Městský úřad Milevsko
odbor dopravy a živnostenský
nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko
tel. 382 504 111, e-mail: milena.brcakova@milevsko-mesto.cz
Vyřizuje: Ing. Michal Kovařík, referent odboru dopravy a živnostenského, oprávněná úřední osoba podle § 15
odst. 4 správního řádu.  382 504 240, e-mail: michal.kovarik@milevsko-mesto.cz
Č.j.: MM 04416/2021
S.z.: SZ MM 69522/2020 ODŽ/MK

Milevsko, dne 25.01.2021

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Odbor dopravy a živnostenský Městského úřadu Milevsko, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.
4 písm. a) 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. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108
až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 04.11.2020 podal
Městys Bernartice, IČO 00249530, Náměstí svobody č.p. 33, 398 43 Bernartice
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
Bernartice, místní komunikace ul. K Posvátnému
na pozemku parc. č. 162/8, 163/1, 166/1, 158/14 v katastrálním území Bernartice u Milevska.
Stavba obsahuje:
Jedná se o opravu stávající místní komunikace, která se v současné době již nachází v havarijním stavu,
se značně degradovaným povrchem. Území se nachází v zastavěné části obce Bernartice.
Dosavadní využití nebude nikterak měněno. Oprava bude mít pozitivní vliv na dopravní obslužnost území.
Odtokové poměry nejsou měněny, systém odvodnění povrchových vod zůstává stávající. Napojení na vnější
dopravní síť nebude měněno, opravovaná komunikace navazuje na stávající místní komunikaci
v ul. K Posvátnému stykovou křižovatkou a končí v místě vstupu do areálu MŠ. Bezbariérový přístup
je možný směrem z ul. K Posvátnému a z areálu MŠ.
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval GK
Plavec–Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Ing. Ladislav Čabrádek, Budovcova 2530, 397 01 Písek,
ČKAIT 0011665, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
• závěrečná kontrolní prohlídka před zahájením užívání stavby.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2022.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; Nejpozději do zahájení stavby bude speciálnímu
stavebnímu úřadu sdělen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat právní 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), vl. nař. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, včetně souvisejících předpisů.
7. Při provádění stavebních prací na stavbě je třeba si počínat tak, aby vlastníkům sousedních staveb nebyla
způsobena škoda, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezování jejich práv a právem chráněných zájmů,
k ohrožení zdraví a života osob a k nadměrnému znečišťování okolí stavby.
8. Při provádění stavby nesmí docházet k ohrožení a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem
apod., k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení
a požárním zařízením.
9. Z hlediska zákona o odpadech budou všechny odpady vzniklé při stavbě využity nebo odstraněny v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Před užívání stavby budou stavebnímu úřadu předloženy doklady o předání odpadů oprávněným firmám.
10. Přilehlé pozemky nesmějí být dopravou ani samotnou stavbou narušeny. Nesmí být ani použity
při provádění stavby bez souhlasu jejich vlastníků (nájemců).
11. Stavbou nesmí být narušena zařízení cizích správců sítí a musí být respektovány jejich bližší podmínky.
Stavebník je povinen jim oznámit předem započetí stavebních prací. Případné nezbytné činnosti je
stavebník povinen správcům sítí včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor.
12. Uzavírka a zvláštní užívání pozemní komunikace ve smyslu § 24 nebo § 25 zákona o pozemních
komunikacích, zřizované v souvislosti se stavbou, musí být v samostatném řízení projednány s příslušným
silničním právním úřadem.
13. Případné zásahy do zeleně (přesazování, kácení apod.), nezbytné k provedení povolované stavby, je nutné
předem projednat s pověřeným orgánem ochrany přírody a krajiny, kterým je Městský úřad Milevsko, odbor
životního prostředí. Toto povolení nenahrazuje rozhodnutí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění!
14. Před zahájením stavebních (i výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních
inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou, s tímto vytýčením musí být seznámeni pracovníci zhotovitele
a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich poškození. Vytýčení sítí je nutno provést za účasti
příslušných správců v souladu s jejich vyjádřením. Při provádění prací musí být stanovena ochranná pásma
jednotlivých sítí a stanoveny požadavky na omezení prací pomocí mechanizmů. V případě dotčení
podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení
a provedena kontrola před záhozem.
15. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky a podmínky obsažené ve vyjádření či stanovisku všech
stavbou dotčených orgánů, hájících veřejné zájmy na svěřeném úseku podle zvláštních předpisů
(viz dokladová část ověřené projektové dokumentace) a dalších, zejména:
stanovisko Policie ČR DI KRPC Písek, č.j.: KRPC-110509-1/ČJ-2020-020506-I, ze dne 21.10.2020:
- souhlasíme s PD (+ připomínky DI PČR Písek), kterou zpracovala Geodetická kancelář s.r.o., GK PlavecMichalec z 08/2020 pod číslem zakázky 1326/2020, ve které projektanti garantují dodržení příslušných
zákonných norem.
Při stavbě požadujeme dodržet následující požadavky dané ČSN:
- komunikace bude řádně odvodněna.
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- obrubníky budou na počátku a koncích zaobleny, či zapuštěny a nebudou tvořit ostré hrany.
- je nutné také zachovat odstup všech pevných překážek (sloupů VO apod.) od komunikace a pojížděných
ploch, a to minimálně 0,5 m (výjimečně 0,25 m).
- bude dodržena vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové
užívání staveb.
- VDZ bude provedeno bílou dlažbou nebo bílou barvou. Budou vyznačena jednotlivá parkovací stání
pomocí V 10a a V 10b.
- vegetace v době maximálního vzrůstu nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace a rozhledů (ani
větve stromů).
- v rozhledových poměrech křižovatek a sjezdů nebudou žádné překážky bránící v rozhledu. Tyto plochy
budou bez oplocení a překážek a budou součástí veřejného prostoru. Budou zde umístěny pouze překážky,
které zde dle příslušné ČSN mohou být.
- bude dodržen příčný sklon komunikace v obytné zóně do 2%.
Veřejné osvětlení bude plnit následující PLATNÉ PŘEDPISY:
Světelnětechnické parametry osvětlení pozemních komunikací stanoví normy [7]-ČSN CEN/TR 13201-1
Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení, [8]-ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních
komunikací - Část 2: Požadavky, [9]-ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet
a [10]-ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření.
- souhlasíme s návrhem trvalého dopravního značení:
Požadujeme DZ IZ 5a (z obou směrů) umístit na pravou stranu komunikace ve směru jízdy. Souhlasíme
s umístěním dopravního zrcadla dle přílohy. Dopravní zrcadlo bude sloužit pro pravý rozhled.
závazné stanovisko Městského úřadu Milevsko, odboru životního prostředí č.j. MM 63915/2020 OŽP/Ši
ze dne 09.11.2020:
orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle § 7 odst. 2 a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále příslušný dle ust. § 13 odstavce 1 písm. a) a ust. § 15 písmena j)
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ochraně ZPF“), dále dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona uděluje dodatečný souhlas dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně
ZPF k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 317 m2 v k. ú. Bernartice
u Milevska za účelem stavby: „Bernartice, místní komunikace ul. K Posvátnému“.
Odnětí se týká níže uvedené parcely:
Parcela KN

BPEJ

Třída
ochrany

Druh pozemku

Celková výměra

163/1

74700

3.

TTP

317 m2

CELKEM

Odnímaná výměra
317 m2
317 m2

Souhlas se uděluje za dodržení následujících podmínek:
1. Žadatel je povinen dle § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF MěÚ Milevsko, odboru životního prostředí,
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu:
a) Doručit kopii pravomocného rozhodnutí (dodatečného povolení stavby) podle stavebního zákona,
pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právních účinků.
Dále je žadatel povinen dle § 11 odst. 5 zákona o ochraně ZPF oznámit změny způsobu využití pozemku
a doložit kopii oprávnění k provedení této změny, a to do 1 měsíce od této změny.
Dle ust. § 11a odst. 1 písmena b) zákona o ochraně ZPF za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
za účelem stavby místní komunikace se odvod nestanoví.
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orgán ochrany přírody dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon OPK“):
Orgán ochrany přírody připomíná, že pokud se v blízkosti stavby nacházejí dřeviny, veškeré stavební práce
a související činnosti je nutné provádět s ohledem na § 7 zákona OPK a v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
a s arboristickým standardem péče o přírodu a krajinu, vydaným Agenturou ochrany přírody a krajiny Ochrana
dřevin při stavební činnosti - SPPK A01 002:2017. Důvodem těchto opatření je prevence proti mechanickému
poškození nadzemních částí dřevin, jejich kořenového systému a zajištění ochrany kořenového prostoru při
provádění výkopů, pojížďkách mechanizace, skladování stavebního a výkopového materiálu nebo navážkách
zeminy.
orgán státní správy ochrany ovzduší příslušného dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší):
V průběhu stavebních prací budou učiněna veškerá technická a organizační opatření eliminující v maximální
míře znečišťování okolí stavby prachem či úletem tuhých znečišťujících látek. Jedná se zejména o dodržování
technologické kázně, zvlhčování prašných míst, důsledné dočištění dopravních prostředků před jejich výjezdem
na veřejnou komunikaci, příp. zajištění dostatečného čištění obslužných komunikací, používání uzavřených
nádrží a zásobníků, krycích plachet, stavební práce způsobující prašnost budou za nepříznivých povětrnostních
podmínek omezeny na minimum, apod.
III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
1. Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovuje, že stavbu lze
užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, před jehož vydáním bude provedena závěrečná kontrolní
prohlídka dokončené stavby. Po dokončení stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o vydání
kolaudačního souhlasu s náležitostmi podle ustanovení § 122 stavebního zákona.
2. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží doklady o zkouškách a revizích v š e c h
dotčených sítí technického vybavení a doklady o nakládání s odpady, které vznikly při stavbě.
3. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci geodetické
části skutečného provedení stavby.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Městys Bernartice, IČO 00249530, Náměstí svobody č.p. 33, 398 43 Bernartice
Odůvodnění:
Dne 04.11.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad obdržel k této stavbě souhlas dle § 15 odst. 2
stavebního zákona vydaný pod č.j. Výst. 155/2020/Kre dne 07.12.2020.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře
známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě
do 04.01.2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Speciální stavební 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 požadavky na výstavbu a podmínky
územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí pod č.j. MM 63915/2020 OŽP/Ši ze dne 09.11.2020;
Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje ze dne 13.10.2020 pod č.j. MM 65538/2020 ORR/Dz;
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Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Písek pod č.j.
KRPC-110509-1/ČJ-2020-020506-I, ze dne 21.10.2020; Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje,
Územní odbor Písek ze dne 16.10.2020 pod č. j. HSCB-4116-2/2020 UO-PI; Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 13.10.2020 pod č. j. KHSJC 28802/2020/HOK
PI-PT-ST
Navrhovatel dále předložil tato vyjádření a stanoviska:
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 02.10.2020 pod č.j. 775367/20
- ČEVAK a.s. ze dne 01.10.2020 pod č.j. O20070129563
- E.ON Servisní, s.r.o. (elektrická síť) ze dne 02.10.2020 pod zn. M18359-27021825
- E.ON Servisní, s.r.o. (plyn) ze dne 14.10.2020 pod zn. P9993-27022473
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Josef Losos, Marie Lososová, Adam Hrubec, Jindřich Krekule, Vladimír Podojil, Václav Blažek, Vladimír
Brčák, Jiřina Brčáková, Petr Herink, Jaroslav Kratochvíl, Drahomíra Kratochvílová, Miroslav Charvát,
Jana Charvátová, ČEVAK a.s., E.ON Distribuce a.s., Správa elektrické sítě, E.ON Distribuce a.s., Správa
sítě plynu, CETIN a. s.,
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

Účastníci řízení měli možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do 04.01.2021.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice 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.
Speciální stavební 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.
Upozornění:
Upozorňujeme na stanoviska, vyjádření a podmínky:
 Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí pod č.j. MM 63915/2020 OŽP/Ši ze dne 09.11.2020
 Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje ze dne 13.10.2020 pod č.j. MM 65538/2020
ORR/Dz

Č.j. MM 04416/2021

str. 6

 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Písek pod
č.j. KRPC-110509-1/ČJ-2020-020506-I, ze dne 21.10.2020
 Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 02.10.2020 pod č.j. 775367/20
 Vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 01.10.2020 pod č.j. O20070129563
 Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. (elektrická síť) ze dne 02.10.2020 pod zn. M18359-27021825
 Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. (plyn) ze dne 14.10.2020 pod zn. P9993-27022473

Ing. Michal Kovařík
referent odboru dopravy a živnostenského
Otisk úředního razítka
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
1. Městys Bernartice, který zastupuje GK Plavec-Michalec, geodetická kancelář, s.r.o. IDDS: u2u8efa
účastníci (dodejky)
2. Josef Losos, Radětice č.p. 1, 391 65 Bechyně
3. Marie Lososová, Táborská č.p. 124, 398 43 Bernartice u Milevska
4. Adam Hrubec, Písecké předměstí č.p. 1301, 399 01 Milevsko 1
5. Jindřich Krekule, Slezská č.p. 874/36, 120 00 Praha 2-Vinohrady
6. Vladimír Podojil, J. A. Komenského č.p. 1130, 399 01 Milevsko 1
7. Václav Blažek, Táborská č.p. 131, 398 43 Bernartice u Milevska
8. Vladimír Brčák, K Posvátnému č.p. 313, 398 43 Bernartice u Milevska
9. Jiřina Brčáková, K Posvátnému č.p. 313, 398 43 Bernartice u Milevska
10. Petr Herink, Jaromíra Malého č.p. 2273, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
11. Jaroslav Kratochvíl, K Posvátnému č.p. 303, 398 43 Bernartice u Milevska
12. Drahomíra Kratochvílová, K Posvátnému č.p. 303, 398 43 Bernartice u Milevska
13. Miroslav Charvát, K Posvátnému č.p. 301, 398 43 Bernartice u Milevska
14. Jana Charvátová, K Posvátnému č.p. 301, 398 43 Bernartice u Milevska
15. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
16. E.ON Distribuce a.s., Správa elektrické sítě, IDDS: 3534cwz
17. E.ON Distribuce a.s., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
18. CETIN a. s., IDDS: qa7425t
dotčené orgány státní správy
19. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
20. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c
21. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI PČR Písek, IDDS: eb8ai73
22. Městský úřad Milevsko, Odbor životního prostředí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 1
23. Městský úřad Milevsko, Odbor regionálního rozvoje, územní plánování, Sažinova 843, 399 01 Milevsko
24. Městský úřad Milevsko, Odbor regionálního rozvoje, st. památková péče, Sažinova 843, 399 01 Milevsko
na vědomí
25. Úřad Městyse Bernartice, Stavební úřad, IDDS: pt7bfi6

