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STAVEBNÍ  POVOLENÍ 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Městský úřad Blatná, odbor dopravy, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad pro 
stavební řízení na úseku pozemních komunikací (dále jen „silniční správní úřad“), příslušný 
podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění (dále jen 
„zákon o pozemních komunikacích“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního 
zákona ohlášení stavební úpravy pozemní komunikace (kdy v tomto případě usnesením 
rozhodl o provedení stavebního řízení), které dne 11.01.2018 podal 
 

Jihočeský kraj, IČ: 708 90 650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, 
zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, IČ: 709 71 641, Nemanická 
2133/10, 370 10 České Budějovice, závodem Strakonice 

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona  
a § 18c vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., v platném znění, v souladu 
s příslušnými ustanoveními části druhé zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen 
„správní řád“) 

 p o v o l u j e 

stavbu 

„Oprava silnice III/1211 Lom-Neradov-Myštice“ 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. 527/1, 503/1 v k.ú. Lom u Blatné, parc.č. 503/2 
v k.ú. Míreč, parc.č. 1064, 1081 v k.ú. Myštice a parc.č. 1067 v k.ú. Vahlovice.  
 

Stručný popis stavby: 

Předmětem tohoto stavebního povolení je oprava silnice III/1211 Lom – Neradov – Myštice. 
Stavba zahrnuje následující stavební objekty: 

 
Jihočeský kraj 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice 
který zastupuje 

Správa a údržba silnic Jihočeského 
kraje  
Nemanická 2133/10         
370 10 České Budějovice 
závod Strakonice 
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SO 101 – km 6,487 – 6,692 (úsek v zastavěném území obce Lom): 

- obnova a oprava s reprof. za studena do 200 mm s odvozem 50 mm;  

- zafrézování napojení MK a sjezdů v prům. tl. 50 mm; 

- spojovací postřik 0,50 kg/m2; 

- vyrovnání příčného profilu z ACO 11 v prům. tl. 30 mm; 

- spojovací postřik 0,50 kg/m2; 

- obrusná vrstva ACO 11 v tl. 40 mm; 

- dosypání krajnic ze štěrkodrti 2-5 do 50 mm; 

- dosypání krajnic z recyklátu do 100 mm; 

- oboustranné vodící čáry 125 mm s balotinou; 

- další případné práce dle projektové dokumentace předložené k ohlášení stavby.  

SO 102 – km 6,692 – 7,382 (úsek Lom – Neradov): 

- zafrézování napojení MK a sjezdů v prům. tl. 50 mm; 

- spojovací postřik 0,50 kg/m2; 

- vyrovnání příčného profilu z ACO 11 v prům. tl. 30 mm; 

- spojovací postřik 0,50 kg/m2; 

- obrusná vrstva ACO 11 v tl. 40 mm; 

- dosypání krajnic z recyklátu do 100 mm; 

- oboustranné vodící čáry 125 mm s balotinou; 

- další případné práce dle projektové dokumentace předložené k ohlášení stavby. 

SO 103 – km 7,382 – 7,797 (úsek v zastavěném území osady Neradov): 

- obnova a oprava s reprof. za studena do 200 mm s odvozem 50 mm;  

- spojovací postřik 0,50 kg/m2; 

- vyrovnání příčného profilu z ACO 11 v prům. tl. 30 mm; 

- spojovací postřik 0,50 kg/m2; 

- obrusná vrstva ACO 11 v tl. 40 mm; 

- výšková úprava krycých hrnců; 

- dosypání krajnic ze štěrkodrti 2-5 do 50 mm; 

- dosypání krajnic z recyklátu do 100 mm; 

- oboustranné vodící čáry 125 mm s balotinou; 

- další případné práce dle projektové dokumentace předložené k ohlášení stavby. 

SO 104 – km 7,797 – 9,436 (úsek Neradov – hranice okresu Strakonice): 

- zafrézování napojení MK a sjezdů v prům. tl. 50 mm; 

- spojovací postřik 0,50 kg/m2; 

- vyrovnání příčného profilu z ACO 11 v prům. tl. 30 mm; 

- spojovací postřik 0,50 kg/m2; 

- obrusná vrstva ACO 11 v tl. 40 mm; 

- dosypání krajnic z recyklátu do 100 mm; 

- oboustranné vodící čáry 125 mm; 

- další případné práce dle projektové dokumentace předložené k ohlášení stavby. 
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 SO 105 – km 9,436 – 10,770 s vynecháním 2 úseků: jedná se o stavbu v k.ú. Lučkovice, okres 
Písek. Pro povolení této části stavby je příslušným speciálním stavebním úřadem odbor 
dopravy MěÚ Písek a stavební objekt 105 proto není předmětem tohoto povolení. 

SO 106 – km 10,770 – 11,752 (úsek hranice okresu Strakonice – Myštice): 

- zafrézování napojení MK a sjezdů v prům. tl. 50 mm; 

- spojovací postřik 0,50 kg/m2; 

- vyrovnání příčného profilu z ACO 11 v prům. tl. 30 mm; 

- spojovací postřik 0,50 kg/m2; 

- obrusná vrstva ACO 11 v tl. 40 mm; 

- dosypání krajnic z recyklátu do 100 mm; 

- oboustranné vodící čáry 125 mm; 

další případné práce dle projektové dokumentace předložené k ohlášení stavby. 

 
 

Vymezení účastníků řízení 

Účastníky tohoto stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona jsou: 

• písm. a) – c) stavebník a vlastník pozemků, na kterých má být stavba prováděna: 
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, zastoupený 
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České 
Budějovice; 

• písm. d) vlastníci staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, a ti, kdo 
mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li 
být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 
2151/16, 370 49 České Budějovice;  

• písm. e) – f) vlastníci níže uvedených sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li 
být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdo mají k sousedním 
pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním 
stavby přímo dotčeno: 

pozemky a stavby sousedící se stavbou 

parc.č. 210, 24/1, 208, 25/4, 519, 52/2, 18/1, 137/4, parc.č. st. 24 se stavbou č.p. 28, 
parc.č. st. 25 se stavbou č.p. 27, parc.č. st. 26 se stavbou č.p. 30, parc.č. st. 27 se stavbou 
č.p. 31, parc.č. 54, 53/1, 53/5, 53/4, 53/6, 521, 137/1, 522, 139, 140, 143, 200/41, 
200/39, 189, 185/7, 200/65, 188/1, 185/1, 185/11, 185/9, 188/3, 188/4, 185/13, 185/4, 
356/1, 356/2, parc.č. st. 61/5 se stavbou č.p. 55, parc.č. st. 28 se stavbou č.p. 37, parc.č. 
st. 29 se stavbou č.p. 32, parc.č. st. 35 se stavbou č.p. 17, parc.č. st. 36 se stavbou č.p. 21, 
parc.č. st. 38 se stavbou č.p. 23, parc.č. st. 39/2 se stavbou č.p. 40, parc.č. 364/1, 365, 
346/22, 346/24 a 346/23 vše v k.ú. Lom u Blatné; parc.č.197/13, 197/12, 339/29, 350/5, 
339/33, 598, 339/31, 350/1, 504, 347/2, 347/3, 347/4, 505/2, 345/5, 346/3, 345/3, 409, 
410, 493/2, 416/1, 417, 597/1, 597/2, 597/3, 597/4, 346/1, 398/1, 397, 499, 396, 418/1, 
418/2, 495/1, 395/4, parc.č. st. 43 se stavbou č.p. 1, parc.č. 433, 437/2, 493/1, 464/1, 
492, 395/1, 364/5, 455/3, 455/4 a 536 vše v k.ú. Míreč; parc.č. 1073, 214/1, 214/2, 
214/3, 214/4, 1071, 1072, 1049, 1050, 1069, 1070, 1051, 1062, 1058, 326/2, 326/20, 
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326/12, 326/11, 326/21, 326/17, 1066/3, 326/16, 163/1, 163/2 a 1065 vše v k.ú. Myštice; 
parc.č. 1068, 1069 a 1070 vše v k.ú. Vahlovice. 

 
 
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 
kterou vypracoval Ing. Rudolf Pešta. Případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení silničního správního úřadu. 

2. Při provádění stavebních prací musí být dodrženy podmínky stanovené v níže uvedených 
stanoviscích dotčených orgánů a správců inženýrských sítí:  
- Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 16.01.2018, č.j. M18391-16226648 

(vyjádření z hlediska elektrické sítě), kde jsou mimo jiné uvedeny tyto podmínky: „Ke 
stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor 
povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném 
znění. Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy 
plynu uděluje E.ON Česká republika s.r.o. (dále jen ECZR).“  „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 na zdraví 
osob elektrickým proudem“. „Bude zajištěno objednání přesného vytýčení distribuční 
sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti 
podzemního kabelového vedení.“.  

- Společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 15.01.2018, č.j. 
510855/18, kde jsou mimo jiné uvedeny tyto podmínky: „Stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že existence a poloha SEK (sítí 
elektronických komunikací), jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové 
mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo toto 
vyjádření, vč. Všeobecných podmínek ochrany SEK, nepřestavuje dostatečnou 
informaci pro záměr, pro který podal shora uvedenou žádost nebo pro zpracování 
projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do ochranného 
pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k 
upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě“. 

- Stanovisko Policie ČR, Dopravního inspektorátu Strakonice ze dne 30.01.2018, č.j. 
KRPC-15888-1/ČJ-2018-020706, kde jsou uvedeny tyto podmínky: „V dostatečném 
předstihu před zahájením prací musí být Policie ČR požádána o nové stanovisko ve 
vztahu k označení pracovního místa dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích a k návrhu DIO“. 

3. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba 
nebude zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dobu platnosti 
stavebního povolení je možné prodloužit na základě odůvodněné žádosti stavebníka, 
podanou před jejím uplynutím. 

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 3 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5. Stavbu nelze provádět svépomocí (§ 160 stavebního zákona); název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět a termín zahájení stavby bude písemně oznámen 
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silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před zahájením stavby (příp. společně 
s žádostí o uzavírku silnice). 
 

 

Odůvodnění: 
Stavebník podal dne 11.01.2018 ohlášení stavebního záměru „Oprava silnice III/1211 Lom-
Neradov-Myštice“. K ohlášení stavebník doložil projektovou dokumentaci stavby a následně 
jej dne 17.01.2018 doplnil o vyjádření správců inženýrských sítí: elektronických komunikací, 
elektrické sítě a sítě plynu.  

Silniční správní úřad podané ohlášení posoudil podle § 14 vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a dále podle § 105 
stavebního zákona a zjistil, že stavebník v rozporu s § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona 
k ohlášení nepřipojil souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající 
věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno. V žádosti stavebník uvedl, že 
vzhledem k rozsahu stavby není schopen tyto podpisy zajistit. Z tohoto důvodu jej silniční 
správní úřad k doložení těchto podpisů již nevyzýval a podané ohlášení rovnou posoudil tak, 
že není úplné. Silniční správní úřad proto rozhodl podle § 107 odst. 1 stavebního zákona 
usnesením ze dne 22.01.2018 o provedení stavebního řízení. Toto usnesení převzal stavebník 
dne 23.01.2018. Jelikož proti usnesení o provedení stavebního řízení není přípustné odvolání, 
nabylo dnem doručení stavebníkovi právní moci. Podle ustanovení § 107 odst. 1 stavebního 
zákona bylo nabytím právní moci usnesení zahájeno stavební řízení.  

Silniční správní úřad proto následně oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 
24.01.2018 zahájení stavebního řízení. Z důvodu velkého počtu účastníků stavebního řízení 
(více než 30) bylo podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 144 správního řádu 
zahájení řízení oznámeno účastníkům, kteří jsou uvedeni § 109 písm. e) - f) stavebního 
zákona, veřejnou vyhláškou, která byla v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu 
vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Blatná (vč. zveřejnění způsobem umožňujícím 
dálkový přístup) a dále byla zaslána k vyvěšení shodným způsobem Obecnímu úřadu Lom  
a Obecnímu úřadu Myštice. Ostatním účastníkům řízení, uvedeným v § 109 písm. a) - d) 
stavebního zákona, a dotčeným orgánům bylo oznámení doručeno jednotlivě, prostřednictvím 
datové schránky. Stejným způsobem jako oznámení o zahájení řízení se doručuje i toto 
rozhodnutí. 

Okruh účastníků řízení stanovil silniční správní úřad podle výše citovaného ustanovení § 109 
stavebního zákona, kdy účastníkem stavebního řízení je podle písm. a) stavebník; podle písm. 
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna; podle písm. c) vlastník pozemku, na 
kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním 
stavby přímo dotčeno; podle písm. d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému 
břemenu, mohou-li být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena; podle písm. e) vlastník 
sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním 
stavby přímo dotčeno; podle písm. f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm 
právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo 
dotčeno. Účastníky řízení podle ustanovení § 109 písm. e) - f) stavebního zákona 
identifikoval silniční správní úřad ve smyslu § 112 odst. 1 v oznámení o zahájení řízení i 
v tomto rozhodnutí označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. 

Při úvaze, kteří vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich mohou být prováděním 
stavby přímo dotčeni, vycházel silniční správní úřad z předpokladu, že dotčení mohou být 
toliko vlastníci těch nemovitostí, které se nachází na úrovni úseků dotčených stavbou nebo 
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alespoň hraničí se začátkem/koncem těchto úseků. Vlastníky pozemků, které sice sousedí 
s pozemky dotčenými stavbou, ale hranice pozemků nachází se zcela mimo úseků dotčených 
stavbou, silniční správní úřad za účastníky řízení nepovažoval, neboť je zjevné, že jejich 
práva nemohou být stavbou ani jejím prováděním nikterak dotčena; takové pozemky proto 
silniční správní úřad neuváděl v oznámení o zahájení řízení ani v tomto rozhodnutí.  

Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního 
jednání a ohledání na místě, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost 
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od 
doručení (doručení účastníkům, kterým se doručovalo veřejnou vyhláškou, nastalo 15. dnem 
ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce MěÚ Blatná) mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Silniční 
správní úřad dále stanovil, že vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3 
správního řádu) mohou účastníci řízení uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 
oznámení (které nastalo 15. dnem ode dne vyvěšení, viz výše). 

Nikdo z účastníků řízení neuplatil ve stanovených lhůtách námitky či důkazy a silniční 
správní úřad neobdržel ve stanovené lhůtě ani vyjádření k pokladům rozhodnutí. Dne 
30.01.2018 uplatila stanovisko Policie ČR, DI Strakonice, která je dotčeným orgánem podle 
ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích; podmínky vyplývající 
z uvedeného stanoviska jsou uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou (a následně 
doplněnou) žádost, za kterou je ve smyslu ustanovení § 107 odst. 2 stavebního zákona 
v tomto případě považováno podané ohlášení, z hledisek uvedených v § 111 stavebního 
zákona a zjistil, že předložené podklady jsou v souladu s požadavky uplatněnými dotčenými 
orgány, projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou 
osobou (v rozsahu pro ohlášení stavby) a v dostatečné míře obsahuje obecné požadavky na 
výstavbu i požadavky na stavbu pozemních komunikací, stanovené zejm. vyhláškou č. 
146/2008 Sb. Jelikož se jedná o opravu stávající silnice v její současné trase, nemá dojít 
k rozšíření vozovky, změně druhu povrchu, apod., je nesporné, že záměr je v souladu 
s územně plánovací dokumentací, která vždy respektuje současné silnice jako stávající stav. 

Jelikož silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení 
stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, tj. za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených stavbu při dodržení stanovených podmínek povolil.  
 

Upozornění: 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 správního 
řádu). 
 

Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do l5 dnů od jeho doručení odvolání ve smyslu § 81 a § 82 
správního řádu ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím odboru 
dopravy MěÚ Blatná. 
 

 

 
 
Ing. Jan Valášek 
vedoucí odboru dopravy              
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Poplatek: 

Osvobozeno od správního poplatku podle § 8 odst. 4, v návaznosti na položku č. 18 sazebníku 
(přílohy) zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění (o správních poplatcích). 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 

úřadu Blatná a na úředních deskách obecních úřadů Lom a Myštice, vč. zveřejnění 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude veřejná vyhláška zaslána zpět Městskému 

úřadu Blatná, odboru dopravy. 
 

 

 

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

 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 

 
 
 
Obdrží: 
účastníci řízení 
účastníci podle § 109 písm. a) - d) stavebního zákona: 
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, zastoupený Správou a 
údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, závod 
Strakonice (datovou schránkou) 
E.ON Česká republika, s. r. o.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  370 49 České Budějovice (datovou 
schránkou) 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (datovou 
schránkou) 
 
účastníci podle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona: 
veřejnou vyhláškou 
 
 

dotčené orgány 
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Strakonice (datovou schránkou) 
č.j. KRPC-15888-1/ČJ-2018-020706 
 
ostatní 
Obecní úřad Lom (datovou schránkou) – žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky 
Obecní úřad Myštice (datovou schránkou) – žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky 
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