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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
Výroková část:
Stavební úřad České Budějovice, 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 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
28.8.2018 podal
Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 26 České Budějovice 7,
který zastupuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, Nemanická 2133/10,
České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
(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
Změna stavby - úpravy silnice II/155 a II/156 v Obci Strážkovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1590/1 (ostatní plocha), parc. č. 1615/4 (ostatní plocha),
parc. č. 1615/12 (ostatní plocha), parc. č. 1615/13 (ostatní plocha), parc. č. 1615/19 (ostatní plocha),
parc. č. 1615/20 (ostatní plocha), parc. č. 1615/27 (ostatní plocha), parc. č. 1623/1 (ostatní plocha),
parc. č. 1623/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Strážkovice.
Druh a účel umisťované stavby: dopravní a technická infrastruktura
Seznam stavebních objektů (SO), které jsou předmětem žádosti územního rozhodnutí:
SO 101 Silnice II/155
Po dostavbě obchvatu silnice II/156, který není součástí této žádosti, bude průtah silnice II/155 upraven
jako hlavní komunikace. Celková délka úpravy je 202,45 m. Začátek úpravy je v křižovatce s místní
komunikací vedoucí od obecního úřadu. Konec úpravy plynule naváže na úpravu komunikace v rámci
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úprav souvisejících s připravovaným obchvatem obce. Srážková voda bude svedena pomocí nových
uličních vpustí do stávající kanalizace.
SO 102 Silnice II/156 (MK)
Stávající průtah silnice II/156 bude upraven tak, aby byl kolmo napojen na průtah silnice II/155. Celková
délka úpravy je 44,5 m.
SO 105 Úprava chodníku
Úprava chodníku v délce 19 m, šířka bude 2,0 m.
SO 106 Nové chodníky včetně opěrné zdi
Nový chodník o šířce 2,0 m a délce 220 m v centru obce podél průtahu silnice II/155 směr Komařice,
který je napojen na stávající chodník.
SO 301 Překládka vodovodu
Stávající vodovod IPE 90 v délce 19 m, který kříží komunikaci II/155 je nutné výškově upravit kvůli
výškové úpravě nivelety komunikace.
SO 302 Překládka kanalizace
V místě podchodu silnice II/155 bude provedena výměna kanalizačního potrubí o délce 10 m.
SO 401 Veřejné osvětlení 13 ks svítidel
13 ks svítidel na stožárech pro osvětlení komunikací.
SO 402 Překládka sdělovacího kabelu Cetin
Sdělovací kabel bude přemístěn do prostoru navrženého chodníku.
SO 901 Přemístění historického rozcestníku (kulturní památka)
Kamenný rozcestník z 19. století bude přemístěn z prostoru křižovatky silnice II/155 a II/156, tj.
z pozemku parc. č. 1590/1 na pozemek 1615/4 k.ú. Strážkovice.
Popis stavby:
Jedná se o úpravu stávající křižovatky silnic II/155 a II/156 v obci Strážkovice. Po dostavbě obchvatu
obce, který není předmětem této žádosti, dojde ke změně přednosti jízdy pro vozidla i na řešené
křižovatce v obci. Nově bude jako hlavní silnice II/155. Nové chodníky se propojí s již existujícími.
Součástí stavby bude i nové veřejné osvětlení. Úprava komunikace si vyžádá překládky stávajících
inženýrských sítí.
Umístění stavby na pozemku:
- Parc. č. 1590/1, 1615/4, 1615/12, 1615/13, 1615/19, 1615/20, 1615/27, 1623/1, 1623/2
k.ú. Strážkovice.
Určení prostorového řešení stavby:
- Dle výkresu situace v měřítku 1:250
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- Intravilán obce Strážkovice.
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.
2. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem v měřítku 1:250, ve kterém je zakreslen
současný stav území v měřítku katastrální mapy a stavební pozemek, s požadovaným umístěním
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
3. Po právní moci tohoto územního rozhodnutí podá žadatel žádost o stavební povolení na stavební
objekt - přeložku vodovodu a kanalizace u příslušného speciálního stavebního úřadu, kterým je
Magistrát města Ćeské Budějovice, odbor ochrany životního prostředí.
4. Po právní moci tohoto územního rozhodnutí podá žadatel žádost o stavební povolení na stavební
objekt - silnice II/156 (MK), úprava chodníku, nové chodníky včetně opěrné zdi u příslušného
speciálního stavebního úřadu, kterým je Magistrát města Ćeské Budějovice, odbor dopravy
a silničního hospodářství.
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Stavební objekt - veřejné osvětlení je stavbou uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 stavebního
zákona: vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační
a telekomunikační techniky, která dále nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
Stavební objekt překládka sdělovacího kabelu Cetin je stavbou uvedenou v § 103 odst. 1
písm. e) bod 4 stavebního zákona: nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických
komunikací, která dále nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
Za dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí odpovídá zpracovatel projektové dokumentace
pro stavební povolení. Dodržení těchto podmínek bude dokladováno v žádosti o stavební povolení.
Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.
Projektová dokumentace pro stavební povolení bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány
a spolupůsobícími organizacemi. Případné připomínky a požadavky budou do této projektové
dokumentace zapracovány, dále i stanoviska a připomínky vlastníků a správců inženýrských sítí
a zařízení, na které bude stavba napojena nebo které bude navrhovaná stavba přípojkami křížit.
Projektová dokumentace pro stavební povolení bude splňovat obecné technické požadavky
na výstavbu, stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Magistrátu města České Budějovice,
odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 15.5.2018 pod zn. ODASH/7794/2018Tal:
• Před zásahem do dotčených pozemních komunikací bude min. 6 týdnů před zahájením
stavebních a montážních prací podána žádost o povolení zvláštního užívání a žádost
o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Žádosti budou doplněny
souhlasným vyjádřením vlastníka dotčené pozemní komunikace a Policie České republiky,
krajského ředitelství policie Jihočeského kraje – dopravního inspektorátu, České Budějovice.
• Stavba nesmí mít vliv na stavebně technický stav dotčené pozemní komunikace, nesmí dojít
k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, ke zhoršení rozhledových a odtokových poměrů,
podmínek pro provádění údržby silnice a jejího příslušenství. Během stavby nebudou
vynášeny nečistoty na silnice a místní komunikace.
• V případě změny v projektu požadujeme předmětnou odchylku od plánovaného provedení
předložit k odsouhlasení.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot
stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
V případě poškození odvodňovacích systémů, zabezpečí investor stavby jejich opravu a uvedení
do funkčního stavu.
Dodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude dokladováno v žádosti o stavební povolení.
Stavba se nachází v ochranném pásmu podzemního vedení NN. Ke stavbě v ochranných pásmech
nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen
zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46, odst. 11) zákona
č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích,
v platném znění. Dle vyjádření E.ON ČR, s.r.o., České Budějovice ze dne 19.3.2018: S předloženou
dokumentací souhlasíme za podmínky přibetonování a prodloužení stávajících chrániček
pod rozšířenou komunikací tak, aby chráničky na každé straně přesahovaly komunikaci o 50 cm.
Budou dodrženy podmínky vyjádření k přeložkám sítě SEK společnosti CETIN ze dne 7.6.2018:
V rámci realizace stavby je nutno dodržet podmínky stanovené naším vyjádření o existenci
podzemních vedení komunikační sítě ze dne 5.1.2018 č.j. 504096/18.
Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými
osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.
Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních
inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich
poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru
příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden
zápis do stavebního deníku.
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19. Budou dodrženy podmínky ochrany technické infrastruktury uvedené ve vyjádření správců
jednotlivých sítí, konkrétně podmínky uvedené ve vyjádření společnosti: E.ON Česká republika,
s.r.o., ze dne 10.1.2018 pod zn. H1858/5-16225009.
III.

Stanoví další podmínky pro realizaci stavebního objektu veřejné osvětlení a sdělovací
kabel Cetin:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Ing. František
Stráský, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými
osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.
4. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytyčení všech podzemních
inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich
poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru
příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem.
5. O případné povolení záboru veřejného prostranství (komunikace) požádejte nejméně 30 dnů před
zahájením příslušných prací u Magistrátu města České Budějovice - odboru dopravy a silničního
hospodářství.
6. Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na povinnost respektovat
ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavebník již od doby
přípravy stavby oznámí tento záměr Archeologickému ústavu a umožní jemu nebo jiné oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
7. Vlastníci sousedních dotčených pozemků budou v dostatečném předstihu informováni o zahájení
stavebních prací. Stavebník při realizaci této stavby bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů
sousedních nemovitostí.
8. Při provádění stavby nesmí být narušeny či ohroženy sousední stavby a pozemky - je třeba si počínat
tak, aby jejich vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo
k neodůvodněným omezením jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečištění
okolí stavby, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
9. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či
jiný veřejný zájem. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které
umožní přístup a příjezd na stávající přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené
viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno.
10. Staveniště se musí dále zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak,
aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se
pro staveniště smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání
jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále
ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám
nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
11. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
12. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů a vyhl. Ministerstva životního
prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel stavby nebo stavebník
musí mít v souladu se zákonem a prováděcími vyhláškami zajištěno odstranění odpadů
prostřednictvím oprávněné osoby, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění
odpadů. Odpady budou předávány k likvidaci pouze této oprávněné, právnické nebo fyzické osobě,
která je provozovatelem zařízení k jejich využití nebo k odstranění, dále viz § 12,
odst. 3 a odst. 4 zákona.
13. Území dotčené stavbou a veškerá narušená veřejná prostranství budou po skončení prací uvedena
do původního stavu.
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14. Při křížení, souběhu nebo dotyku stavby nebo vedení inženýrských sítí s vodními toky,
vodohospodářskými díly a zařízeními budou dodrženy příslušné normy, budou respektovány právem
chráněné zájmy vlastníků a uživatelů dotčených pozemků.
15. V případě poškození odvodňovacích systémů zabezpečí investor stavby jejich opravu a uvedení
do funkčního stavu.
16. Způsob a postup prací souvisejících se stavbou bude volen tak, aby byla zajištěna průjezdnost
a únosnost komunikace pro potřebu jednotek Hasičského záchranného sboru a vozů rychlé lékařské
pomoci k okolním objektům a zachován průchod chodců a přístupy do stávajících objektů
a
na pozemky.
17. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot
stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 26 České Budějovice 7
IV. Užívání stavby:
Dokončenou stavbu stavebního objektu – veřejné osvětlení a sdělovací kabel Cetin lze dle § 119 odst. 1
stavebního zákona užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je podle § 122 stavebního
zákona povinen podat stavebnímu úřadu žádost o jeho vydání, která musí obsahovat náležitosti a přílohy
dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 12, části A a B, k této vyhlášce.
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti
stavebnímu povolení a ověřené projektové dokumentaci
b) popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace
s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby
c) projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem při povolení stavby
d) protokol o vytyčení stavby
e) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí
technického vybavení ještě před jejich zakrytím)
f) revizní zprávu elektrického vedení
g) měřící protokoly ke sdělovacímu kabelu Cetin
h) doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů vzniklých během realizace stavby
i) předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsán
j) plnou moc v případě zastupování stavebníka
k) souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
l) souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (dle §122 odst. 1
stavebního zákona, pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska
dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy)
m) doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního
zákona) dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a prohlášení zhotovitele
(oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) stavby o jakosti
provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o shodě
Odůvodnění:
Dne 28.8.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Źádost byla úplně doplněna
dne 12.11.2018. Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 23.11.2018 zahájení územního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 3.1.2019, o jehož výsledku
byl sepsán protokol.
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Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na výstavbu. Navrženou stavbu posoudil Magistrát města České Budějovice, odbor
územního plánování, který vydal k navržené stavbě souhlasné závazné stanovisko dne 9.5.2018 pod zn.
OÚP/2018/O-581/Vá. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Stanoviska a vyjádření sdělili:
E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 10.1.2018 pod zn. H1858/5-16225009
Obec Strážkovice ze dne 3.5.2018 č.j. 66/2018
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 15.5.2018 pod zn.
ODASH/7794/2018Tal
Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 29.3.2018 pod zn.
OOZP/2734/2018 Kot
Magistrát města České Budějovice - odbor územního plánování, a architektury, ze dne 5.9.2018 pod zn.
OÚP/2018/0-581/Vá
HZS Jihočeského kraje ze dne 20.3.2018 pod zn. HSCB-1118-2/2018 KŔ
KHS Jihočeského kraje ze dne 14.3.2018 pod zn. KHSJC 06084/2018/HOK CB-CK
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ze dne 20.3.2018 pod zn. SÚS JcK/3981/2018/155
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Č. Budějovice,
rozhodnutí o přemístění rozcestníku ze dne 12.11.2018 pod zn. OZZL 131280/2018/jahor
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kultury a památkové péče, oddělení památkové péče ze dne
7.8.2018 pod zn. OKPP63173/2018/misi/8
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, České Budějovice, ze dne
3.9.2018 pod zn. ODSH109623/2018mace
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice
č.j. KRPC-63606-2/2018-020106 ze dne 9.5.2018 a ze dne 15.3.2018 č.j. KRPC-37490-1/2018-020106
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., České Budějovice ze dne 16.4.2018 zn. 132180047
Stanovení okruhu účastníků územního řízení:
Okruh účastníků územního řízení je vymezen v rámci ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle tohoto
ustanovení účastníky územního řízení je žadatel Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu
1952/2, 370 26 České Budějovice 7, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO
70971641, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10; obec, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo
k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním řízením přímo dotčeno. Z citovaného
ustanovení vyplývá, že významnou povinností stavebního úřadu je v územním řízení individualizovat
okruh jeho účastníků. Jde tedy o subjektivní posouzení, které přísluší provést stavebnímu úřadu podle
okolností konkrétního případu. Na podkladě uvedených skutečností stavební úřad individualizoval okruh
účastníků v zahájeném územním řízení v předmětné věci, jak výše uvedeno.
Protože se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým se dle ustanovení § 144
odst. 1 správního řádu, rozumí řízení s více než 30 účastníky, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou.
Dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě.
Ve smyslu § 144 odst. 6 správního řádu se doručuje jednotlivě též účastníkům řízení uvedeným v § 27
odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu známi. Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona jsou
účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85
odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
Územní rozhodnutí je dle § 92 odst. 3 stavebního zákona účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2
písm. b) stavebního zákona, doručováno „veřejnou vyhláškou“ dle ustanovení § 144 správního řádu, a to
tak, že účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
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Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 26 České Budějovice 7, (žadatel)
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Trhové Sviny
(jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn)
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, jedná se o pozemky:
parc. č. 1590/1, 1615/4, 1615/12, 1615/13, 1615/19, 1615/20, 1615/27, 1623/1, 1623/2 v katastrálním
území Strážkovice.
Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Trhové Sviny
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 26 České Budějovice 7
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, jedná se o pozemky:
st. p. 21/1, 21/6, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 34, 39/1, 39/2, 41, 46/2, 107, 111, 122, 152, 343, 473, parc. č. 55,
56, 57/1, 57/2, 59/3, 59/4, 59/5, 69/2, 94/1, 98/2, 111/3, 111/4, 111/5, 112, 115/1, 1597/1, 1597/5, 1615/8,
1615/9, 1615/11, 1615/18, 1615/25, 1615/31, 1615/35, 1615/40, 1615/41, 1638 v katastrálním území
Strážkovice.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Strážkovice č.p. 37, č.p. 1, č.p. 90, č.p. 2, č.p. 54, č.p. 8, č.p. 85, č.p. 55, č.p. 91, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 40,
č.p. 88 a č.p. 3.
Správci technické a dopravní infrastruktury:
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Trhové
Sviny
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, obecnímu úřadu, jehož
územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, deále 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. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České
Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující
po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni
vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět
stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

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, se nevyměřuje. Od poplatku je
osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí
nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem
nebo územním samosprávným celkem.
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Obdrží:
navrhovatel – zpln. zástupce (dodejky)
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
ostatní účastníci (dodejky)
Obec Strážkovice, IDDS: 6z9bhk3
Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr
dotčené orgány
Obecní úřad Strážkovice, Strážkovice č.p. 95, 374 01 Trhové Sviny
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor kultury a památkové péče, IDDS: kdib3rr
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství, - zde Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictv Krajský úřad Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr
Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Územní odbor České Budějovice,
dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
Ostatním účastníkům je toto rozhodnutí doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu „veřejnou
vyhláškou“.
ostatní se žádostí o zveřejnění pro doručení účastníkům řízení:
Magistrát města – kancelář tajemníka KT -UD - Úřední deska, - zde –
Obecní úřad Strážkovice, Strážkovice č.p. 95, 374 01 Trhové Sviny
- se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení
zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Grafická příloha územního rozhodnutí, kterou tvoří situační výkres předmětu územního řízení a jeho
vazeb a účinků na okolí.

