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Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích k projektové dokumentaci pro na akci: „Bernartice, oprava místní komunikace,
ul. K Posvátnému“ pro účely stavebního řízení
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také „KHS Jč
kraje“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“), a
jako dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy,
které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“),
vydává podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 149 správního řádu a ve spojení s §
4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů toto
závazné stanovisko:
S návrhem projektové dokumentace na akci: “ Bernartice, oprava místní komunikace, ul. K
Posvátnému“ (dále jen „projektová dokumentace“), zpracovaným 09/2020 zhotovitelem: GK
Plavec – Michalec, geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČ: 26042452,
předloženým orgánu ochrany veřejného zdraví dne 2. 10. 2020 žadatelem: Městys Bernartice,
Náměstí svobody č.p. 33, 398 43 Bernartice (dále jen „žadatel“), jenž zmocňuje na základě plné
moci ze dne 30. 9. 2020 firmu GK Plavec – Michalec, geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530,
397 01 Písek, jako podkladem pro stavební řízení

s e s o u h l a s í.
Odůvodnění:
Projektová dokumentace řeší opravu stávající místní komunikace v obci Bernartice, která se v
současné době již nachází v havarijním stavu. Vzhledem k rozsahu poškození komunikace a
přilehlého chodníku a sjezdů bude uliční prostor sjednocen v režimu obytná zóna, stávající chodník

tak bude zrušen a chodci budou nově vedeni v rámci obytné zóny společně s ostatními účastníky
provozu za stanovených podmínek zákona č. 361/2000 Sb.
Délka opravovaného úseku – komunikace 85,91m
Délka opravy v areálu MŠ 17,08m
MK funkční podskupina D1
Návrhová rychlost: 20km/h
Celkový počet uličních vpustí: 3
Rekonstruovaná ulice bude nově fungovat s ohledem na místní podmínky v režimu obytná zóna.
Základní šířka dopravního prostoru činí 4m, k tomuto dopravnímu prostoru přilehají vyhrazená
parkovací stání a navazující sjezdy ke stávajícím nemovitostem s nově navrženým obratištěm a
plochou pro parkovací stání OA a v místě vstupu do areálu MŠ.
Projekt řeší také veřejné osvětlení místní komunikace ulice K Posvátnému v Bernarticích. Je zde
řešeno osvětlení komunikace a přístupu k MŠ a demontáž stávajících rozvodů a osvětlovacích bodů
v prostoru stavební činnosti.
Součástí výstavby je i ochrana stávajících kabelových vedení ve správě společnosti CETIN a.s..
Tento stavební objekt zahrnuje doplnění stávajících nebo chybějících ochran podzemního
sdělovacího vedení. Trasa tohoto vedení nebude měněna, dojde pouze k vytvoření ochran na tomto
vedení a k souběžnému uložení rezervní chráničky.
Hluk ze stavby je podrobně řešen v projektové dokumentaci.
Předložená projektová dokumentace byla posouzena v souladu s platnými předpisy v oblasti
ochrany veřejného zdraví a v mezích kompetencí daných zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

„Otisk razítka“
MUDr. Mária Bazgierová
vedoucí oddělení HOK PI-PT-ST
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