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ROZHODNUTÍ 
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Výroková část: 

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů, § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil ve společném územním a stavebním řízení podle 

§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8.9.2021 podal 

Městys Stádlec, IČO 00252930, Stádlec 150, 391 62  Stádlec, který zastupuje Graphic PRO s.r.o., 

Jiří Pěknic, IČO 28125657, Stránského 2255, 390 02  Tábor 2 

(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), 

ve znění pozdějších předpisů, a na základě tohoto posouzení: 

I. Vydává podle § 94p odst. 1 stavebního zákona 

S P O L E Č N É   P O V O L E N Í 

na stavbu:  

Komunikace Staré Sedlo 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 80/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 80/5 (ostatní plocha), parc. č. 82/8 (ostatní plocha), parc. č. 93/12 (orná půda), parc. č. 93/14 (orná 

půda), parc. č. 665/1 (ostatní plocha), parc. č. 665/3 (ostatní plocha), parc. č. 669/1 (ostatní plocha), parc. 

č. 686/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Staré Sedlo u Stádlce. 

 

Druh a účel stavby: Dopravní stavba - komunikace 

 

Stavba obsahuje: Změnu dokončené stavby - oprava komunikace č. 4c a částečně novou stavbu - 

prodloužení komunikace č. 4c (v úseku ÚK5). Oprava komunikace č. 4c je rozdělena do dvou etap. V I. 

etapě - SO 100 se jedná o úsek komunikace délky 121,65m. Komunikace se bude v I. etapě na začátku 

úseku plynule zužovat na lokální šířku 3,0m z důvodu majetkových vztahů a bude víceméně kopírovat 

stávající stav. Po tomto lokálním zúžení se bude plynule rozšiřovat do směrového oblouku až na 5,5m pro 

vyhýbání vozidel. Následně se bude komunikace opět zužovat na lokální šířku 3,0m kolem přilehlého č.p. 

2. Dále se bude komunikace rozšiřovat na 4,0m a ke konci úseku I. etapy bude komunikace šířky 5,5m 

pro vyhýbání vozidel. Konec úseku I. etapy bude napojen na stávající panelovou komunikaci směrem k 

dřevovýrobě HELUZ. Komunikace bude vedena ve stejné trase a niveletě jako v současném stavu. Bude 

provedena s jednostranným příčným spádem 2,5%, kde bude upnuta do obrubníků. Na druhé straně bude 

lemována zpevněnou krajnicí ze štěrkodrti. Sjezd ze silnice III/12210 ctí stávající směrové a šířkové 

parametry z důvodu majetkových poměrů. 

Ve II. etapě se jedná o úsek délky 256,41m. Do délky cca 189,60 se jedná o opravu stávající komunikace 

č. 4c - SO 120. Dále pak se jedná o prodloužení stávající komunikace č. 4c - SO 130 (úsek ÚK5 dle 

obecního pasportu komunikací) s novým napojením na silnici III/12210. Komunikace je od začátku úseku 

šířky 3,5m. Mezi rodinnými domy č.p. 38 a 51 se rozšiřuje na 4,0m až do konce úseku II. etapy. 

Komunikace bude vedena ve stejné trase a niveletě jako v současném stavu. Bude provedena s 
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jednostranným příčným spádem 2,5% a bude lemována oboustrannými obrubníky. Nový sjezd na silnici 

III/12210 vyhovuje pro vozidla IZS a svozu komunálního odpadu. 

Etapa I: SO 000 Příprava staveniště - I. etapa SO 100 Oprava komunikace - I. etapa (+ ochrana SEK + 

NN), SO 110 Úprava stávajících sjezdů - I. etapa (+ ochrana SEK + NN) SO 300 Odvodnění komunikace 

- I. etapa, SO 800 Vegetační úpravy - I. etapa  

Etapa II: SO 010 Příprava staveniště - II. etapa, SO 120 Oprava komunikace - II. etapa (+ ochrana NN), 

SO 130 Prodloužení komunikace - II. etapa, SO 140 Úprava stávajících sjezdů - II. etapa (+ ochrana NN), 

SO 310 Odvodnění komunikace - II. etapa, SO 400 Veřejné osvětlení - II. etapa, SO 410 Přeložka SEK - 

II. etapa, SO 810 Vegetační úpravy - II. etapa. 

 

II. Pro umístění a provedení stavby stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací pro společné územní a stavební řízení 

vyhotovenou společností Graphic PRO s.r.o., IČO 28125657, Stránského 2255, 390 02  Tábor 2 

z 08/2021 – autorizace Ing. Martin Tůma, ČKAIT 0102294.. Případné změny nesmí být provedeny 

bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Umístění stavby bude v souladu s přiloženým Katastrálním situačním výkresem č.v. C.2, který je 

nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

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

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

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

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

5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. 

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

způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem. 

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření vlastníků či správců veřejné infrastruktury pro provádění 

stavby:  

  -   Stanovisko ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice č.j.: O21070156024 ze dne 

3.8.2021: V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizace pro 

veřejnou potřebu. S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek: Před 

zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. 

Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s., Martin Kocourek, 

tel. 702 240 824, martin.kocourek@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní 

předem. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. 

Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace. Z důvodu 

minimalizace pozdějších zásahů dojde k lokáním opravám na vodovodu a kanalizaci. Stavbu je 

nutné koordinovat se zásahem ČEVAK a.s. V případě rušení ul. vpustí musí být stávající přípojky 

zrušeny na řadu. Nové uliční vpusti budou napojeny odsouhlasenou typovou dodatečnou 

odbočkou. Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských 

sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být 

minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem 

projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s. Pro odvodnění komunikace či 

zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. 

Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu 

ČEVAK a.s. – Václav Pouch 602 184 261. Provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno 

oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před 

pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společnosti ČEVAK a.s. před kolaudací. 

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

prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným 

pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení. Technická přejímka funkčnosti povrchových 

prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. 

Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednávce – 

Václav Pouch 602 184 261. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně 

funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto 
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potvrzení bude doloženo ke kolaudaci. Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 

500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální 

boční odstup 0,6m od líce potrubí a musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se 

záhozem. Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 

73 6005. V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je 

nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení. Křížení vodohospodářských sítí a přípojek 

se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k 

poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím 

vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho 

pokynů. K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění 

podmínek tohoto vyjádření. Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od 

předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud 

nebude stanoveno jinak. Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne 

vydání. 

- Stanovisko České telekomunikační infrastruktury a.s., ze dne 9.9.2021, čj: 762427/21: V zájmovém 

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

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

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

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

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

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

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

prostředků a nevhodného nářadí. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen oznámit zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., pověřeného 

ochranou sítě (POS). Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. 

S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou, anebo by mohly 

činnosti provádět. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí 

osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu 

PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, 

stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve 

výkresové dokumentaci. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo 

prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v 

PD a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit 

práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS 

prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do 

budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat 

zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v 

blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby 

nedošlo k narušení jejich stability, při dodržení platných právních předpisů. Při provádění zemních 

prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před 

zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy 

prokazatelně obdržel souhlas POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu 

PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK 

řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo pověřená třetí osoba, je povinen 

projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo 

mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat 

výšku NVSEK nad zemí. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK 

(včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a 

konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Stavebník, nebo jím pověřená 

třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky 

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

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

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

bezpečné odpojení SEK. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami 
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(včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo 

jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. Křížení a souběh se SEK: Stavebník, 

nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, 

pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy 

stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od 

hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. Stavebník, nebo jím pověřená 

třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel 

minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není 

oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: 

neumisťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury; nezakrývat vstupy 

do kabelových komor, a to ani dočasně; projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, 

jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo 

kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 

1,5 m od kabelovodu. 

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

(elektrická síť) EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno ze dne 29.9.2021, zn: P6503-

27045214: V zájmovém území se nachází Podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN a Nadzemní 

vedení VVN. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a 

sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit 

veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob 

elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: Objednání přesného vytýčení distribuční sítě 

(trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového 

vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je 

investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených 

místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů 

NN zajistí Václav Zvánovec, tel. 381 784 851, email: vaclav.zvanovec@egd.cz.  Výkopové práce lze 

provádět tak, aby nebyl ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnosti osob. Budou dodržena platná 

ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302. c) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k 

poškození elektrického zařízení. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění 

elektrického zařízení. e) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v 

provozování ECD na telefonní číslo 387 864 911, 381 784 842.  

8. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). 

9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

10. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení 

stavby. 

11. Stavebník je povinen ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 

prohlídek stavby. 

12. Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním 

k vykonávání vybraných činností ve výstavbě. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit 

speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu. 

13. Na stavbě bude k dispozici dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem a bude veden 

stavební deník v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

14. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 

způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po 

dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 

bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby 

včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

15. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500 

pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) 
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podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní 

inspektorát práce v Českých Budějovicích. 

16. Vyvážením neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. S odpady, 

které budou vznikat při stavbě a při provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou MŽP č. 381/2001 a 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, 

objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených. 

17. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba 

povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 

chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do 

doby vzniku práva užívat stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby. 

18. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů: 

- Společné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 31.8.2021, čj: 

METAB 44656/2021/OŽP/Maš: Zemědělský půdní fond (ZPF): Z hlediska zájmů chráněných dle 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“) jsou záměrem „Oprava  a prodloužení komunikace, Staré Sedlo“ na pozemcích parc. č. 

686/2, 669/1, st. 32, 82/8, 665/3, 665/1, 93/14, 93/12, 80/2, 665/2, 80/5 v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce“ 

dotčeny pozemky dle KN parc.č. 93/14 a č. 93/12 v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce, druh pozemků orná 

půda, náležející dle § 1 odst. 2 zákona do zemědělského půdního fondu. Vzhledem k této skutečnosti 

je k vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby nezbytný souhlas zdejšího úřadu k trvalému 

odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Tento souhlas je vydáván formou 

závazného stanoviska (příp. rozhodnutí ve správním řízení, pokud bude stavba příslušným stavebním 

úřadem povolena na územní souhlas a ohlášení stavby), a to na základě žádosti podané stavebníkem, 

případně jeho zplnomocněným zástupcem. Závazné stanovisko o udělení souhlasu k odnětí 

zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je podle § 10 odst. 1) zákona závaznou součástí 

rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů, podle zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tiskopis žádosti o vydání souhlasu 

k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF zasíláme v příloze. Ochrana prostředí-Odpady: Vyjádření 

dle § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, k záměru „Oprava a 

prodloužení komunikace, Staré Sedlo“ ze dne 5.8.2021 z hlediska nakládání s odpady, je následující:  

S výše uvedeným záměrem lze souhlasit. Při realizaci tohoto záměru je třeba respektovat zejména 

základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými právními předpisy, které jsou 

uvedeny v § 13 a § 15 tohoto zákona. Lesní hospodářství: Z předložené dokumentace je zřejmé, že 

záměrem „Oprava a prodloužení komunikace, Staré Sedlo“ budou, mimo jiné, dotčeny pozemky ve 

vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, rostoucího na pozemku dle KN parc. č. 81 a 642 v k.ú. Staré 

Sedlo u Stádlce. Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, je k dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa 

nezbytný souhlas orgánu státní správy lesů. Tento souhlas je vydáván formou závazného stanoviska, 

které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a to na základě žádosti podané investorem 

stavby, případně jeho zplnomocněným zástupcem nebo zpracovatelem projektové dokumentace. 

K žádosti je nezbytné doložit příslušnou projektovou dokumentaci. V tomto případě bude závazné 

stanovisko orgánu státní správy lesů vydáno na základě žádosti o vydání  společného stanoviska, 

doručené na odbor ŽP MěÚ Tábor dne 5.8.2021. Kopii příslušné projektové dokumentace získal 

v tomto případě orgán státní správy lesů z dokumentace předložené ke společnému vyjádření OŽP. 

- Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 11.8.2021 č.j. 

METAB 45470/2021/OŽP/MKas: Veškeré stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo 

k ohrožení či poškození okolních pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich 

rostoucích (např. odření kmenů stromů, významné poškození kořenového systému, zasypání 

kořenových náběhů a bazálních částí kmenů stojících stromů). Případná poškození, způsobená na 

stojících stromech, budou neprodleně řádně ošetřena. Jedná se zejména o okamžité ošetření odřených 

kmenů stojících stromů vhodným způsobem tak, aby nemohlo dojít k následnému infikování 

patogenními organismy a k eventuálnímu rozvoji hniloby kmene. Na pozemcích určených k plnění 

funkcí lesa nebude ukládána žádná přebytečná výkopová zemina, stavební materiál nebo odpad. Při 

realizaci stavby budou dodržovány požární předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesních porostů 

požárem. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemků určených 

k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích, únikem nebezpečných látek. Na okolních 

pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou káceny žádné stromy ani keře a nebudou 
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ořezávány ani jednotlivé větve okrajových stromů, tvořících porostní plášť. Případný pohyb stavební 

techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa bude probíhat výhradně na základě výjimky 

udělené vlastníkem dotčeného pozemku. Stavba bude realizována podle předložené dokumentace a 

v rozsahu uvedeném v žádosti. Případné změny stavby, které se budou dotýkat pozemků určených 

k plnění funkcí lesa nebo pozemků ležících ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, budou v předstihu 

projednány s orgánem státní správy lesů. 

- Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 11.8.2021 č.j. 

METAB 47253/2021/OŽP/SSov: Na základě schválené projektové dokumentace výše uvedeného 

záměru provede před započetím stavby vytýčení hranic pozemků, příp. jejich částí dotčených 

odnětím. Stavebník přijme opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru tak, aby 

nedošlo ke škodám na okolních pozemcích. Realizací nedojde k narušení organizačního uspořádání 

okolních zemědělských pozemků a k omezení jejich přístupnosti. V případě negativního dotčení 

okolních zemědělských pozemků a zemědělských účelových komunikací bude neprodleně zajištěna 

odpovídající náhrada. Učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek 

poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Na základě pedologického průzkumu – 

sondy a dle předložené bilance skrývky kulturních vrstev půdy bude skrývka svrchní kulturní vrstvy 

půdy (dále též „ornice“) a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin (dále též „podorničí“) 

provedena z odnímané plochy 270,9 m². Objem orniční vrstvy půdy z hloubky 0,20 m z této plochy 

činí 54,20 m
3
 a objem zúrodnění schopné podorniční vrstvy půdy z hloubky 0,10 m činí 27,10 m

3
. 

Skrytá ornice a podorničí budou uloženy na deponii v prosrozu staveniště „Oprava a prodloužení 

komunikace, Staré Sedlo“, na pozemku dle KN parc.č. 80/2 v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce. 

Deponované skryté vrstvy půdy budou na těchto pozemcích zajištěny před znehodnocením a 

ztrátami. Ornice a podorničí budou využity na vylepšení půdních podmínek ploch zeleně v obci. O 

činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze 

ZPF protokol v souladu s ustanovením § 14 odstavce 5 Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 

271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Do protokolu 

se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále 

ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené 

zúrodnění schopné zeminy. Protokol bude při případné kontrole dodržování podmínek tohoto 

souhlasu předložen orgánu ochrany ZPF. Za zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další 

etapy záměru, je považováno provedení skrývky orniční a podorniční vrstvy půdy. Přilehlé 

zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou výstavbou 

poškozeny. Dojde-li vlivem realizace prací k poškození hydrologických poměrů na okolních 

pozemcích, příp. jejich částech, či k negativnímu ovlivnění funkcí existujících melioračních zařízení, 

zajistí stavebník bezodkladně na návrh odborné organizace na své náklady provedení nezbytných 

nápravných opatření. 

- Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, stavebního úřadu dne 20.8.2021 pod č.j.: METAB 

47256/2021/SÚ/PRei: Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací vyhotovenou 

Jiřím Pěknicem, fa Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor z 08/2021. Stavba vedení 

veřejného osvětlení a přeložka kabelu SEK na pozemcích st. p. 32, parc. č. 80/2, 80/5, 82/8, 93/12, 

93/14, 665/1, 665/2, 665/3, 669/1, 686/2 v katastrálním území Staré Sedlo u Stádlce, bude umístěna 

dle předložených koordinačních situací, č.v. C.7 a C.8, které jsou nedílnou součástí tohoto závazného 

stanoviska. Kabely budou uloženy v souladu s ČSN 73 6005. Umístěním stavby dojde ke 

střetu s technickou infrastrukturou, kde ochrana zájmů těchto účastníků bude zabezpečena ve 

výrokové části společného rozhodnutí.  

19. Stavba bude dokončena do: 31.12.2023. 

 

III. Podmínky pro užívání stavby: 

A. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a 

měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

B. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. 

Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. 

C. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní 

prohlídky stavby: 

- před pokládkou obrusné asfaltové vrstvy 

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
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D. Speciální stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto 

doklady: 

- protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem 

- dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (na správním území obce, která vede 

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

změny týkající se obsahu technické mapy obce) 

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

pokud nedochází ke změně půdorysného ohraničení stavby) 

- stanovení místní úpravy provozu 

- prohlášení zhotovitele 

- doklady k použitým výrobkům 

- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků 

- další potřebné doklady. 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

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

Stádlec, Stádlec 150, 391 62  Stádlec  

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu: 

Městys Stádlec, Stádlec 150, 391 62  Stádlec 

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

Marta Nápravová, Staré Sedlo č.p. 28, Stádlec, 391 65  Bechyně 

Mgr. David Zeman, Ph.D., Jetřichovická č.p. 739/2, 190 00  Praha 9-Prosek 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 

st. p. 75, 76, 31, 1, 44/1, 47, 50, 48, 2, 53, parc. č. 80/7, 89, 80/6, 61/1, 61/2, 697, 82/3, 82/9, 82/5, 93/1, 

67/4, 63/2, 35, 36/1, 36/2, 59, 198/34 v katastrálním území Staré Sedlo u Stádlce, Stádlec, Staré Sedlo 

č.p. 51, č.p. 30, č.p. 1, č.p. 19, č.p. 22, č.p. 42, č.p. 38, č.p. 2 a č.p. 45 

 

Toto společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, 

jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.  

 

Odůvodnění: 

Navrhovatel dne 8.9.2021 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu: Žádost o vydání 

společného povolení - Komunikace Staré Sedlo na pozemcích st. p. 32, parc. č. 80/2, 80/5, 82/8, 93/12, 

93/14, 665/1, 665/3, 669/1, 686/2 v katastrálním území Staré Sedlo u Stádlce. Dnem podání žádosti bylo 

zahájeno společné územní a stavební řízení. 

 Městský úřad Tábor, Odbor dopravy oznámil podle § 94m odst. 1 stavebního zákona a v souladu s 

ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 

zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Vzhledem k 

tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad oznámil podle § 144 

odst. 2, 6 správního řádu zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků 

řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 

27 odst. 1 správního řádu. Těmto účastníkům řízení se doručuje v souladu s § 94m odst. 2 stavebního 

zákona a § 144 odst. 6 správního řádu jednotlivě. Jelikož speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře 

známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a 

stanovení podmínek k jeho provádění, upustil podle § 94m odst. 3 stavebního zákona v tomto řízení od 

ústního jednání a ohledání na místě. Zároveň upozornil, že nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto 

oznámení mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námitky, jinak že k nim 

nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení vyjádřit 

se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci. 

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, 

včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku 

tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 94k stavebního zákona, tj. stavebník; obec, na jejímž 

území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn; vlastník stavby, na které má být požadovaný 
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stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li 

sám stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li 

sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku; osoba, jejíž vlastnické právo 

nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 

společným povolením přímo dotčeno (st. p. 1, 2, 31, 44/1, 47, 48, 50, 53, 75, 76, parc. č. 35, 36/1, 36/2, 

59, 61/1, 61/2, 63/2, 67/4, 80/6, 80/7, 82/3, 82/5, 82/9, 89, 93/1, 198/34, 697 v katastrálním území Staré 

Sedlo u Stádlce, ostatní nemohou být rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech), 

vlastníci a správci dotčené infrastruktury. Speciální stavební úřad shledal, že účastníků je více než 30, 

proto je společné řízení vedeno veřejnou vyhláškou. 

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona: 

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

Stádlec, Stádlec 150, 391 62  Stádlec  

Účastníci řízení dle § 94k písm. b), c), d) stavebního zákona 

Městys Stádlec, Stádlec 150, 391 62  Stádlec 

 

Účastníci dle řízení § 94k písm. e) stavebního zákona 

Městys Stádlec, Stádlec 150, 391 62  Stádlec 

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

Marta Nápravová, Staré Sedlo 28, Stádlec, 391 65  Bechyně 

Mgr. David Zeman, Ph.D., Jetřichovická 739/2, 190 00  Praha 9-Prosek 

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

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

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

st. p. 1, 2, 31, 44/1, 47, 48, 50, 53, 75, 76, parc. č. 35, 36/1, 36/2, 59, 61/1, 61/2, 63/2, 67/4, 80/6, 80/7, 

82/3, 82/5, 82/9, 89, 93/1, 198/34, 697 v katastrálním území Staré Sedlo u Stádlce 

Stádlec, Staré Sedlo č.p. 1, č.p. 2, č.p. 30, č.p. 19, č.p. 22, č.p. 38, č.p. 42, č.p. 45 a č.p. 51 

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých speciální stavební úřad při 

rozhodování vycházel: 

- Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, stavebního úřadu dne 20.8.2021 pod č.j.: METAB 

47256/2021/SÚ/PRei  

- Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor rozvoje ze dne 12.8.2021, č.j.: METAB 

46068/2021/OR/RSil 

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, 

Chýnovská 276, 391 56 Tábor ze dne 1.9. 2021, č. j.: HSCB-3136-2/2021 UO-TA  

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 

ze dne 31.8.2021 č.j. KHSJC 25463/2021/HOK JH-TA  

- Stanovisko České telekomunikační infrastruktury a.s., ze dne 9.9.2021, čj: 762427/21 

- Stanovisko ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice č.j.: O21070148634 ze dne 

6.5.2021 a č.j.: O21070156024 ze dne 3.8.2021 

- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, Praha ze dne 4.6. 2021, sp.zn.: 45029/2021-1150-OÚZ-ČB  

- Marta Nápravová, Staré Sedlo č.p. 28, Stádlec, 391 65  Bechyně souhlas na situaci 

- Mgr. David Zeman, Ph.D., Jetřichovická č.p. 739/2, 190 00  Praha 9-Prosek souhlas na situaci 

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

Tábor, Dopravní inspektorát ze dne 30.8.2021, č.j.: KRPC-787-768/ČJ-2021-020806 

- Společné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 31.8.2021, čj: 

METAB 44656/2021/OŽP/Maš 

- Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 11.8.2021 č.j. METAB 

45470/2021/OŽP/MKas 

- Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 11.8.2021 č.j. METAB 

47253/2021/OŽP/SSov 

- Vyjádření ČEPRO a.s., Praha, ze dne 6.5.2021, Sp. zn: 8177 

- Společné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí ze dne 31.8.2021, čj: 

METAB 44656/2021/OŽP/Maš  
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- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černé Pole, 

602 00 Brno ze dne 7.5.2021, zn: M18416-26114635  

- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černé 

Pole, 602 00 Brno ze dne 10.5.2021, zn: M18416-26114535 

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

(elektrická síť) EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno ze dne 29.9.2021, zn: P6503-

27045214 

- Stanovisko Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Tábor ze dne 8.9.2021 zn. SUS JcK 

14826/2021 

- Vyjádření a závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor dopravy ze dne 6.8.2021,  č.j.: 

METAB 44832/2021/OD/ONov  

- Rozhodnutí Městského úřadu Tábor, Odbor dopravy o povolení připojení na silnici III/12210 ze dne 

4.10.2021,  č.j.: METAB 53961/2021/OD/ONov  

- Sdělení Jihočeského vodárenského svazu, České Budějovice ze dne 6.5.2021, zn: 2021/1065 

- Vyjádření Městysu Stádlec, Stádlec 150, 391 62  Stádlec ze dne 11.5.2021 a 6.8.2021 

- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Praha ze dne 6.5.2021 zn: MW9910173759290893 

- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Praha ze dne 6.5.2021 zn: E24027/21 

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.  

Ve stanovené lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení z 

hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a 

posoudil shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí. 

Stavební úřad došel k závěru, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad dále mimo jiné 

ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na 

výstavbu, dále, že je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného 

vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Stavební 

úřad zároveň ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. 

Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či 

ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl 

způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského 

kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 

stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se 

účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení 

společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, 

vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k 

umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o 

soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním 

záměru. 

Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu 

na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; 

rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 
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Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, 

ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje 

desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní 

lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného 

rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Mgr. Jan Pávek, LL.M. 

vedoucí odboru dopravy 

 

  

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

 

 

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000,- Kč byl zaplacen dne 4.10.2021. 

 

 

Příloha: Katastrálním situačním výkresem č.v. C.2 

 

Doručí se: 

Stavebník: (datovou schránkou) 

Graphic PRO s.r.o., IDDS: dwas3pa zastoupení pro: Městys Stádlec, Stádlec 150, 391 62  Stádlec 

  

Ostatní účastníci dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona: (datovou schránkou, doporučeně do 

vlastních rukou na doručenku) 

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

Marta Nápravová, Staré Sedlo č.p. 28, Stádlec, 391 65  Bechyně 

Mgr. David Zeman, Ph.D., Jetřichovická č.p. 739/2, 190 00  Praha 9-Prosek 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 

 

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou) 

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

inspektorát, IDDS: eb8ai73 

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

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

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02  Tábor 2 

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

 

Ostatní účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou) 

st. p. 75, 76, 31, 1, 44/1, 47, 50, 48, 2, 53, parc. č. 80/7, 89, 80/6, 61/1, 61/2, 697, 82/3, 82/9, 82/5, 93/1, 

67/4, 63/2, 35, 36/1, 36/2, 59, 198/34 v katastrálním území Staré Sedlo u Stádlce, Stádlec, Staré Sedlo 

č.p. 51, č.p. 30, č.p. 1, č.p. 19, č.p. 22, č.p. 42, č.p. 38, č.p. 2 a č.p. 45 

 

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

Úřad Městyse Stádlec, IDDS: p43jdxf se žádostí o vyvěšení. 

1 x spis zde 
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