cesty, s.o. – podmínky stanoviska ze dne 16.6.2016 č.j. 

11821/2016-SŽDC-OŘ-OPS PLZ-550/Kub 
• Městský úřad Jindřichův Hradec, odb. ŽP – podmínky závazného stanoviska ze dne 

26.4.2016 č.j. OŽP/17656/16/Še 
• ČEVAK a.s. – podmínky vyjádření ze dne 23.3.2016 č.j. 016070022466 
• E.ON Servisní, s.r.o., RCDS J. Hradec – podmínky vyjádření o existenci distribuční 

soustavy (elektrická síť) ze dne 31.3.2016 č.j. Z0980 – 16110028 
• E.ON Česká republika, s.r.o., Reg. správa J. Hradec – podmínky souhlasu se stavbou a 

činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 6.4.2016 
č.j. R11655-16112081 

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – podmínky vyjádření ze dne 23.3.2016 č.j.  
567445/16 

• Město Kardašova Řečice – podmínky vyjádření ze dne 5.4.216 č.j. 32/2016 
13. Při provádění stavebních prací je stavebník povinen dbát oprávněných zájmů a práv vlastníků 

sousedních nemovitostí, nesmí docházet k poškozování a znečišťování těchto nemovitostí. 
14. Všechny nemovitosti dotčené stavbou musí být uvedeny do původního a náležitého stavu. 
15. V průběhu stavby budou prováděny kontrolní prohlídky stavby dle návrhu. O těchto kontrolách 

bude vždy uvědomen speciální stavební úřad pro možnost účasti na těchto prohlídkách. 
16. Stavba bude dokončena do 30.8.2018. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního 

souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona), o jehož vydání požádá stavebník zdejší speciální 
stavební úřad minimálně jeden měsíc před skončením stanoveného termínu dokončení stavby. 
K žádosti stavebník přiloží doklady podle vyhlášky č. 526/2006 Sb., příloha č. 5, část B.  

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 Městský úřad  Jindřichův Hradec odbor dopravy obdržel dne 20.4.2016 od stavebníka 
ohlášení stavby na stavbu „Oprava silnice III/13525, K. Řečice – Višňová – křižovatka III/13522“ 
na parcelách č. 1290/3, 1294/2, 1298/2 a 4232/1 v k.ú. Kardašova Řečice, na parcele č. 1644 v k.ú. 
Pleše a na parcelách č. 27 a 1284 v k.ú. Višňová u Kardašovy Řečice. Po posouzení ohlášení stavby 
speciální stavební úřad došel k závěru, že ohlášení nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu 



s provedením ohlášeného stavebního záměru. Na základě tohoto zjištění speciální stavební úřad 
usnesením ze dne 27.4.2016 č.j. DOP/20733/16/AN rozhodl o provedení stavebního řízení. 
Současně speciální stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění žádosti a usnesením ze dne 
27.4.2016 č.j. DOP/21903/16/AN řízení přerušil. Po doplnění žádosti speciální stavební úřad 
přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 115 odst. 1 stavebního zákona a posoudil 
shromážděná stanoviska a připomínky. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem 
účastníků řízení, bylo zahájení řízení oznámeno veřejnou vyhláškou a jelikož jsou speciálnímu 
stavebnímu úřadu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení, upustil od místního šetření a ústního jednání. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno 
na úřední desce s možností podání námitek do 10 dnů ode dne doručení. V průběhu řízení nebyly 
uplatněny žádné námitky.  

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský 
úřad Jindřichův Hradec odb. výstavby a ÚP dne 20.4.2016 č.j. VÚP/20659/16/Bb. 

Žádost o stavební povolení a projektová dokumentace byly doloženy těmito doklady: 
• Dohoda o právu provést stavbu uzavřená mezi stavebníkem a Marií Bromovou 
• Dohoda o právu provést stavbu uzavřená mezi stavebníkem a Františkem Vodičkou 
• Drážní úřad – podmínky závazného stanoviska ze dne 10.6.2016 č.j. ML-SOL0462/16-2/Jz 
• Správa železniční dopravní cesty, s.o. – stanovisko ze dne 16.6.2016 č.j. 11821/2016-SŽDC-OŘ-

OPS PLZ-550/Kub 
• Městský úřad Jindřichův Hradec, odb. ŽP – závazné stanovisko ze dne 26.4.2016 č.j. 

OŽP/17656/16/Še 
• ČEVAK a.s. – vyjádření ze dne 23.3.2016 č.j. 016070022466 
• E.ON Servisní, s.r.o., RCDS J. Hradec – vyjádření o existenci distribuční soustavy (elektrická 

síť) ze dne 31.3.2016 č.j. Z0980 – 16110028 
• E.ON Česká republika, s.r.o., Reg. správa J. Hradec – souhlasu se stavbou a činností 

v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 6.4.2016 č.j. R11655-
16112081 

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření ze dne 23.3.2016 č.j.  567445/16 
• Město Kardašova Řečice – vyjádření ze dne 5.4.216 č.j. 32/2016 
• KŘPJčK, DI, J. Hradec – vyjádření ze dne 6.4.2016 č.j. KRPC-54154-1/ČJ-2016-020306 
• Vyjádření dále dali: Obec Višňová; Lesy České republiky, s.p.; E.ON Servisní, s.r.o., RCDS J. 

Hradec – vyjádření o existenci distribuční soustavy (zařízení plyn) 

Projektová dokumentace  splňuje  obecné technické požadavky na výstavbu a uskutečněním 
stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezeny či ohroženy práva a oprávněné 
zájmy účastníků řízení.   

Protože speciální stavební  úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a 
provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu s velkým počtem účastníků a zahájení 
stavebního řízení již bylo účastníkům řízení oznámeno veřejnou vyhláškou podle § 144 správního 
řádu, oznamuje se jim stavební povolení rovněž veřejnou vyhláškou (§ 115 odst. 5 stavebního 
zákona).  

P o u č e n í   o   o d v o l á n í : 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1. správního řádu 

odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů 
od jeho oznámení k odboru dopravy a SH Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých 
Budějovicích, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy Městského úřadu Jindřichův Hradec.  

Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodných s počtem účastníků řízení. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad J. Hradec odb. 
dopravy. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1. správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen 
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

                                                             
  
  
Otisk úředního razítka 
                       vedoucí odboru dopravy 
         Městského úřadu J. Hradec 
              Ing. Zbyněk Heřman 
 
 



 
Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí 

Před vydáním tohoto rozhodnutí byl uhrazen na účet Města Jindřichův Hradec správní poplatek podle 
položky č. 18 písm. e) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 1000 Kč.  

Město Kardašova Řečice, Obec Pleše a Obec Višňová žádáme o vyvěšení tohoto povolení na úřední 
desce obce a následnému zaslání zpět Městskému úřadu Jindřichův Hradec odb. dopravy. 
 

Rozdělovník: 
Stavebník: 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2. správního řádu zákona č. 500/2004 Sb.: 
Město Kardašova Řečice, nám. J. Hrubého 64, 378 21 K. Řečice 
Obec Višňová, Višňová 45, 378 21 K. Řečice 
Obec Pleše, Pleše 85, 378 21 K. Řečice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
E.ON Česká republika, s.r.o., správa elektrické sítě, F.A. Gersnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice 
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 
Lesy České Republiky, s.p., Přemyslova 1105/19, 500 08 H. Králové 

Vlastníci nemovitostí sousedících se stavbou, parcela č.: 
k.ú. Kardašova Řečice 
st. 551  1188  1189/1  1190/2  1191  1203/1  1206/2 
1208  1209/2  1209/3  1209/5  1217  1220  1224 
1227  1262/1  1264  1268  1276/3  1277/1  1278/1 
1282/1  1282/3  1283  1284  1285/1  1286  1287 
1288  1289  1290/1  1291  1290/3  1291  1292  
1294/1  1296  1298/1  4229/1  4230/1  4235/2  4281/2 
4283/17 
 
k.ú. Pleše 
st. 61   st. 99   612/1  612/10  612/11  612/12  612/13 
612/15  612/16  612/18  612/19  612/20  612/21  612/22 
612/24  619/1  619/3  621/1  621/2  621/3  621/5 
628  630/4  630/15  630/64  630/65  630/66  630/67  
630/67  630/68  630/69  630/70  630/72  630/73  630/74 
630/86  630/96  630/141 630/142 630/143 662/2  665/2 
665/36  666 667 843/1  1693/2  1693/8  1693/10 1690 
 
k.ú. Višňová u Kardašovy Řečice 
st. 2  st. 12  st. 13  st. 23  st. 27  st. 28  st. 29 

st. 33  st. 41  st. 42  st. 43  st. 44  st. 46  st. 61 

2/1  6/2  8  13  26/1  26/2  28 

29  30  33/2  35/4  38/2  38/3  38/4  

40/1  42  68/4  95/1  104  107/1  111  

113/2  161/20  166/17  166/18  166/19  611/1  611/12  

611/14  611/15  611/16  611/27  614  623  624  

632  639  648  659  660/1  660/2  676  

680  683  695  703  704  710  715  

716  719  724  729  734  743  748  

750  766/1  767/2  767/17  769/8  770/9  770/10  



770/11  771/2  773  774  776  817  818  

823  824  831  832  838  849  850  

859  866  876/2  876/7  876/9  876/10  876/80  

876/90  876/91  878/1  872/2  892/2  893  906  

907  918  919  929/1  929/2  930  946  

947  953/5  953/7  968  971/2  973  974  

1101/4  1101/5  1101/7  1101/8  1101/14 1101/18 1101/20 

1102/58 1102/65 1123/1  1123/2  1123/6  1127/1  1127/2  

1174  1187  1189  1190  1220  1221/1  1223  

1225  1226  1233/8  1241  1242  1243  1251  

1257  1258  1261  1263  1264  1265  1268/4  

1274  1275  1285/1  1285/2  1285/3  1285/11 1288  

1291/108 1297/1  1297/2  1297/3  1297/4  1300  1301  

1304/1  1305/1  1306/3  1309 

Dotčené orgány státní správy: 
KŘPJčK, Územní odb. J. Hradec, DI, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec 
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň 
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a ÚP, Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec 
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor ŽP, Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec 
 
 
 

 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………                     Sejmuto dne: ……………………… 
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