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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 19.8.2019 podalo 

Město Sezimovo Ústí, IČO 00252859, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01  Sezimovo Ústí 1, které zastupuje 

Graphic PRO s.r.o., Ing. Jiří Pěknic, IČO 28125657, Stránského 2255, 390 02  Tábor 2 

(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:  

Novostavba parkoviště - ul. Rudé armády, Sezimovo Ústí 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 193/2, 820/1, 830/1, 830/2, 830/3 a 830/6 v katastrálním území 

Sezimovo Ústí. 

 

Popis stavby: 

SO-000 Příprava staveniště 

Příprava staveniště bude zahrnovat odstranění všech dřevin z prostoru stavby, odstranění části stávajících 

komunikací, části stávající zpevněné plochy a obrubníků ohraničujících tyto plochy v místě budoucí 

stavby, odstranění lampy veřejného osvětlení z prostoru stavby, skrývku ornice z plochy zeleně v místě 

budoucího parkoviště.  

 

SO-100 Parkoviště a chodník 

Parkoviště bude napojeno na ulici Rudé armády dvěma sjezdy. Budou sloužit k vjezdu i výjezdu z 

parkoviště. Jeden sjezd bude mít šířku 6,0m, délku 5,5m a podélný sklon od ulice do parkoviště do 0,4%, 

druhý sjezd bude mít šířku 6,0m, délku 7,8m a podélný sklon od ulice do parkoviště do 0,8%. Poloměry 

směrových oblouků v místech napojení na ulici Rudé armády budou 3,0 a 4,0m. Parkoviště bude tvořeno 

obousměrnou komunikací šířky 5,0 a 6,0m a délky 88m, a parkovacími plochami s parkovacími místy o 

rozměrech 5,0 x 2,75m, 4,5 x 2,75m, 5,0 x 2,5m a 6,75 x 2,0m. Navrženo je 45 kolmých a 1 podélné 

parkovací místo, celkem tedy 46 parkovacích míst. Dále jsou navržena 3 kolmá parkovací místa pro 

vozidla přepravující osobu těžce pohybově postiženou o rozměrech 5,0 x 3,5m. Povrch sjezdů a 

komunikace bude ze zámkové dlažby, povrch parkovacích ploch bude z drenážní a zámkové dlažby. 

Podélné a příčné sklony komunikace a parkovacích ploch budou od 0,5% do 1,0%. Nejlépe patrné jsou z 

výkresu situace stavby. Zemní pláň pod parkovištěm bude mít minimální příčný sklon 3,0% a bude 

odvodněna do podélných drenáží DN160. Drenáže budou napojeny přes odbočky do navržené dešťové 

kanalizace, která je zaústěna do retenčního objektu (viz. SO-300). Rýhy pro drenáže budou vyplněny 
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štěrkem frakce 16-32mm, štěrk bude obalen geotextílií. Podélný sklon drenáže nesmí být menší než 0,5%. 

d navrženého parkoviště po nové místo pro přecházení přes ulici Rudé armády bude proveden chodník 

délky 10,5m. Šířka chodníku bude 2,0m, u místa pro přecházení bude rozšířen na 3,0m. Podélný sklon 

chodníku bude 0,5%, příčný 2,0%. Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby. Ze speciální dlažby pro 

nevidomé bude u místa pro přecházení vytvořen varovný a signální pás. Dešťová voda z povrchu 

chodníku svedena do okolní plochy zeleně. V místě navrženého místa pro přecházení bude ze stávajícího 

chodníku vytvořena vysazená chodníková plocha. Bude zde tedy vybourán stávající asfalt a budou 

osazeny silniční betonové obrubníky 150x250x1000mm ohraničující vysazenou plochu. Nová plocha 

bude mít povrch ze zámkové dlažby. Ze speciální dlažby pro nevidomé na ní bude vytvořen varovný a 

signální pás k místu pro přecházení. Parkoviště, úseky ulice Rudé armády přilehlé k parkovišti, 

upravovaný úsek a vysazená chodníková plocha budou ohraničeny betonovými silničními obrubníky 

(150x250x1000mm), v místech snížení pod 80mm nájezdovými obrubníky (150x150x1000mm). 

Parkovací plochy budou od komunikace parkoviště odděleny betonovými chodníkovými obrubníky 

(80x250x1000mm). Přístupový chodník k parkovišti bude od ploch zeleně oddělen betonovými 

chodníkovými obrubníky (80x250x1000mm). Obrubníky budou uloženy do betonového lože (beton 

C25/30 XF4). 

 

SO-110 Úprava stávajících komunikací 

Se stavbou parkoviště bude nutné provést úpravy stávajícího propojení úseků ulice Rudé armády. 

Zároveň bude vyměněn i asfaltový povrch v tomto úseku, a to případně i včetně podkladních 

konstrukčních vrstev, pokud budou stávající nevyhovující nebo je nebude možné řádně zhutnit. Nový 

asfaltový povrch bude ohraničen novými silničními betonovými obrubníky 150x250x1000mm 

(uloženými +0,12m oproti povrchu). Směrové oblouky budou mít poloměry 16,5m a 9,0m. 

 

SO-300 Odvodnění parkoviště 

Odvodnění parkoviště bude řešeno plochami s vysokou propustností a vyspádování těchto ploch k 

uličním vpustem s přípojkami do retenčního objektu. Vzhledem k výsledkům hydrogeologického 

průzkumu bude objekt pouze retenční (bez vsakovací funkce) a zamezí se tak možnému drénování 

podzemních vod do jednotné kanalizace. Objekt je vybaven regulovaným odtokem (2 l/s) a 

bezpečnostním přelivem do stávající veřejné jednotné kanalizace. Část parkovacích stání bude mít povrch 

tvořený distanční (drenážní) dlažbou, ostatní plochy jsou asfaltové nebo budou ze zámkové dlažby. Pro 

účely výpočtu (níže) je uvažován koeficient odtoku z drenážní dlažby roven 0,4 (pro zatravněné či 

zanesené spáry) a 0,8 pro zámkovou dlažbu a asfaltové plochy. Srážkové vody se budou v těchto 

plochách částečně vsakovat do podloží. Přebytečná voda bude odvedena sklonem zemní pláně k 

drenážnímu potrubí a odtud dále do retenční nádrže. Uliční vpusti budou prefa betonové, rám s poklopem 

třídy zatížení D400, dno s kalovým prostorem a hluboký koš na splaveniny. Skruž nad kalovou jímkou 

bude vybavena otvorem pro PVC potrubí DN150. Potrubí bude z PVC 150 a PVC 200, SN 12, uloženo 

na lože tl. 100mm, frakce 0/16mm. Obsyp bude totožným materiálem 300mm nad vrchol potrubí. Část 

potrubí přepadu vedeného pod stávající komunikací ulice Rudé armády bude provedena protlakem. 

Cílová jáma bude před zaústěním do stávající kanalizace. Zaústění do stávající kanalizace bude 

provedeno navrtávkou s osazením dodatečné sedlové odbočky. Retenční nádrž je navržena jako podzemní 

objekt tvořený prefabrikovanou nádrží o objemu 19,9 m3. Objekt bude vybaven vstupním otvorem 

DN600. Nad otvorem bude umístěna skruž nebo kónus a pojízdný (D400) litinový, odvětraný poklop. 

Poklop bude v ploše zeleně obložen dvěma řadami žulových kostek (hrana 10 cm) uložených do prostého 

betonu. Vsakovací funkce bude znemožněna, protože je zde na základě HG průzkumu důvodné 

podezření, že by otevřený objekt mohl drénovat podzemní vody z okolí. Objekt je proto navržen pouze 

jako retenční. V nádrži bude cca 20 cm nade dnem )kalový prostor osazen regulovaný odtok. Regulovaný 

odtok je formou vírového regulátoru osazeném na potrubí bezpečnostního přepadu. DN otvoru vírového 

regulátoru bude specifikován v dalším stupni PD. Přístup do nádrže, k regulátoru a přelivu bude po 

ocelových poplastovaných stupadlech na stěně nádrže (alternativně žebříkem). Bezpečnostní přeliv a 

přepadové potrubí budou PVC DN200. Světlé rozměry navržené prefabrikované nádrže jsou 2,4 x 4,3 x 

1,93m (tl. stěny a dna 140mm). Nádrž včetně zákrytové desky budou v provedení pro pojížděné plochy 

(tř. zatížení D400). Uložení nádrže bude na podkladní betonovou desku nebo na štěrkové lože. 

 

SO-400 Veřejné osvětlení 

Projekt řeší elektroinstalaci veřejného osvětlení parkoviště, části ulice Rudé armády a místa pro 

přecházení. V prostoru stavby se nachází dvě stávající lampy veřejného osvětlení a s tím souvisí návrh na 

úpravu a rozšíření osvětlení. Jedna lampa bude odstraněna, druhá bude vyměněna a bude z ní napojeno 
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nové osvětlení parkoviště. Pro osvětlení parkoviště a osvětlení části ulice Rudé armády budou použita 

výbojková svítidla se světleným zdrojem 1x100W, s velmi širokou charakteristikou svícení při osazení 

svítidel na stožáry 10m vysoké s výložníkem délky 2m. Místo pro přecházení bude ze směru příjezdu 

vozidel osvětleno jedním výbojkovým svítidlem se zdrojem 150W, případně se může použít LED svítidlo 

se zdrojem 58W. Svítidlo bude osazeno na stožár pro osvětlení ulice v šestimetrové výšce na výložník 

délky 1,5m. Stožáry budou bezpaticové, třístupňové a žárově zinkované.  

 

SO-800 Sadové úpravy 

Z důvodu výstavby parkoviště je potřeba z plochy odstranit všechny dřeviny. Některé budou odstraněny a 

některé přesazeny a použity v nové kompozici. Před započetím stavby bude veškerá ornice z plochy 

shrnuta, deponována mimo stavbu a po dokončení použita na úpravu ploch. Deponie ornice bude 

zatravněna a pravidelně sečena, nebo udržována v bezplevelném stavu. Všechny plochy určené pro 

sadové úpravy budou srovnány a bude na ně doplněna ornice z deponie. Pouze do dvou záhonů uvnitř 

parkoviště bude použit hlinitopísčitý substrát pro výsadbu trvalek. Kostru sadových úprav tvoří šest kusů 

přesazených platanů "Platanus x acerifolia". Tři budou umístěny na jihovýchodní stranu prostoru, kde 

budou navazovat na stávající stromové patro, a tři na severozápad, na hranu křižovatky. Z této strany 

budou poskytovat částečné zastínění parkoviště. Po dvou stranách parkoviště budou umístěny volně 

rostoucí liniové výsadby nízkých keřů, které opticky oddělí parkoviště od stávající komunikace. Pro tyto 

účely bude použita mochna křovitá "Potentila fruticosa "Goldfinger"" a trojpuk něžný "Deutzia gracilis". 

Tyto druhy samy drží kompaktní tvar, nebudou potřebovat pravidelný řez, a nebudou překážet ve výhledu 

při vjezdu a výjezdu z parkoviště. Dva vnitřní záhony uprostřed parkoviště budou osazeny směsí 

kvetoucích suchomilných dřevin a trvalek, která by měla tolerovat i delší období sucha a nedostatek vody. 

I proto je nutné do těchto dvou záhonů použít kvalitně namíchaný substrát s vyšším obsahem písku. 

Ostatní plochy budou zatravněny. Pro osetí bude použita parková travní směs s vyšším podílem kostřavy 

červené a kostřavy výběžkaté, které lépe odolávají suchu. 

 

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 Graphic PRO s.r.o., IČO 28125657, Stránského 2255, 390 02  Tábor 2 z 08/2019 – 

autorizace Ing. Martin Tůma, ČKAIT 0102294. Případné změny nesmí být provedeny bez 

předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

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

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

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

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

4. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. 

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

způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem. 

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

stavby:  

- Stanovisko ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice ze dne 8.8.2019, č.j.: 

O19070097892: V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro 

veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných 

vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, 

jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. Projektová dokumentace řeší parkoviště, 

které bude napojeno na ulici Rudé armády, a to dvěma sjezdy, které budou sloužit ke vjezdu i 

výjezdu z parkoviště. Přístup na parkoviště bude zajištěn přes navržený chodník napojený na 

stávající chodník přes místo pro přecházení přes ulici Rudé armády. V tomto místě bude u 

stávajícího chodníku zřízena vysazená chodníková plocha. Stavba bude napojena na stávající 

technickou infrastrukturu, kdy potrubí pro regulovaný odtok a bezpečnostní přeliv z retenční nádrže 

dešťových vod bude napojeno do stávající jednotné kanalizace. Dále dojde k úpravě resp. rozšíření 

stávajícího veřejného osvětlení, aby bylo parkoviště dostatečně osvětleno. S realizací souhlasíme při 

respektování následujících podmínek: Požadujeme předložit další stupeň PD k vyjádření (detailní 

řešení retenční nádrže), nejpozději před zahájením prací. Před zahájením zemních prací bude na 

místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro 
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veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Jelínek Bořivoj 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz 

(vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem). Investor umožní přístup technikům 

ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně 

sdělen termín zahájení stavby. Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 

m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6m 

od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Pokud v průběhu 

stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí 

předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. – Ladislav 

Buriánek. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí. Pro prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005. V případě umístění 

sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení 

předložit k odsouhlasení. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních 

přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek. 

V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce vydán 

písemný souhlas se záhozem. Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – provoz Táborsko Miňha Michal 

734642377. Křížení je nutno řešit kolmá. Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do 

jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. 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 a podle jeho pokynů. Pro 

odvodnění komunikace či zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním 

sifonovým přepadem. Napojení kanalizační přípojky z bezpečnostního přepadu retenční nádrže, bude 

provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu. Řádné provedení napojení bude na místě 

písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke 

kolaudaci. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést 

kamerovou prohlídku kanalizace, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným 

pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení. Při výstavbě nových zpevněných ploch 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 nutné 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 provozní středisko. Předání všech povrchových 

prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným 

pracovníkem ČEVAK a.s. – provoz Táborsko Miňha Michal 734642377. Toto potvrzení bude 

doloženo ke kolaudaci. Ke kolaudaci bude doložena dokumentace geodetického zaměření 

skutečného provedení kanalizačních přípojek od dešťových vpustí ve formátu DGN. Záruční doba u 

zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí 

provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak. K předání stavby doloží 

dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.   

- Stanovisko České telekomunikační infrastruktury a.s., ze dne 3.4.2019, čj: 592423/19: V zájmovém  

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

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

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

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

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

stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od 

krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (PVSEK) nesmí používat mechanizačních 

prostředků a nevhodného nářadí. 

Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit 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, anebo 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. 
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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 PD 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, při 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. 

Práce v objektech a odstraňování objektů: Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před 

zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, 

prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

bezpečné odpojení SEK. 

Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 

správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i 

vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 

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. 

- Vyjádření a souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy 

(elektrická síť) E.ON Servisní s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, RSCD 

Tábor, Budějovická 107, Tábor ze dne 28.6. 2018, Zn. M18391-16260988: V zájmovém území se 

nachází podzemní vedení NN. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit 

předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku 

nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:  

a) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) 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 
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pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů NN zajistí p. Luděk Heršálek, tel. 

381 784 851, email: ludek.hersalek@eon.cz 

b) Výkopové práce lze provádět tak, aby nebyl ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnosti osob. 

Budou dodržena platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302. 

c) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození elektrického zařízení. 

       d) V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění elektrického zařízení. 

e) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na 

telefonní číslo 800 225 577.  

-    Vyjádření Teplárny Tábor, a.s. ze dne 2.4.2019 zn: RT067/2019/Gregor: Požadujeme dodržet 

ustanovení zákona č 458/200 Sb., o ochranném pásmu a ustanovení ČSN 736005 o prostorovém 

uspořádání sítí technického vybavení. Podzemní sítě mimo komunikace nejsou vzhledem ke svému 

uložení pojízdné těžkou technikou. Hrozí jejich poškození. Před zahájením výkopových prací je 

nutné požádat o vytýčení parovodu pracovníkem Teplárny a.s. – Antonín Gregor, te.: 602 391 281.  

-    Vyjádření CENTES Sezimovo Ústí, a.s., ze dne 4.4.2019: V uvedené lokalitě dojde ke styku 

s podzemními sítěmi rozvodů tepla v naší správě. Zasíláme umístění horkovodních sítí v zájmovém 

území.  

-      Vyjádření Nej.cz s.r.o. ze dne 11.4.2019, zn: VYJNEJ-2019-01197-01: Ve vyznačeném zájmovém 

území se nachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti 

Nej.cz s.r.o. V přiložených zákresech je orientačně zachycen průběh a druh naší sítě v místech, kde 

se naše vedení či zařízení nacházejí v oblasti vyznačeného zájmového území nebo se k němu 

bezprostředně blíží. Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení SEK dle § 102 zákona č. 

127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) činí 1 m po obou stranách krajního vedení. Toto 

ochranné pásmo není v přiložených zákresech zakresleno. Upozorňujeme, že kromě samotných 

kabelových vedení (metalických nebo optických) se pod úrovní terénu mohou nacházet i další 

zařízení jako jsou kabelové chráničky, spojky, komory, markery, sloupky a označníky apod., nad 

úrovní terénu se mohou nacházet např. sloupky či technologické skříně s rozvaděči a zesilovači a 

další zařízení. Na základě žadatelem uvedeného důvodu slouží toto vyjádření výhradně pro účel 

sloučeného územního a stavebního řízení. Za předpokladu, že budou dodrženy níže uvedené obecné 

podmínky, společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním 

příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce. 

Stavebník či jím pověřená třetí osoba je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo 

poškození SEK podle § 101, zák. č. 127/2005 Sb., a to především: • Zajistit zanesení informací o 

přítomnosti sítí elektronických komunikací v majetku Nej.cz s.r.o. vyskytujících se v lokalitě 

dotčené předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně zohlednění a řešení 

případného střetu dle podmínek v tomto vyjádření. • Dodržovat platnou legislativu, technologické 

postupy a technické normy pro příslušný druh staveb a veškerá doporučovaná bezpečnostní opatření, 

aby nedošlo ohrožení či k poškození jak naší SEK, tak majetku a zdraví osob. Naše SEK spolu s 

pomocnými zařízeními (např „kiosky“, kabelové komory, sloupky, kabelové rezervy, technologické 

skříně, rozvaděče, napájecí zařízení, antény atd.) nesmí být bez našeho souhlasu odstraněna, 

přeložena, manipulována ani dotčena žádným jiným způsobem. Existuje-li v místě stavby (pozemek, 

budova apod.) věcné břemeno či jiné právo ve prospěch naší společnosti, musí zůstat zachováno, 

případně být po provedení stavby obnoveno. V případě, že předmětný stavební záměr koliduje s naší 

SEK (situace kdy přítomnost SEK vylučuje možnost provedení předmětné stavební akce, nebo by 

její provedení ohrožovalo bezpečný a bezporuchový chod SEK), případně zasahuje-li do jejího 

ochranného pásma a existuje zároveň důvod domnívat se, že by předmětná stavba mohla negativně 

ovlivňovat bezpečný a bezporuchový provoz naší SEK nebo zamezovat přístupu k ní, případně i v 

jiných případech, kdy hrozí poškození SEK, je žadatel či jím pověřená třetí osoba bez zbytečného 

odkladu povinen kontaktovat pracovníky pověřené ochranou sítě (déle jen „POS“) za účelem 

dojednání konkrétních podmínek ochrany, případně společnost Nej.cz s.r.o. vyzvat k přeložení SEK. 

Stavbou (stavebním záměrem, stavební akcí) se rozumí jakékoliv stavební práce, demoliční práce, 

rekonstrukce či stavební úpravy, odstraňování havárií, výkopové práce (včetně bezvýkopové 

technologie jako jsou např. protlaky či podvrty), úpravy terénu, výsadby zeleně apod. V případě 

nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK je stavebník povinen s Nej.cz s.r.o. uzavřít nejprve 

smlouvu o realizaci přeložky. Následně budou na základě objednávky veškeré práce spojené s 

přeložkou či úpravou SEK provedeny pracovníky společnosti Nej.cz s.r.o. přičemž dle ustanovení § 

104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů je stavebník povinen společnosti Nej.cz s.r.o. uhradit veškeré náklady na 

nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Nedílnou součástí 
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přeložení nebo úpravy SEK jsou také kontrolní zkoušky SEK (tlakové zkoušky těsnosti HDPE 

chrániček, reflektometrické měření optických kabelů, případně i jiné), vypracování dokumentace 

skutečného provedení apod. Dojde-li k přeložce naší SEK, dodá stavebník polohopisnou 

dokumentaci (geodetické zaměření) překládaného úseku naší sítě v elektronické podobě (ideálně v 

.dgn formátu) a uhradí náklady na aktualizaci naší dokumentace. V případě přeložky rovněž 

stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena, stavební povolení atp.). V 

ochranném pásmu SEK neprovádět výsadbu trvalých porostů, zejména dřevin či jiných 

hlubokokořenících rostlin bez užití technologie, která spolehlivě a trvale zabrání poškození našich 

kabelů vlivem prorůstání kořenů mezi naše vedení. S ohledem na budoucí růst kořenových systémů 

rostlin je třeba provádět případnou výsadbu v takové vzdálenosti od našich vedení, aby jejich kořeny 

nemohly negativně ovlivňovat naše kabelové trasy (např. deformovat plastové kabelové chráničky) 

či nebránily přístupu ke kabelům v případě nutnosti provádění servisního zásahu. Bude-li použita 

technologie bránící prorůstání kořenů mezi naše kabely (např. protirůstové plachty či folie), je 

výsadba v blízkosti našeho vedení možná za předpokladu, že tato technologie nebude v případě 

potřeby servisního zásahu bránit přístupu k našim kabelům a zároveň, že nám bude vždy 

bezpodmínečně umožněno přistupovat k našemu vedení a provádět práce v případném ochranném 

pásmu dřevin. Vedou-li v blízkosti místa výsadby naše nadzemní sítě, je třeba dřeviny sázet v takové 

vzdálenosti, aby s ohledem na růst větví v budoucnu nedocházelo ke kolizi s naší SEK. Způsob 

ochrany našich vedení je vždy potřeba projednat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem. Při 

případném odstraňování či demolici stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se nachází v 

bezprostřední blízkosti odstraňované stavby, je nutné s POS či jiným námi pověřeným 

zaměstnancem domluvit další postup, zejména o zajištění bezpečného odpojení a přeložení našich 

zařízení. Pokud by jakákoliv nově budovaná stavba zasahovala svým ochranným pásmem do 

ochranného pásma našeho vedení, je nutné stavbu navrhnout takovým způsobem, aby byla možná 

bezproblémová údržba či provádění oprav naší sítě bez jakýchkoliv omezení (např. včetně používání 

mechanizace, otevřeného plamene apod.). Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je 

před započetím stavebních prací nutno v terénu trasu vedení vytýčit. Objednání vyhledání a vytýčení 

SEK je nutno provést 14 dní před plánovaným zahájením stavby. V případě, že se vám nebude dařit 

kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala. Nachází-li se v dotčené lokalitě 

naše nadzemní vedení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při případném používání vysokozdvižných 

zařízení, jako jsou například jeřáby, žebříky, vysokozdvižné montážní plošiny apod. Při provádění 

prací uvnitř objektů, na střechách budov či na stožárech je stavebník či jím pověřená třetí osoba 

povinen provést průzkum a zjistit polohu všech našich vedení a zařízení, které by mohly být stavbou 

dotčeny či poškozeny a provést taková opatření, aby k tomu nedošlo. Nachází-li se v místě provádění 

prací naše antény, nesmí před ně být umisťovány žádné zařízení (nesmí dojít k jejich „zastínění“). V 

případě potřeby pomoci s vyhledáním našich zařízení (jedná-li se např. o vedení pod omítkami či 

jinak skryté) kontaktujte POS a telefonicky se s ním domluvte na podrobnostech a objednejte u něj 

vyhledání sítě (objednávku je nutno provést 14 dní před zahájením prací). V případě, že se vám 

nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala. V místech, kde SEK 

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

povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí nad SEK. • 

Nachází-li se nadzemní vedení SEK na sloupech, stožárech či podpěrách, je třeba se vyvarovat všech 

prací a postupů, při kterých by mohla být narušena stabilita takových podpěrných bodů. Jsou-li 

takové podpěrné body v majetku třetí strany (např. ČEZ, technické služby apod.), je nutno oslovit 

jejich vlastníka a respektovat jím navržené podmínky ochrany. Stavebník či jím pověřená třetí osoba 

zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s 

podmínkami její ochrany. Rovněž je nutno obeznámit pracovníky s možnou odchylkou polohy 

našich vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení spolehlivě určit, je stavebník či jím 

pověřená třetí osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů námi 

pověřeného pracovníka. Zjistí-li stavebník či jím pověřená osoba rozpor v projektové dokumentaci 

(např. nenachází-li se trasy našich sítí tam, kde podle projektové dokumentace mají být či je zřejmé, 

že trasy vedou jinudy), případně bude-li nalezeno neidentifikované vedení s podezřením, že by 

mohlo patřit naší společnosti, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení 

konzultovat s POS či jiným námi určeným zaměstnancem. V případě, že se v průběhu stavby 

naskytnou předem nepředvídané okolnosti, které by mohly mít za následek ohrožení či poškození 

naší SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem a 

přijmout případně navržená opatření vedoucí k zabezpečení naší SEK. Při jakékoliv činnosti v 

ochranném pásmu SEK (1 m od podélné osy krajního vedení) či v jeho blízkosti musí být 
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postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození SEK. Práce je třeba provádět ručně se 

zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace (bagry či jiné hloubící stroje) a nevhodného nářadí. 

Dále je třeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétní požadavky na způsob ochrany našich 

zařízení. Vedení SEK nepřejíždět těžkými vozidly a mechanizací pokud nebude provedena 

odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným 

způsobem) – bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby. V ochranném pásmu SEK nesmí být 

uskladňován stavební materiál, zemina či suť ani v něm nesmí být umisťováno technické vybavení 

staveniště. Je nutno zajistit, aby k naší SEK byl vždy možný bezproblémový přístup. Stavebník, nebo 

jím pověřená osoba, není oprávněn trasy SEK jakýmkoliv způsobem znepřístupnit, např. 

zabetonováním. Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení 

a prostorového uspořádání trasy SEK. Není možné snižovat ani zvyšovat krytí zeminou nad SEK bez 

našeho předchozího souhlasu. Při odkrytí vedení SEK je nutno toto vedení zabezpečit proti 

poškození, prověšení nebo odcizení. Rovněž je třeba učinit taková opatření, aby vedení nebylo 

poškozeno živly (např. sesuvem zeminy). Každé způsobené nebo zjištěné poškození SEK neprodleně 

telefonicky nahlásit osobě POS a současně na oddělení dohledu sítě (tel. 558 608 400). Při poškození 

SEK (i dodatečně zjištěném) způsobené činností či zanedbáním povinností stavebníka či jím 

pověřené osoby budou stavebníku předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady 

v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného SEK včetně následných škod a škod 

souvisejících (např. s přerušením provozu). V případě křížení či souběhu je nutno dodržovat platné 

normy (zejména ČSN 736005 o prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a technologické 

postupy, přičemž bude křížení či souběh řešen v dokumentaci předmětné stavby. Při křížení je nutno 

Vaše zařízení uložit pod naše stávající vedení. Dále je třeba obnovit pískové lože, důkladně zhutnit 

písek či zeminu pod naším zařízením a obnovit krycí výstražnou fólii a trasovací kabel. Dojde-li v 

průběhu stavby k odkrytí naší SEK, je nutno pořídit fotodokumentaci obnaženého vedení. Dále je 

nutno před záhozem vyzvat společnost Nej.cz s.r.o. , resp. pracovníka pověřeného ochranou sítě, k 

provedení kontroly obnaženého vedení za účelem ověření, zda není zařízení SEK poškozeno. Bez 

této kontroly není možné provést zához (nebude-li tato podmínka dodržena, mohou být případné 

poruchy či škody na našem zařízení považovány za zaviněné stavebníkem). Zároveň stavebník či jím 

pověřená třetí osoba předá POS kopii stavebního deníku příslušné stavby se všemi zápisy o 

provedených kontrolách při křížení či souběhu, poruchách, poškození SEK apod. a dále poskytne 

pořízenou fotodokumentaci. Ohlásit ukončení stavby. 

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. 
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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. Stavba bude dokončena do: 31.12.2021. 

 

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: 

- před pokládkou živičných vrstev komunikace a před pokládkou zámkové dlažby 

- 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 (na správním území obce, která vede 

technickou mapu obce, doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy 

změny týkající se obsahu technické mapy obce) 

- geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí (tento plán se nepřipojí, 

pokud nedochází ke změně půdorysného ohraničení stavby) 

- prohlášení zhotovitele 

- doklady k použitým výrobkům 

- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků 

- 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 19.8.2019 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu: Novostavba parkoviště 

- ul. Rudé armády, Sezimovo Ústí na pozemcích parc. č. 193/2, 820/1, 830/1, 830/2, 830/3 a 830/6 v 

katastrálním území Sezimovo Ústí. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební 

řízení. 

Závazné stanovisko bylo vydané Městským úřadem Sezimovo Ústí, odborem stavebního úřadu, 

územního plánování, životního prostředí a dopravy dne 23.7.2019 pod č.j. MĚÚ SÚ/2541/2019 

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 tohoto 

oznámení mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námitky, jinak že k nim 
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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. 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 

1537/1, 1537/2, 2766, parc. č. 193/34, 193/37, 193/107, 193/110, 193/111, 193/112, 830/4 v katastrálním 

území Sezimovo Ústí, 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 Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01  Sezimovo Ústí 1 

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

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České 

Budějovice 1 

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 

Teplárna Tábor, a.s., U Cihelny 2128, 390 02  Tábor 2 

CENTES Sezimovo Ústí, a.s., a.s., Dr. E. Beneše 21/6, 391 01  Sezimovo Ústí 1 

Nej.cz s.r.o., Francouzská 75/4, 120 00  Praha 2-Vinohrady 

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

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Eltodo - citelum, Novodvorská 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00  

Praha 411 

st. p. 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 1537/1, 1537/2, 2766, parc. č. 193/34, 

193/37, 193/107, 193/110, 193/111, 193/112, 830/4 v katastrálním území Sezimovo Ústí 

Sezimovo Ústí č.p. 426, č.p. 1517, č.p. 1518, č.p. 1519, č.p. 1141, č.p. 1142, č.p. 425, č.p. 683 a č.p. 

1078 

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: 

- závazné stanovisko vydané Městským úřadem Sezimovo Ústí, odborem stavebního úřadu, územního 

plánování, životního prostředí a dopravy dne 23.7.2019 pod č.j. MĚÚ SÚ/2541/2019 

- vyjádření  E.ON Česká republika, s. r. o., (elektrická síť) dne 2.4.2019 č.j. M18416-16316464 

- vyjádření E.ON Česká republika, s. r. o. (plyn) ze dne 2.4.2019 č.j. M18416-16316464 

- stanovisko České telekomunikační infrastruktury a.s., ze dne 3.4.2019, čj: 592423/19 

- vyjádření Teplárny Tábor, a.s. ze dne 2.4.2019 zn: RT067/2019/Gregor 

- vyjádření CENTES Sezimovo Ústí, a.s., ze dne 4.4.2019 

- vyjádření Jihočeského vodárenského svazu České Budějovice ze dne 2.4.2019, zn: 2019/880 

- vyjádření České radiokomunikace a.s., Praha ze dne 2.4.20189, zn: UPTS/OS/216449/2019 

- vyjádření Nej.cz s.r.o. ze dne 11.4.2019, zn: VYJNEJ-2019-01197-01 

- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Praha ze dne 2.4.2019, zn: E13685/19 

- vyjádření Fine Technology Outsource, s.r.o., Plzeň ze dne 2.4.2019, čj: 10664 

- vyjádření Správy a údržby Jihočeského kraje, závod Tábor ze dne 13.8.2019, zn: SUS JcK 

10736/2019 

- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Praha ze dne 2.4.2019, zn: MW9910128385115783 

- stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor 

Tábor, Dopravní inspektorát ze dne 31.7.2019, č.j.: KRPC-777-598/ČJ-2019-020806 

- rozhodnutí o povolení připojení pozemní komunikace Městského úřadu Sezimovo Ústí, odbor 

stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy dne 28.8.2019 pod č.j. 

MESU3741/2019 

- rozhodnutí o povolení připojení pozemní komunikace Městského úřadu Tábor, Odbor dopravy ze dne 

12.9.2019, č.j.: METAB 47554/2019/OD/ONov  
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- závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor ze dne 

19.7. 2019, č.j.METAB 41447/2019/OR/Šo 

- společné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 5.8.2019, č.j.: 

METAB 38853/2019/OŽP/Maš 

- závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 31.7.2019, č.j.: 

METAB 43648/2019/OŽP/Mu 

- stanovisko Povodí Vltavy České Budějovice ze dne 13.8.2019, zn: PVL-53044/2019/140-Nek  

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, České Budějovice  ze dne 

22.7.2019, č.j.: KHSJC 20638/2019/HOK TA 

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor ze dne 

5.8.2019, Č.j.: HSCB-3199-2/2016 UO-TA 

- Stanovisko ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice ze dne 8.8.2019, č.j.: 

O19070097892 

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 

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 
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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 23.8.2019. 

 

 

Doručí se: 

Stavebník: (datovou schránkou) 

Graphic PRO s.r.o., IDDS: dwas3pa zastoupení pro: Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01  

Sezimovo Ústí 1 

  

Ostatní účastníci dle § 94k písm. a) až e): (veřejnou vyhláškou) 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 

Teplárna Tábor, a.s., IDDS: umcgmpf 

CENTES Sezimovo Ústí, a.s., IDDS: vjvdwpw 

Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv 

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

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Eltodo - citelum, IDDS: k3h3xq2 

st. p. 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 1537/1, 1537/2, 2766, parc. č. 193/34, 

193/37, 193/107, 193/110, 193/111, 193/112, 830/4 v katastrálním území Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí 

č.p. 426, č.p. 1517, č.p. 1518, č.p. 1519, č.p. 1141, č.p. 1142, č.p. 425, č.p. 683 a č.p. 1078 

 

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou) 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní 

inspektorát, IDDS: eb8ai73 

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

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

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

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

Městský úřad Sezimovo Ústí, stavební úřad, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01  Sezimovo Ústí , IDDS: h76j9ss 

 

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

Městský úřad Sezimovo Ústí se žádostí o vyvěšení. 

 

1 x spis zde 
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