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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Obecní úřad Rataje, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16
odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle
§ 109 až 115 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 1.12.2016
podal
Obec Rataje, Rataje 86, 391 65 Bechyně, IČ:252786, okr. Tábor, kraj
Jihočeský,
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6

stavební

povolení

na stavbu:
komunikace
na pozemku č.: 53/2, 55/3, 57/5, 61/5, 63/3, 1596/27, 1605/1, 1606/1,
1606/5, 1609/1 v k.ú. Rataje, okres Tábor, kraj Jihočeský.
Stavba obsahuje: Jedná se o zřízení nové jednosměrné komunikace pro obsluhu
přilehlých nemovitostí a pozemků včetně odvodnění příčnými žlaby a trativody.
Celková délka komunikace je 186,94 m a šířka komunikace je 4 m a šířka včetně
zeleného pásu je 6,5 m. Komunikace bude napojena na silnici č. III/12212
a III/12211.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním
řízení, kterou vypracoval; Ing. Jaroslav Zoula, ČKAIT 0500124, 28. října
909/57, Neratovice, IČ: 70798125, č. Zak. 180 a-2016 v 11/2016 a případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního
úřadu.
2. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
a. Po provedení výkopových prací
b. Po pokládce finálního povrchu
c. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
4. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem, který bude
vybrán ve výběrovém řízení, provádění stavby bude sledovat stavební dozor.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7. Podle ustanovení § 157 stavebního zákona musí být na stavbě veden stavební
deník. Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová
dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení.
8. Štítek „STAVBA POVOLENA“ bude viditelně umístěn po celou dobu stavby.
9. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší
přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru
sousední obytné zástavby. Bude dodržován noční klid.
10.
Stavebník výše uvedené stavby ihned zajistí odstranění případných škod
na sousedních a nemovitostech či zařízeních vzniklých v souvislosti
s prováděním stavby a bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů
sousedních nemovitostí a pozemků.
11.
Veškeré montážní práce musí být prováděny dle schválených a platných
technologických postupů v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, zákonem č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízením vlády č. 361/2007 Sb.,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č.
101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
které stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických
zařízení. Před uvedením elektrických zařízení do provozu, během provozu a při
obsluze musí být dodržovány bezpečnostní předpisy dle ČSN EN 50110-1, ČSN
EN 50110-2.
12.
Dodržet podmínky územního rozhodnutí MěÚ Bechyně č.j. BE-05879/2015
a sp.zn. BE-03847/2015/VaŽP/Ku ze dne 7.10.2015.
13.
Dodržet podmínky stanoviska MěÚ Tábor OŽP č.j. S-META 33OOO/2016
OŽP/Maš 2, č.j. METAB 33001/2016/OŽP/Maš z 12.7.2016 a závazného
stanoviska č.j. METAB 18007/2015/OŽP/Pšpu z 13.4.2016.
14.
Dodržet podmínky vyjádření MěÚ Tábor OR č.j. S META 15444/2016
OR /Bíl 4 z 25.4.2016.
15.
Dodržet podmínky stanoviska Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,
Nemanická 2133/10, závod Tábor pod sp. zn. SUS Jck/10229/2016 z 4.7.2016.
16.
Dodržet podmínky stanoviska Policie ČR- dopravní inspektorát Tábor pod
č.j. KRPC-495-27/Č.j.-2015-020806 z 9.2.2016.
17.
Dodržet podmínky vyjádření E-ON Česká republika s.r.o., správa
elektrické sítě, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, reg.sp. Tábor,
Budějovická 1400, Tábor zn. P6503-16128367 z 4.7.2016.
18.
Dodržet podmínky vyjádření CETIN č.j. 768449/2016 z 30.11.2016.
III.
Silniční
Silniční
Silniční

Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
správní úřad zamítl tyto námitky: Nebyly vzneseny.
správní úřad vyhověl těmto námitkám: Nebyly vzneseny.
správní úřad částečně vyhověl těmto námitkám: Nebyly vzneseny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
1. Obec Rataje, Rataje č.p. 86, 391 65
2. Správa a údržba silnic Jihočeského Kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb
Odůvodnění:
Dne 1.12.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše
uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí
o umístění stavby bylo vydáno MěÚ Bechyně dne 7.10.2015 pod č.j. BE-05879/2015
a sp. zn. BE-03847/2015/VaŽP/Ku.
Silniční správní úřad oznámil přípisem ze dne 12.12.2016 zahájení stavebního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně
nařídil ústní jednání na 29.12. 2016 v 11.00, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z
hledisek uvedených v § 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. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na
stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili: - viz. výše (bod II.) a
Vyjádření E-ON Česká republika s.r.o., správa plynové sítě, F.A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, reg.sp. Tábor, Budějovická 1400, Tábor z 20.7.2016.
Obec Rataje, č.p. 86, 39165 Bechyně č.j. OBRA/100/2016 z 27.6.2016.
Vyjádření MěÚ Tábor OD sp.zn. S META 31417/2016/Ikve, č.j. METAB
32143/2016/OD/Ikve z 28.6.2016.
Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sp.zn. 33770/2016-8201-OÚZ-ČB z
29.7.2016.
Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek
rozhodnutí.
Účelem stavby je dopravní obsluha přilehlých pozemků sloužících k výstavbě
rodinných domů a stávajících objektů. Navrhovaná stavba komunikace zajistí
bezpečnou obsluhu rodinných domů v teto lokalitě. Předpokladem realizace nové
zástavby RD je v koordinaci se stavbou komunikace výstavba řádně povolené
kanalizace.
Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
1. Obec Rataje, Rataje č.p.86, 391 65
2. Správa a údržba silnic Jihočeského Kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb
3. p. Jiří Burian, Rataje č. p. 94, 391 65
4. pí. Jana Burianová, Rataje č. p. 94, 391 65
5. p. Josef Ťoupal, sídl. Hůrka č.p. 1027, 27801 Kralupy nad Vltavou
6. p. Jan Hána, Rataje č.p. 67, 391 65
7. Čestmír Cvach, Rataje č.p. 21, 391 65
8. Panství Bechyně, Landstrasse 33, Vauz 9490, Lichtenštejnsko
9. Římskokatolická farnost Bechyně, nám. TGM č.p. 143, Bechyně

10. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
11. CETIN, Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
12. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor - dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
13. Městský úřad Tábor, odbor dopravy, IDDS: 5zrb8iz
14. Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, IDDS: 5zrb8iz
15. Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, IDDS: 5zrb8iz
16. Městský úřad Bechyně, odbor výstavby a ŽP, IDDS: sshbg5j
17. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje,Územní odbor Tábor, Chýnovská
276, 391
56 Tábor, IDDS: ph9aiu3
18. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územ. Prac. Tábor, IDDS: agzai3c
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 k podáním
u zdejšího správního orgánu. 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.
Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi
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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy
nabylo právní moci.

Šafránek Roman
starosta obce Rataje

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je dle § 8
osvobozen.

Obesláni:
1. Obec Rataje, Rataje č.p.86, 391 65
2. Správa a údržba silnic Jihočeského Kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb
3. p. Jiří Burian, Rataje č. p. 94, 391 65
4. pí. Jana Burianová, Rataje č. p. 94, 391 65
5. p. Josef Ťoupal, sídl. Hůrka č.p. 1027, 27801 Kralupy nad Vltavou
6. p. Jan Hána, Rataje č.p. 67, 391 65
7. Čestmír Cvach, Rataje č.p. 21, 391 65
8. Panství Bechyně, Landstrasse 33, Vauz 9490, Lichtenštejnsko
9. Římskokatolická farnost Bechyně, nám. TGM č.p. 143, Bechyně
10. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
11. CETIN, Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
12. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor - dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
13. Městský úřad Tábor, odbor dopravy, IDDS: 5zrb8iz
14. Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, IDDS: 5zrb8iz
15. Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, IDDS: 5zrb8iz
16. Městský úřad Bechyně, odbor výstavby a ŽP, IDDS: sshbg5j
17. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje,Územní odbor Tábor, Chýnovská
276, 391
56 Tábor, IDDS: ph9aiu3
18. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územ. Prac. Tábor, IDDS: agzai3c
19. Ing. Jaroslav Zoula, 28. října 909/57, 27711 Neratovice

