Městský úřad Trhové Sviny
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny, tel. 386301436, e-mail: silhosp2@tsviny.cz
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Trhové Sviny
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MUTSX00954GM
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČ: 708 90 650
Zastoupen:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice
IČ: 709 71 641

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ
O POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Trhové Sviny – Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne
20.12.2018 žádost Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
IČ: 70890650, který zastupuje společnost Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.,
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641 o vydání stavebního povolení
na stavbu „Přeložka silnice II/155 a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov“ umístěnou
na pozemcích parc.č. KN 46/21, 46/9, 169/2, 171, 187/63, 211/1, 212/2, 218/2, 218/5,
220/8, 220/22, 2495/26, 2496/1, 2496/5, 2496/16, 2543, 2496/7, 2497/7, st.p. KN 82, 88, 90
v katastrálním území Trocnov a parc.č. KN 1623/1 v katastrálním území Strážkovice.
Popis stavby:
Jedná se o napřímení silnice II/155 a posunutí mostu přes dráhu SŽDC do nové polohy.
Silnice bude v novém stavu vedena ve třech protisměrných obloucích o poloměru 250, 350
a 350 m. Na začátku úseku bude výškově napojena na stávající klesání 3,0 % údolnicovým
obloukem o poloměru 400 m s přechodem na vrcholový oblouk o poloměru 800 m.
Za mostem v prostoru opěrných zdí bude silnice pomocí údolnicového oblouku o poloměru
400 m napojena zpět na stávající stav. Před mostem vpravo a za mostem na obou stranách
budou opěrné zdi minimalizující zásah do soukromých pozemků. Délka zdi před mostem
bude 15 m a za mostem vlevo 35 m, za mostem vpravo 38,6 m.
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Na obou stranách silnice bude na maximální délku umístěno svodidlo. Na pravé straně
za svodidlem bude chodník šířky 1,50 m a prostor pro protihlukovou stěnu. Vozovka
na mostě je navržena v šířce 7 m. Délka mostu bude 173,30 m, délka nosné konstrukce bude
165,8 m. Šířka nosné konstrukce bude 9,75 m, celková šířka mostu bude 10,20 m.
Celková délka nové větve silnice II/155 je 345 m, délka úpravy stávající větve silnice II/155
bude 232 m a délka nového sjezdu k zastávce bude 63,5 m. V rámci stavby dojde
k zatrubnění stávajícího příkopu vedoucího podél soukromých pozemků vpravo od mostu.
Zatrubněný příkop bude napojen na stávající kanalizaci. Do prodloužené kanalizace bude
zaústěno odvodnění mostu a přilehlé účelové komunikace. Součástí stavby je také napojení
nově vedené silnice II/155 na stávající větev se stávajícím mostem. V tomto úseku bude
vyměněna obrusná vrstva a zřízeno napojení na vjezd k soukromému objektu vpravo
za dráhou.
Stavba řeší dále sjezd k zastávce a k soukromé nemovitosti. Sjezd bude napojen na stávající
zpevnění u soukromé nemovitosti, které bude rozšířeno až na hranici soukromého pozemku.
Zpevněná plocha na konci sjezdu bude sloužit jako obratiště. Chodník vedený podél
komunikace na začátku úseku bude kompletně obnoven a výškově přizpůsoben novému
vedení pozemní komunikace. Chodník bude ukončen před sjezdem na soukromý pozemek,
který bude v rámci stavby napojen na nové vedení komunikace. Na části chodníku před
začátkem úpravy pozemní komunikace budou umístěny nové ploty s protihlukovou výplní.
Přístup k zastávce bude umožněn pomocí nového chodníku š. 2,0 m, který bude začínat
za stávajícím sjezdem. V rámci stavby bude provedeno vodorovné dopravní značení na silnici
II/155 a na místní komunikaci. Svislé dopravní značení bude upraveno ve smyslu nového
vedení silnice II/155.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla
všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64
odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením pod č.j. MUTS/3482/19/Kas ze dne
07.02.2019 a žadatel byl vyzván k doplnění výzvou pod č.j. MUTS/3483/19/Kas ze dne
07.02.2019. Lhůty byly určeny do 30.04.2019. Dne 26.04.2019 obdržel Městský úřad Trhové
Sviny – Odbor dopravy a silničního hospodářství žádost o prodloužení lhůty k doplnění
podkladů žádosti o vydání stavebního povolení z důvodu nezískání všech chybějících
dokumentů, a k prodloužení přerušení stavebního řízení. Dne 14.05.2019 bylo pod
č.j. MUTS/12550/19/Kas vydáno usnesení o prodloužení usnesení pod č.j.
MUTS/3482/19/Kas ze dne 07.02.2019 a dále bylo vydáno dne 14.05.2019 pod
č.j. MUTS/12543/19/Kas usnesení o prodloužení lhůty výzvy k předložení podkladů k žádosti.
Lhůty byly určeny do 31.12.2019. Nedostatky žádosti byly do této lhůty odstraněny.
Městský úřad Trhové Sviny - Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální
stavební úřad v souladu s § 47 správního řádu oznamuje, že řízení ve věci vydání stavebního
povolení na výše citovanou stavbu pokračuje a dále v souladu s ust. § 15 odst. 1, písm c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oznamuje
podle § 112 odst. 1 zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního
zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadě v Trhových Svinech
– odboru dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny, vždy
v úřední dny pondělí, středa od 8,00 – 17,00 hod a v pátek od 8,00 – 11,00 hod.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo, nebo právo založené smlouvou
provést stavbu, nebo opatření, nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo
stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět
ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Jan Hohenberger
Vedoucí Odboru dopravy a SH
Mě Ú Trhové Sviny
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města Trhové Sviny, a též
způsobem zajišťujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ………………………………… Sejmuto dne: …………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města Borovany, a též
způsobem zajišťujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ………………………………… Sejmuto dne: …………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Strážkovice, a též
způsobem zajišťujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ………………………………… Sejmuto dne: …………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) – d) stavebního zákona (doručenky a DS):
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
František Kubec
Helena Suchá
Jarmila Nováková
Václav Fackenberg
Roman Čermák
Marta Liláková
František Lilák
Město Borovany
Obec Strážkovice
CETIN a.s.
ČD – Telematika a.s.
E.ON Distribuce, a.s.
ČEVAK a.s.
Účastníci řízení podle § 109 písm. e) – f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Vlastníci pozemků parc.č. KN 178/3, 178/8, 178/9, 178/12, 187/66, 211/2, 217/1, 220/21,
2495/27, 2497/6, 226/11, 226/3, 187/67, 215/2, 187/64, 226/9, 218/8, 218/7, 218/6, 220/7,
v k.ú. Trocnov, st.p.č. KN 68, 81, 121 v k.ú. Trocnov, parc.č. KN 855/56, 867, 868, 856, 848/2,
848/3 v k.ú. Strážkovice, st.p.č. KN 123, 145, 455, 444, 146, 126 v k.ú Strážkovice
Dále obdrží (doručenky a DS):
Městský úřad Trhové Sviny - Odbor životního prostředí
Městský úřad Borovany – stavební úřad
Policie ČR, krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI České Budějovice
Městský úřad Trhové Sviny – Oddělení územního plánování
NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s.
Jihočeský vodárenský svaz
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Lesy České republiky, s.p.
Drážní úřad
Povodí Vltavy, státní podnik
Obecní úřad Strážkovice
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů
Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc
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Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.
GW BUS a.s.
vlastní

