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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 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") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.
1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 stavebního zákona,, ve
společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního
zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13.5.2020 podal
Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, 370 01 České Budějovice,
kterého zastupuje Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IČO 40763439, Bezová
č.p. 1658/1, 147 00 Praha
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
„Sil. II/157 - zúžení před Kaplice - Nádraží“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 820/4 (lesní pozemek), parc. č. 820/26, parc. č. 3484/7 v
katastrálním území Netřebice, parc. č. 1781/1 (lesní pozemek), parc. č. 1781/19, parc. č. 2681/3 (ostatní
plocha), parc. č. 2709/3, parc. č. 2709/4, parc. č. 2715/1 (lesní pozemek), parc. č. 2715/2 (lesní
pozemek), parc. č. 2715/3 (lesní pozemek), parc. č. 2730/3 (lesní pozemek), parc. č. 2730/4 (lesní
pozemek), parc. č. 2730/5 (lesní pozemek), parc. č. 2730/6 (lesní pozemek), parc. č. 2730/7 (lesní
pozemek), parc. č. 2730/8 (lesní pozemek), parc. č. 2730/10 (lesní pozemek), parc. č. 2730/11 (lesní
pozemek), parc. č. 2730/12 (lesní pozemek), parc. č. 2730/13 (lesní pozemek), parc. č. 2730/14 (lesní
pozemek), parc. č. 2730/15 (lesní pozemek), parc. č. 2730/16 (lesní pozemek), parc. č. 2753 (ostatní
plocha), parc. č. 2760/1 (ostatní plocha), parc. č. 2760/2 (ostatní plocha), parc. č. 2760/3 (ostatní
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plocha), parc. č. 2761/1 (ostatní plocha), parc. č. 2761/2 (ostatní plocha), parc. č. 2763/1 (ostatní
plocha), parc. č. 2763/2 (ostatní plocha), parc. č. 2763/4 (ostatní plocha), parc. č. 2763/7 (ostatní
plocha), parc. č. 2768/1 (ostatní plocha), parc. č. 2768/2 (ostatní plocha), parc. č. 2768/3 (ostatní
plocha), parc. č. 2773/1 (ostatní plocha), parc. č. 2773/2 (ostatní plocha), parc. č. 2774 (ostatní plocha) v
katastrálním území Střítež u Kaplice.

Stavba obsahuje:
SO.101 A, B Silnice II/157
SO.120 Úprava ÚK
SO.175 Sjezd v km 0,22162
SO.176 Sjezd v km 0,261154
SO.177 Sjezd v km 0,400
SO.178 Vjezd v km 0,0602270
SO.180 DIO
SO.250 Opěrná zeď podél sil. II/157
SO.432 Veřejné osvětlení
SO.921 Úprava oplocení na pozemku p.č. 2761/1
SO.922 Úprava oplocení na pozemku p.č. 2761/2
II.
1.

2.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku 1:500 na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic
pozemku a sousedních staveb.
Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. č. 820/4,
parc. č. 820/26, parc. č. 3484/7 v katastrálním území Netřebice, parc. č. 1781/1, parc. č. 1781/19,
parc. č. 2681/3, parc. č. 2709/3, parc. č. 2709/4, parc. č. 2715/1, parc. č. 2715/2, parc. č. 2715/3,
parc. č. 2730/3, parc. č. 2730/4, parc. č. 2730/5, parc. č. 2730/6, parc. č. 2730/7, parc. č. 2730/8,
parc. č. 2730/10, parc. č. 2730/11, parc. č. 2730/12, parc. č. 2730/13, parc. č. 2730/14, parc. č.
2730/15, parc. č. 2730/16, parc. č. 2753, parc. č. 2760/1, parc. č. 2760/2, parc. č. 2760/3, parc. č.
2761/1, parc. č. 2761/2, parc. č. 2763/1, parc. č. 2763/2, parc. č. 2763/4, parc. č. 2763/7, parc. č.
2768/1, parc. č. 2768/2, parc. č. 2768/3, parc. č. 2773/1, parc. č. 2773/2, parc. č. 2774 v
katastrálním území Střítež u Kaplice.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zodpovědný projektant Ing. Václav Honzík,
ČKAIT 0201466; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního
stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběru stavebníka. Stavebník písemně
oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby název, adresu a sídlo dodavatele a
jméno a adresu osoby, která bude zodpovědná za provádění prací.
6. Vedením prací bude pověřen pracovník oprávněný odborným vedením provádění stavby ve smyslu
ustanovení §160 odst. 1 stavebního zákona, který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona
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č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů.
7. Zařízení staveniště bude provedeno a provozováno na pozemcích, ke kterým má stavebník
vlastnické nebo jiné právo.
8. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či
jiný veřejný zájem.
9. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména § 3 zákona a část třetí, a dbát o ochranu zdraví
osob na staveništi.
11. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení podzemních sítí. Stavebník odpovídá za to,
že existující podzemní a nadzemní sítě nebudou stavbou poškozeny. Práce v blízkosti těchto sítí
budou prováděny dle pokynů správců jednotlivých sítí. (viz. příslušná vyjádření/souhlasy):
a) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 9.10.2019 č.j. 774223/19,
b) ČEVAK, a.s., vyjádření ze dne 8.11.2019 č.j. O19070102922,
c) E.ON Distribuce, a.s., souhlas ze dne 12.12.2019,
d) E.ON Distribuce, a.s., Regionální správa Č. Budějovice, vyjádření č.j. F5269-27008343 ze dne
4.2.2020,
e) E.ON Distribuce, a.s., Poskytování informací k sítím, vyjádření č.j. H18585-26021773 ze dne
10.12.2019,
f) E.ON Česká republika, s.r.o., Správa ZP, vyjádření ze dne 31.3.2020,
g) E.ON Distribuce, a.s., Správa ZP, vyjádření ze dne 2.4.2020,
h) E.ON Distribuce, a.s., Správa ZP, vyjádření ze dne 2.3.2020, č.j. I12394-27008344,
12. Původce odpadů (stavebník), bude v době výstavby dodržovat všechny platné zákony a předpisy z
oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech. Nelze-li
vyprodukované odpady využít podle ust. § 16 odst. 1 písm. b,c/ zákona o odpadech, budou tyto
odpady odstraněny jen v prostorech, objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených
nebo převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. O vyprodukovaných odpadech
bude vedena evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady.
13. Budou dodrženy podmínky souhlasu vlastníka pozemků dotčených stavbou, ZZN Pelhřimov a.s. ze
dne 29.11.2019:
a) V průběhu žní (1.7. - 30.9.) budou zachovány na pozemku parc. č. 2763/2 v k.ú. Střítež u Kaplice
dva jízdní pruhy o min. šířce 6,00 m a mimo žňové období, alespoň jeden jízdní pruh o šířce 3,00
m pro příjezd zejména nákladních vozidel do areálu spol. ZZN Pelhřimov a.s.
14. Stavba bude prováděna tak, aby nebyly poškozeny sousední objekty nebo porosty. Je třeba si
počínat tak, aby jejím vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo
k neodůvodněným omezením jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečistění
okolí stavby, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi. Vzniklé škody budou nahrazeny
nebo odstraněny na náklady investora.
15. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými v závazném stanovisku Drážního úřadu
ze dne 9.10.2019 č.j. DUCR-55162/19/Ks:
a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
c) Na stavbě nesmějí být umístěny taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
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d) Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky
bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
e) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
f) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní
úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb.
Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými v závazném stanovisku Krajské
hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č.j. KHSJC 30462/2019/HOK
CB-CK ze dne 24.10.2019:
a) V průběhu stavebních i bouracích prací a při odvozu bouraného materiálu požadujeme důsledně
dodržovat taková organizační a technická opatření, která budou minimalizovat hlukové emise
tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
v platném znění.
Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými v závazném stanovisku Lesů České
republiky, s.p., Lesní správa Český Krumlov ze dne 16.10.2019:
a) Stavbou budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a proto jakákoliv stavební činnost
může být zahájena až po nabytí právní moci příslušných povolení a rozhodnutí orgánů státní
správy.
b) Vlastník lesa nepřebírá zodpovědnost za případné škody na majetku žadatele způsobené pádem
stromů z přilehlých porostů.
c) Dojde-li při realizaci stavby k poškození okolních porostů nebo pozemků, je investor povinen
uvést terén do původního stavu, popřípadě nahradit vzniklé škody.
d) Při stavbě, ani při dalším užívání pozemku, nesmí být v lesních porostech a na lesních pozemcích
zakládány žádné skládky zeminy, stavebního materiálu a odpadu.
e) Při stavbě a jejím dalším užívání, budou dodržovány předpisy požární ochrany tak, aby
v sousedních lesních porostech nedošlo ke vzniku požáru.
Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve stanovisku Lesů České republiky,
s.p., ST - oblast povodí Vltavy, Benešov ze dne 22.11.2019 č.j. LCR954/004350/2019:
a) V místech křížení s dotčeným vodním tokem bude provedeno pružné opevnění koryta vodního
toku z kamenného záhozu s urovnáním líce o délce min 2 m před zajišťovacím prahem dlažby
z lomového kamene do betonu nad propustkem a dále za zajišťovacím prahem dlažby
z lomového kamene do betonu pod propustkem o délce min. 3 m. Záhozy budou provedeny
z kamene o hmotnosti min. 50 kg z důvodu zamezení destrukce koryta vodního toku.
b) Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu
ukládány na březích toku a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splachování do
koryta vodního toku při zvýšených průtocích a srážkách. Budou provedena opatření k zabránění
zakalení toku z výstavby a usazování sedimentu v korytě VT.
c) Lesy České republiky, s.p., nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na
výše uvedené stavbě.
d) Veškeré objekty vybudované v rámci stavby zůstanou ve správě a majetku investora stavby,
nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu a bude je
udržovat v řádném stavu po celou dobu životnosti stavby. Zejména se bude starat o udržování
průtočného profilu propustku.
e) Břehy koryta a pobřežní pozemky budou před dokončením stavby uvedeny do původního stavu.
f) Před zahájením a po dokončení stavebních prací v korytě vodního toku kontaktujte správce
vodního toku In. Radek Kučmerčík, k převzetí a odsouhlasení provedení prací v korytě VT
zápisem do SD.
Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými v závazném stanovisku Městského
úřadu Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče č.j.
MěÚK/28961/2019 ze dne 30.10.2019:
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a) Stavebník v průběhu stavby, bude vést evidenci o předání odpadů z realizace stavby oprávněné
osobě a to konkrétní množství těchto druhů odpadů, jako bylo uvedeno ve schválené projektové
dokumentaci a v případě potřeby umožní stavebnímu úřadu po ukončení stavby do této
evidence nahlédnout.
b) Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném
stavu pouze v místě stavby. Využiti mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.
c) V případě křížení vedení s vodním tokem bude postupováno v souladu s ČSN 752130 - Křížení a
souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
d) Pokud bude při stavebních pracích zjištěn výskyt obojživelníků, nebo jejich vývojových stádií
budou přeneseny na bezpečné místo.
e) Při stavbě nedojde ke znečištění vodního toku závadnými látkami ani jiným materiálem.
f) V případě prací v blízkosti vzrostlých dřevin bude postupováno v souladu s ČSN 830061.
g) Stavební materiály a ani výkopky nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých stromů.
h) Po ukončení prací budou okolní pozemky navráceny do původního stavu.
Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými v závazném stanovisku Městského
úřadu Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče č.j.
MěÚK/32275/2019 ze dne 25.11.2019:
a) Při provádění prací a následném užívání stavby, nesmí dojít k úniku závadných látek do
povrchových ani podzemních vod.
b) Veškeré použité stavební materiály budou zabezpečeny před vniknutím do vodního toku, bude
zabráněno zakalení toku a zanášení koryta vodního toku během prací.
c) V místech křížení s dotčeným vodním tokem bude provedeno pružné opevnění koryta vodního
toku z kamenného záhozu s urovnáním líce o délce min. 2 m před zajišťovacím prahem dlažby z
lomového kamene do betonu nad propustkem a dále za zajišťovacím prahem dlažby z lomového
kamene do betonu pod propustkem o délce min. 3 m. Záhozy budou provedeny z kamene o
hmotnosti min. 50 kg z důvodu zamezení destrukce koryta vodního toku.
d) Budou dodrženy požadavky správce toku č.j.: LCR954/004350/2019.
Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými v závazném stanovisku Krajského
ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát č.j. KRPC137967-1/ČJ-2019-020206 ze dne 4.11.2019:
a) Připomínky k místní úpravě provozu na PK - doplnit dopravního značení č. A31c „Návěstní
deska" (80m) s dodatkovou tabulkou „E7b“ ve směru jízdy Český Krumlov — Kaplice nádraží (sil.
II/157). Dále doplnění směrových sloupků č. Z11 g „Směrový sloupek červený kulatý“ nebo Z11c
a Z11d na výjezdu z účelové komunikace k sil. II/157.
Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic
ČR ze dne 4.2.2020 č.j. 667/20/32120/Mot:
a) Připojeni silnice II/157 na stávající I/3 v intravilánu obce bude provedeno v souladu s
předloženou projektovou dokumentaci a v rozsahu v ní stanoveném, tedy ve staničení km 0,650
00.
Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými v souhrnném stanovisku Správy
železniční dopravní cesty ze dne 11.12.2019 č.j. 35823/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI-898:
a) Žadatel si nejméně 30 dní před zahájením stavby zažádá o sepsání nájemní smlouvy na dočasný
zábor pozemku p č. 2681/3 v k. ú. Střítež u Kaplice dle záborového elaborátu.
b) Nesmí dojít k znečištění přilehlých přejezdů při přesunu převážených hmot.
c) Před zahájením realizace (30 dní) informovat vedoucího PS Horní Dvořiště - p. Neubauer č.t.
+420 606 158 391 z důvodu kontroly stability tělesa dráhy.
d) Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy, případně v obvodu dráhy (na pozemku dráhy) oznámí
stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů před zahájením
- SŽDC, s.o., OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň,
- OPS p. Kubát e-mail: kubat@szdc.cz
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e) Žádost o vytýčení zařízení a o dohled při provádění výkopových prací adresujte objednávkou
- SŽDC, s.o., OŘ Plzeň, Správa energetika a elektrotechniky Plzeň (SEE Plzeň) p. Strnad, tel. č. 972
544 822, mob. 606 089 649
- popřípadě projednejte ochranu zařízení vzhledem k pravděpodobnosti používání těžké
mechanizace nad 3,5 t.
f) Stavebník požádá při předání staveniště, nejpozději 15 dnů před zahájením prací, o vytyčení
těchto zařízení a zajištění odborného dohledu při provádění prací. Prokazatelně seznámí
všechny zaměstnance provádějící zemní práce s polohou vedení.
g) Podmínky SSZT a SEE k ochraně kabelů při provádění prací v blízkosti kabelových tras a zařízení
SSZT a SEE - Kabelové trasy a zařízení SSZT a SEE nesmí být uvedenou stavbou dotčeny, ani
poškozeny. Zemní práce musí být prováděny min. 1,5 m od zařízení a kabelů SSZT a SEE ručně a
opatrně. Pevné stavby a úpravy terénu musí být svým okrajem min 1,0 m od kabelů a zařízení
SSZT a SEE, Zemními pracemi nesmí dojít ke změně hloubky uložení kabelů a zařízení SSZT a SEE.
Stavbou nesmí dojít k omezení přístupu ke kabelovým trasám a zařízení SSZT a SEE (oplocení). V
případě dotčení, souběhu, nebo křížení zařízeni a kabelů SSZ 1 nebo SEE stavbou, musí tato
odpovídat platným normám. V případě obnažení kabelů SSZT nebo SEE nutno zajistit jejich
mechanickou ochranu během stavby (vyvěšení). V případě zřízení komunikace přes trasu kabelů,
je nutné zajistit odpovídající definitivní, nebo dočasnou (příjezd na staveniště) úpravu uložení
kabelů (hloubka, chránička). V případě nemožnosti jiného řešení ochrany kabelů a zařízení SSZT
a SEE, musí investor v rámci stavby zajistit odpovídající přeložku kabelových tras, nebo zařízení
SSZT a SEE. Řešení přeložky a zpracovaná projektová dokumentace přeložky musí být předem
projednána na SSZT nebo na SEE. Po ukončení zemních prací je třeba zhutnit zeminu pod
zařízením dráhy a obnovit jeho krytí včetně položení výstražné fólie (ČSN 73 6006 Označování
podzemních vedení výstražnými fóliemi), Před provedením záhozu obnažených kabelů je
dodavatel zemních prací povinen přizvat zástupce SZDC, s.o., OŘ Plzeň - SEE, SSZT ke kontrole
jejich celistvosti a způsobu uložení. Teprve po provedení této kontroly může být provedena
definitivní úprava terénu v místě stavby.
h) Na kabelových trasách nesmí být zřizováno zařízení staveniště, umístěno složiště materiálu a
odstavována těžká stavební technika. Zemní práce nesmí měnit výšku krytí stávajících
kabelových tras a tyto nesmí být zakryty nerozebíratelným krytem.
i) Povrchové a dešťové vody nesmí být sváděny na pozemek dráhy.
j) Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy. Stavebník musí
nahradit případné škody, které na pozemku dráhy způsobil a dotčený pozemek uvést do
původního stavu.
k) Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí CPS dodržovat zejména ustanovení §11 vyhlášky
MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 346/2000, kterou se mění vyhláška MD (Ministerstva
dopravy) č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, o volném schůdném a
manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry (plus delta v oblouku) od osy krajní koleje
(na širé trati 2,5 m). V tomto prostoru nesmí být prováděny žádné práce za provozu drážní
dopravy, nesmí zde být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje
apod.
l) Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené žadatelem
a podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem. Při provádění prací nesmí dojít k
ohrožení stability drážního tělesa. Pokud dojde k takové situaci, je dodavatel povinen práce
ihned zastavit a havárii neprodleně oznámit OŘ Plzeň. Prováděné zemní práce musí obecně
odpovídat ČSN 73 3050 Zemní práce.
m) Upozorňujeme, že železniční trať je elektrizována jednofázovou trakční proudovou soustavou o
napětí X25 kV 50 Hz. Při provádění prací v těsné blízkosti železniční tratě je nutno dodržet
veškerá opatřeni vyplývající z ustanovení ČSN 34 1500 Předpisy pro elektrická trakční zařízení a
TNŽ 34 3109 Práce na elektrických zařízeních a vedení.
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n) V blízkosti stavby je zřízen železniční přejezd zabezpečený výstražným světelným zařízením. Při
stavbě i po stavbě nesmí být zhoršeny rozhledové poměry dle ČSN 73 6380 (odstavování těžké
mechanizace, skládky zeminy, apod.).
o) Realizaci stavby nesmí dojít k poškození stávajícího odvodnění drážního tělesa, případně musí
být provedeno jeho obnovení v plném rozsahu.
p) Vzhledem k předloženým dokladům platí toto stanovisko výhradně pro stavbu „Sil. II/157 zúžení před Kaplice - Nádraží“.
q) Všechny případné změny stavby musí být předem projednány.
r) OŘ Plzeň požaduje být přizvána na předání staveniště.
24. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření ČEVAK, a.s. ze dne
8.11.2019 č.j. O19070102922:
a) Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí, provozovaných
společností ČEVAK, a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede
společnost ČEVAK, a.s. -pan Kodada Čestmír, telefonní číslo: 606 913 111, e-mailová adresa:
cestmir.kodada@cevak.cz. Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
b) Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 metru. Tam, kde není
možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6 m 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 společnosti ČEVAK, a.s. Libuši Podhradské. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
c) Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
d) V případě umístění sloupů, nebo pilířků, do ochranného pásma vodohospodářských sítí, je nutné
také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
e) V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme
opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek.
f) V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce vydán
písemný souhlas se záhozem. Písemný zápis provede spol. ČEVAK, a.s. - u vodovodu i kanalizace
pan Kolář Ladislav, telefonní číslo: 606 913 104, e-mail: ladislav.kolar@cevak.cz,
g) Křížení je nutno řešit kolmá.
h) Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce, nebo profilu, je
nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí, nebo přípojek, bude
konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK, a.s.
Kaplice, nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
i) K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení společnosti ČEVAK, a.s. o splnění
podmínek.
25. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření Jihočeského vodárenského
svazu ze dne 18.3.2020 č.j. 2020/751:
a) Jihočeský vodárenský svaz k ochraně předmětného veřejného vodovodu vznáší požadavek, aby v
případě, že při činnostech prováděných v prostoru dotčeném trasou a ochranným pásmem
předmětného vodovodu bude docházet k přejezdům stavebních strojů či jiné techniky, byl
předem předmětný vodovod ochráněn betonovými panely, proti poškození. Uložení panelů Vám
bude upřesněno na Vaši písemnou žádost.
b) Před zahájením stavební činnosti včetně zemních prací v dotčeném území je nezbytné provést
vytýčení dálkového vodovodu, katodové ochrany a elektro přípojek na místě.
c) Poškození nebo ohrožení zařízení, znemožnění vstupu na pozemky v souvislosti s údržbou
vodovodu nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním vodovodu,
neoprávněná manipulace se zařízením vodovodu - může být uložena pokuta do výše 100 000,Kč dle § 32 odst. 7b.
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d) Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení ve správě
Jihočeského vodárenského svazu, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke
škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za
případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci odpovídá investor.
26. Zhotovitel je povinen před zahájením stavby (min. 30 dní před zahájením) si zajistit u příslušného
silničního správního úřadu vydání rozhodnutí o omezení obecního užívání silnice uzavírkami a
objížďkami, stanovení přechodné úpravy provozu a zvláštní užívání komunikace.
27. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží
stavebník (na stavebním úřadě MěÚ Kaplice), jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek
musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě
stavby až do začátku užívání stavby.
28. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení
lhůty výstavby s uvedením návrhu nové lhůty a odůvodněním nedodržení původně stanovené lhůty.
Žádost nutno podat nejpozději 30 dnů před skončením lhůty (nutno uvést důvod nedokončení
stavby).
29. Po dokončení stavby požádá stavebník o provedení kolaudace (kolaudačního souhlasu), ke které
doloží zejména: doklad o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, vytyčovací protokol, zaměření
skutečného provedení stavby, prohlášení o shodě, předávací protokol, výkresy skutečného
provedení stavby s případnými změnami, souhlasné stanovisko k užívání Krajského ředitelství
policie – Dopravní inspektorát, souhlasné stanovisko k užívání Drážního úřadu, souhlasné
stanovisko k užívání Lesy ČR, s.p., souhlasné stanovisko k užívání SŽDC, s.p., předávací protokol
spol. ČEVAK, a.s.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, 370 01 České Budějovice
Město Kaplice, Náměstí č.p. 70, 382 41 Kaplice
Obec Střítež, Kaplice-nádraží č.p. 2, 382 42 Střítež
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/28, 326 00 Plzeň, Správa
trati České Budějovice, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, Nemanická č.p. 2133/10, 370 10
České Budějovice
Václav Sládek, nar. 14.9.1963, Netřebice č.p. 35, 382 32 Netřebice
Jan Matějka, nar. 28.1.1947, Kaplice-nádraží č.p. 103, 382 42 Střítež
Ing. Vladimír Keprt, Ph.D., nar. 25.6.1970, Kaprová č.p. 461, 391 11 Planá nad Lužnicí
Ing. Tomáš Marchal, nar. 27.2.1984, Netřebice č.p. 70, 382 32 Netřebice
Renata Šléglová, nar. 7.9.1974, Netřebice č.p. 15, 382 32 Netřebice
Radek Musil, nar. 14.4.1970, Netřebice č.p. 149, 382 32 Netřebice
VELIMPEX les s.r.o., Mirkovice č.p. 64, 382 32 Mirkovice
Štěpánka Koptová, nar. 11.1.1974, Stinná č.p. 499, 381 01 Český Krumlov
František Chvojka, nar. 17.10.1948, Sídliště Plešivec č.p. 361, 381 01 Český Krumlov
Jan Doubek, nar. 17.2.1956, U Rybníka č.p. 8, 273 41 Želenice
Zdeněk Doubek, nar. 21.3.1938, Netřebice č.p. 145, 382 32 Netřebice
Květoslava Smudková, nar. 14.3.1942, Netřebice č.p. 42, 382 32 Netřebice
Jaroslav Smudek, nar. 9.1.1973, Netřebice č.p. 42, 382 32 Netřebice
František Štěpán, nar. 4.3.1982, Pořešín č.p. 43, 382 41 Kaplice
Marie Doubková, nar. 1.10.1942, Netřebice č.p. 145, 382 32 Netřebice
Věra Smutková, nar. 12.6.1965, Březová č.p. 791, 382 41 Kaplice
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František Tošil, nar. 15.3.1982, Netřebice č.p. 32, 382 32 Netřebice
AREAL RENT s.r.o., Biskupský dvůr č.p. 2095/8, 110 00 Praha
Pavel Peroutka, nar. 5.10.1979, Jiřičkova č.p. 760, 373 82 Včelná
ZZN Pelhřimov a. s., Nádražní č.p. 805, 393 57 Pelhřimov
Hoppichler Paletten, Kisten, Holzverpackung spol. s r.o., Kaplice-nádraží č.p. 97, 382 42 Střítež
Kristina Peroutková, nar. 29.1.1979, Jiřičkova č.p. 760, 373 82 Včelná
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha
ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, 370 10 České Budějovice
E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice
Marie Zifčáková, nar. 1.11.1975, Ke Kozákům č.p. 86, 382 32 Velešín
Dana Nekolová, nar. 20.9.1971, U Přehrady č.p. 557, 382 32 Velešín

Odůvodnění:
Dne 13.5.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky
potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 18.5.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 11.6.2020.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, 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 požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které
by bránily povolení záměru.
Stanoviska sdělili:
JUDr. Helena Hájková, notářka, sdělení potencionálních dědiců ze dne 28.5.2020 č.j. 16 D 478/2019,
Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, Hoppichler Paletten ze dne 6.11.2019,
Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, Zdeněk Doubek ze dne 10.12.2019,
Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, František Chvojka ze dne 27.11.2019,
Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, Ing. Vladimír Keprt, Ph.D. ze dne 6.12.2019,
Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, Jan Matějka ze dne 22.11.2019,
Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, Město Kaplice,
Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, Radek Musil ze dne 25.11.2019,
Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, Obec Střítež ze dne 26.11.2019,
Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, Pavel Peroutka, Kristina Peroutková ze dne
7.11.2019,
Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, Jaroslav Smudek ze dne 27.11.2019,
Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, Květoslava Smudková ze dne 3.12.2019,
Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, Věra Smutková ze dne 6.11.2019,
Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, František Štěpán ze dne 6.11.2019,
Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, František Tošil ze dne 6.11.2019,
Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, Velimpex les, s.r.o. ze dne 20.11.2019,
Souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, ZZN Pelhřimov a.s. ze dne 29.11.2019,
Drážní úřad, závazné stanovisko ze dne 9.10.2019 č.j. DUCR-55162/19/Ks,
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Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, stanovisko ze dne
21.10.2019 č.j. HSCB-4849-2/2019 UO-CK,
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, sdělení ze dne 16.3.2020
č.j. PD-1182/2020-302,
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, závazné stanovisko
č.j. KHSJC 30462/2019/HOK CB-CK ze dne 24.10.2019,
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Český Krumlov, závazné stanovisko ze dne 16.10.2019,
Lesy České republiky, s.p., ST - oblast povodí Vltavy, Benešov, stanovisko ze dne 22.11.2019 č.j.
LCR954/004350/2019,
Město Kaplice, sdělení ze dne 23.10.2019 č.j. MěÚK/28741/2019,
Městský úřad Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče,
Koordinované závazné stanovisko č.j. MěÚK/28961/2019 ze dne 30.10.2019,
Městský úřad Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče,
rozhodnutí č.j. MěÚK/00672/2020 ze dne 8.1.2020, opravné rozhodnutí č.j. MěÚK/02949/2020 ze
dne 29.1.2020, rozhodnutí č.j. MěÚK/02110/2020 ze dne 21.1.2020, opravné rozhodnutí č.j.
MěÚK/02947/2020 ze dne 29.1.2020,
Městský úřad Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, závazné
stanovisko č.j. MěÚK/32275/2019 ze dne 25.11.2019,
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, závazné
stanovisko ze dne 29.10.2019 č.j. SpMO 17168/2019-887,
Obecní úřad Netřebice, vyjádření č.j. NET-368/2019,
Obec Střítež, vyjádření ze dne 9.10.2019 č.j. 26/19,
Obecní úřad Střítež, rozhodnutí ze dne 16.1.2020 č.j. 1/2020,
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát,
stanovisko č.j. KRPC-137967-1/ČJ-2019-020206 ze dne 4.11.2019,
Povodí Vltavy, státní podnik, stanovisko ze dne 16.10.2019 č.j. 67970/2019-142,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření ze dne 4.2.2020 č.j. 667/20/32120/Mot,
Státní pozemkový úřad, vyjádření ze dne 6.11.2019 č.j. SPU 431857/2019,
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, vyjádření ze dne 5.11.2019 č.j. SÚSCK/16179/19,
Správa železniční dopravní cesty, Souhrnné stanovisko ze dne 11.12.2019 č.j. 35823/2019-SŽDC-OŘ
PLZ-ÚPI-898,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 9.10.2019 č.j. 774223/19,
ČEVAK, a.s., vyjádření ze dne 8.11.2019 č.j. O19070102922,
Jihočeský vodárenský svaz, vyjádření ze dne 18.3.2020 č.j. 2020/751,
E.ON Distribuce, a.s., souhlas ze dne 12.12.2019,
E.ON Distribuce, a.s., Regionální správa Č. Budějovice, vyjádření č.j. F5269-27008343 ze dne
4.2.2020,
E.ON Distribuce, a.s., Poskytování informací k sítím, vyjádření č.j. H18585-26021773 ze dne
10.12.2019,
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa ZP, vyjádření ze dne 31.3.2020,
E.ON Distribuce, a.s., Správa ZP, vyjádření ze dne 2.4.2020,
E.ON Distribuce, a.s., Správa ZP, vyjádření ze dne 2.3.2020, č.j. I12394-27008344,
Obec Střítež, vyjádření ze dne 9.10.2019 č.j. 26/19,
ČD - Telematika a.s., vyjádření ze dne 4.10.2019 č.j. 1201917555,
ČEPS, a.s., vyjádření ze dne 18.10.2019 č.j. 0000024274,
České Radiokomunikace a.s., vyjádření ze dne 18.10.2019 č.j. UPTS/OS/230818/2019,
MERO ČR, a.s., vyjádření ze dne 18.10.2019 č.j. 2019/10/15925,

Č.j. MěÚK/19337/2020

-

str. 11

SITEL, spol. s r. o., vyjádření ze dne 18.10.2019 č.j. 1111904527,
InfoTel, spol. s r. o., vyjádření ze dne 21.10.2019 č.j. E015292/19,
T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 18.10.2019 č.j. E40386/19,
Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 18.10.2019 č.j. 191018-1331138594,

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:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 820/15, 3484/8 v katastrálním území Netřebice, st. p. 199, 200, 248, 249, 250, 252, 253,
313, 320, 417, 418, parc. č. 1781/2, 2682/1, 2682/6, 2709/1, 2709/2, 2711, 2713/2, 2713/3, 2714,
2763/6, 2763/13, 2809, 2961 v katastrálním území Střítež u Kaplice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Střítež, Kaplice-nádraží č.p. 97
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje České Budějovice, podáním u zdejšího silničního správního úřadu.
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 dni nabytí právní moci společného povolení 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.
Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího
nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí
neprodleně stavebnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby 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.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
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ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Jakub Žahourek
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu, který vede
řízení, OÚ Střítež a OÚ Netřebice. Rozhodnutí bude zveřejněno i způsobem umožňující dálkový
přístup.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci dle § 94k písm. a) stavebního zákona (dodejky):
1. Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn
Účastníci dle § 94k písm. b) stavebního zákona (dodejky):
2. Obec Střítež, Kaplice-nádraží č.p. 2, Střítež, 382 42 Kaplice 2 + veřejná vyhláška, vyvěsit a vrátit
3. Obec Netřebice, Netřebice č.p. 147, 382 32 Velešín + veřejná vyhláška, vyvěsit a vrátit
Účastníci dle § 94k písm. c), d) stavebního zákona (dodejky):
4. Město Kaplice, Náměstí č.p. 70, 382 41 Kaplice 1
5. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
6. Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/28, 326 00 Plzeň, Správa
trati České Budějovice, IDDS: uccchjm
7. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
8. Václav Sládek, Netřebice č.p. 35, 382 32 Velešín
9. Jan Matějka, Kaplice-nádraží č.p. 103, Střítež, 382 42 Kaplice 2
10. Ing. Vladimír Keprt, Ph.D., Kaprová č.p. 461, Strkov, 391 11 Planá nad Lužnicí
11. Ing. Tomáš Marchal, Netřebice č.p. 70, 382 32 Velešín
12. Renata Šléglová, Netřebice č.p. 15, 382 32 Velešín
13. Radek Musil, Netřebice č.p. 149, 382 32 Velešín
14. VELIMPEX les s.r.o., IDDS: xjwtzg9
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15. Štěpánka Koptová, IDDS: eq62668
16. František Chvojka, Sídliště Plešivec č.p. 361, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1
17. Jan Doubek, U Rybníka č.p. 8, Želenice, 273 41 Brandýsek
18. Zdeněk Doubek, Netřebice č.p. 145, 382 32 Velešín
19. Květoslava Smudková, Netřebice č.p. 42, 382 32 Velešín
20. Jaroslav Smudek, Netřebice č.p. 42, 382 32 Velešín
21. František Štěpán, Pořešín č.p. 43, 382 41 Kaplice 1
22. Věra Smutková, Březová č.p. 791, 382 41 Kaplice 1
23. František Tošil, Netřebice č.p. 32, 382 32 Velešín
24. AREAL RENT s.r.o., IDDS: xp8jfwv
25. Pavel Peroutka, Jiřičkova č.p. 760, Včelná, 373 82 Boršov nad Vltavou
26. ZZN Pelhřimov a. s., IDDS: xujtfzg
27. Hoppichler Paletten, Kisten, Holzverpackung spol. s r.o., IDDS: 6kyam6y
28. Kristina Peroutková, Jiřičkova č.p. 760, Včelná, 373 82 Boršov nad Vltavou
29. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
30. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
31. E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu
32. Marie Zifčáková, Ke Kozákům č.p. 86, 382 32 Velešín
33. Dana Nekolová, U Přehrady č.p. 557, 382 32 Velešín
Účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona:
- doručováno veřejnou vyhláškou dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Na vědomí:
34. Drážní úřad, Sekce stavební, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd
35. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3
36. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
37. Městský úřad Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, Náměstí
č.p. 70, 382 41 Kaplice 1
38. Městský úřad Kaplice, Odbor stavební úřad, Náměstí č.p. 70, 382 41 Kaplice 1
39. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov - Dopravní inspektorát,
IDDS: eb8ai73
40. Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr
41. Městský úřad Český Krumlov, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 64pbvxc

