Městský úřad Volyně

Nám. Svobody 41, 387 01 Volyně
tel.: 383 317 222, fax: 383 317 225

odbor stavební úřad
Č.j.:
MěÚV/5350/2010
Spis. zn.: MěÚV/4375/2010/Šo
Vyřizuje: Jan Šochman

Volyně dne 30.9.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
A

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Volyně, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení
přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí
o umístění a provedení stavby, kterou dne 9.8.2010 podala
Obec Dřešín, IČ 00251160, Dřešín 24, 387 19 Čestice,
v zastoupení plnou mocí osobou, kterou je:
Jindřich Kotrch, IČO: 60648465, Zvolenská č.p. 889, 386 01 Strakonice 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby
a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení
na stavbu pod ozn.:

„DŘEŠÍN - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ETAPA Č. 6“
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 6/3, 6/4, parc. č. 6/1, 6/2, 385/5, 977/1, 1000/1, 1000/3, p.
p. k. 383, 996 v katastrálním území Dřešín.
Stavba obsahuje:
- Nové kabelové vedení veřejného osvětlení, kterým bude nahrazeno stávající, zastaralé a
nehospodárné vedení, umístěné na podpěrných bodech sítě distribuční soustavy nízkého
napětí.
- Kabelový rozvod VO - propojení osvětlovacích stožárů zemním kabelem 4x 10 mm2 CYKY
v délce 303 m je navržen s připojením:
a) Ze stávajícího osvětlovacího stožáru č. 6 v případě, že v době realizace bude osazen;
b) Ze stávajícího betonového sloupu venkovního vedení NN.
POČET STRÁNEK: 6
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Umístění svítidel VO pod č.:
01 na p.č. 1000/3 KN
02 na p.č. st. 6/3
03 na p.č. 6/1 KN
04 na p.č. 996 PK
05 na p.č. 383 PK

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností
od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracoval v 08/2010: Jindřich Kotrch,
IČO:60648465, PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, sídlo: Mírová č.p. 173,
386 01 Strakonice.
II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval v 08/2010:
Jindřich Kotrch, IČO:60648465, PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, sídlo:
Mírová č.p. 173, 386 01 Strakonice.; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
dokončení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, dle podmínek stanovených v
§ 160 stavebního zákona.
5. Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemky pro staveniště vymezují v nezbytně nutném
rozsahu části pozemků v trase podzemního vedení, t.j. p.č. st. p. 6/3, 6/4, parc. č. 6/1, 6/2,
385/5, 977/1, 1000/1, 1000/3, p. p. k. 383, 996 v katastrálním území Dřešín.
6. Povrchy stavebních pozemků po skončení prací musí stavební podnikatel uvést do původního
stavu.
7. Za soulad prostorové polohy s dokumentací odpovídá investor.
8. Stavba bude dokončena do 31.12.2015.
9. Stavbu je nutno zkoordinovat se stavbou pod ozn.: „KOMUNIKAČNÍ ZÁVADA NA
SILNICI II/170 – DŘEŠÍN“.
10. Při realizaci stavby bude zajištěna bezpečnost osob a dodržovány předpisy bezpečnosti práce
a ochrany zdraví, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
11. Před započetím zemních prací budou na základě objednání stavebníka od správců
podzemních vedení vytyčeny stávající trasy těchto vedení a musí být dodrženy podmínky
obsažených v níže uvedených vyjádření:
1/ Distribuční soustavy v provozování E.ON ČR s.r.o., IČ: 25733591, Regionální správa sítě
VN a NN Písek, Vrcovická č.p. 2297, 397 01 Písek 1, dle vyjádření o existenci zařízení
distribuční soustavy (elektrická síť), které vydal Tým technické evidence a dokumentace ze
dne 01.07.2010 pod zn.: J13675-Z051019621 V zájmovém území stavby se nachází
podzemní a nadzemní vedení NN, nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN.
Při provádění zemních nebo jiných prací musí být zajištěno dodržení podmínek č. 1.až 13
souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR.
III.
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Budou respektovány vyjádření správců stávajících dotčených sítí:
2/ O existenci sítě elektronických komunikací spol. TELEFÓNICA O2 CZECH
REPUBLIC, a.s., DLSS České Budějovice, P.O.Box 56, 130 76 Praha 3: ze dne 29.06.2010
č.j. 80322/10. V zájmovém území stavby se nachází síť elektronických komunikací (dále jen
SEK). Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník dodržet podmínky ochrany
SEK uvedené pod následujícím:
- obecná ustanovení: pod č. 1 až 3,
- součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK: pod body č. 1 až15,
- práce v objektech a odstraňování objektů: pod č. 1 a 2,
- součinnost stavebníka při přípravě stavby: pod č. 1 až 5,
- přeložení SEK: pod č. 1 až 3,
- křížení a souběh se SEK: pod č. 1 až 6.
12. Při provádění stavby budou respekována následující vyjádření správce komunikace II.třídy:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České
Budějovice, vydanými pod zn.:
- SÚS JčK – 5562/2010 ze dne 26.5.2010;
- SÚS JčK – 7138/2010 ze dne 1.7.2010.
13. Bude dodrženo stanovisko ze dne 13.července 2010 pod č.j. KRPC-43865-1/ČJ-2010020706, které vydala Policie ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní
odbor Strakonice, oddělení služby dopravní policie Strakonice s podmínkou souhlasu:
Pro nadzemní vedení je nutné dodržet normové parametry tak, aby nezasahovalo do
průjezdného profilu pozemní komunikace.
14. Před zahájením stavebních prací je nutné zažádat u příslušného silničního správního úřadu
silnice II.tř. - Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, Velké Náměstí č.p. 2, 386 21
Strakonice 1, o zvláštní užívání silničního pozemku komunikace č. II/170 v uvedeném
úseku. Žádost o povolení je nutno podat min. jeden měsíc před zahájením prací a je
zapotřebí k ní přiložit protokol o předání silničního tělesa (silničního pomocného pozemku),
sepsaný se správcem silnice SÚS Strakonice, a stanovisko Policie ČR – KŘ, DI Strakonice.
15. Budou dodržovány zákony na ochranu životního prostředí tak, jak je stanoveno ve stanovisku
ze dne 12.07.2010 pod zn.: MUST/033429/2010/ŽP/Chm, které vydal MěÚ Strakonice,
odbor ŽP (příslušný dotčený orgán ŽP), se stanovenými podmínkami stanoviska dle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění:
Při realizaci stavby budou dodrženy ustanovení zákona dle vyjádření dotčeného orgánu:
Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po vytřídění přednostně využity nebo
nabídnuty k recyklaci a zbylé pak odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a
prováděcími předpisy. Vzniklé odpady musí být předány do vlastnictví pouze osobě
oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Pozemky dotčené stavbou
musí být po ukončení záměru uvedeny do původního stavu.
Ke kolaudaci stavby předloží původce odpadů (investor nebo zhotovitel na základě
smlouvy) doklady – průběžnou evidenci vedenou dle § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady včetně vážních lístků o tom, jak byly veškeré odpady
vzniklé při stavbě využity nebo předány k odstranění.
Dle § 2 odst. 1 písm. j) zákona o odpadech – zemina kategorie ostatní a jiné přírodní
materiály vytěžené stavební činností, které budou zpětně využity v místě stavby nepodléhají
zákonu o odpadech.
Dále upozorňujeme – bude-li zemina odpadem kategorie ostatní – podskupiny 17 05 –
Zemina, kamení a vytěžená hlušina, nelze obecně využívat na jakékoliv terénní úpravy a
rekultivace, bez předchozího povolení místně příslušného stavebního úřadu.
Odpady využívané k terénním úpravám musí splňovat podmínky stanovené v bodě 3 přílohy
č. 11 - § 14 odst. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a
jejich využívání na povrchu terénu.
16. O stavbě bude veden stavební deník o provádění stavby.
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17. Dokončenou stavbu lze užívat, pokud byla provedena v souladu s územním rozhodnutím a na

základě žádosti stavebnímu úřadu (§ 120 zákona č, 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu) o vydání kolaudačního souhlasu, tj. předložit na stavební úřad vyplněný
formulář: „ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU“. Stavebník zajistí, aby
byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané
zvláštními právními předpisy. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy tak,
jak je uvedeno v § 122 odst .1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Dřešín, IČ: 00251160, Dřešín 24, 38719 Čestice
Jindřich Kotrch, IČ: 00251160, Zvolenská č.p. 889, 38601 Strakonice 1
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. záv. Strakonice, U Řepické zastávky č.p.
1294, 38601 Strakonice 1
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., IČ: 70971641, Nemanická 2133/10, 37010
České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická č.p. 2297,
39701 Písek 1
E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 37049 České
Budějovice 1
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a.s., IČ: 60193336, DLSS České Budějovice, P.O.
BOX 56 č.p. 1, 13076 Praha 3
Odůvodnění:
Dne 9.8.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78
odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140
odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení,
dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na 21.9.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou
žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické
požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby.
Stanoviska sdělili dotčené orgány: OÚ Nišovice; MěÚ Strakonice, odbor životní prostředí;
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, dopravní inspektorát.
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.
Účastníci řízení - další dotčené osoby: Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Nebyly uplatněny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům
rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje,
odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, (OREG), U
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, podáním učiněným u zdejšího odboru
stavební úřad Městského úřadu ve Volyni.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby
stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li
sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek 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.
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. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní
moci.

vedoucí odboru stavební úřad
Městského úřadu ve Volyni
Jana K o s t k o v á

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ........................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: …............................
Po 20 dnech doručí doklad o vyvěšení OÚ Dřešín a MěÚ Volyně na stavební úřad.
Poplatek:
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Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm.
i) ve výši 1000 Kč byl zaplacen složenkou dne 23.8.2010.
Obdrží:
účastníci (na červené dodejky):
Obec Dřešín, IDDS: gdmam99
Jindřich Kotrch, Zvolenská č.p. 889, 386 01 Strakonice 1
účastníci (veřejnou vyhláškou a IDDS):
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. záv. Strakonice, IDDS: cadk8eb
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN Písek, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
(dle § 85 odst. 2 písm. b) a dle § 109 odst. 1 stavebního zákona)
dotčené orgány (datovou schránkou):
Obec Dřešín, IDDS: gdmam99
MěÚ Strakonice, odbor životní prostředí, IDDS: 4gpbfnq
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, oddělení
služby dopravní policie Strakonice
ostatní(datovou schránkou):
Jihočeský kraj, odbor majetkový, IDDS: kdib3rr

