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veřeiné whláška

Rada Jihočeského kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 7 odst.3 PÍsm, b) zákona ě,183/2006

Sb., o územním pran.juái.,i á stavebním rao-u,'v'pratném'znění.idál"l*,,sřavební zákon") a §§ 10 a11 zákona

č.500/2004 Sb, spravňiral, u lr"tnem znění (dále jen ,,správní řád")

vydává

poprojednánípodle§§97.99stavebníhozákonavevazběnaustanovení§§171_174správníhořádu

územní opatření o stavební uzávěře

na pozemcích v části katastrálních území prostřední Svince, Mojné - Skřidla, VeleŠÍn, Záhorkovice' Mojné' Zuběice'

Chodeč - Zvíkov, Netřebice a Střítež u x"přJ", u iozianu, v rtáiěm Ě* 
'Y'" 

Po.z9mkY urěenY Pro umístění stavbY

dálnice D3 (původní označení R3) věetn!;št;i j-"ři;-;;.;ář a' p}i.rúseň"Nl zářizeni staveniŠtě a stavbou

vyvolaných přeložek r"rrňiŘá.i a'inzenyřsxň,;Úi, ;soutaořs Úr;,'ri* rozhodnutím Čj, 1525/06-výst'/Ša'Ja'

vydaným Městským uiáJ", Kaplice, stau-eňnÍ* uiao'em, one rÓ.-rŽliooo. toto územní roŽhodnutí nabYlo Právní

moci dne 24. g,2oo8, jeho platnost byla 
"á.i;Jré 

prodloužena;rh;eňúi* U1. 16441t2O13-oSUlŠa'Ja' vYdaným

Městským úřadem Kapiice, stavebním urrJ"r, .p""iatni. staveonim úřadem - do,ravní stavbY a Památková PéČe

dne 23. 8. 2013. zÁcnaúzemního .orňooniii nabyla pr"u"i-moci zz. ll. zol3. Zlevná nesPrávnost vtextu

rozhodnutínyn opraven" Oňé]g, 5, 2016 pod č,j, MéVKI1284712016,

územní opatření o stavební uzávěře se dále vztahuje i na území, na němž podle § 30 odst, 1 zákonaě, 13/1997 sb''

o oozemních komunikacích, v platném ;;i-Gá; téi Jen ,,.iiniĚni ,ákon") vŽniklo po nabYtí Právní moci výŠe

;r;#;; ůr"rnnino rozhodnutí ochranné pásmo dálnice.

konkrétní rozsah stavební uzávěry, respektive rozsah jejího zásahu na jednotlivé pozemky' je vyznačen ve čtyřech

siiuácicrr, které jsou nedílnou souěástí tohoto opatření,

1!:.,^ákon"(novostavby,.nástavby,přístavbyastavební
úpravy stávajících ;j;ktř;'a irze.ni,vejňe staveb oopravni á técirnicke infrástruktury,-změnY uŽÍvání staveb'

terénní úpravy apod.), nesouvisejíci_.e.stá-wou ááinig", ri"re ny,,,o.iv.lú11.=o, znemožnit budoucívyužití území

dle vydaného u."rníňoi"žňóo.ůti ei. rsáiloo-"Gjšá,já, ,L ďne E,'12.2006 ve znění rozhodnutí Čj' 1644112013'

l
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OSU/Ša,Ja ze dne 29. 8. 2013
MěÚKt1284712016.

a opravy zjevné nesprávnosti vtextu rozhodnutí ze dne 19,5.2016 č.j.

podleúzemníhoopatřeníostavebníuzávěřemůŽepodle§
99 odst,3 stavebníhozákona povoli1 Ráoa JihoffiEÓ xrale, jestliže póvoteniuyjirr.y neohrozí účel sledovanývyhlášením stavební uzávéry.

Na Území dotěeném stavební uzávěrou je možno nadá|e provádět v soutadu s ustanovením § 99 odst. ístavebního zákona udĚovací práce.

platnost stavební uzávéry bude ukončena dnem uvedení stavby dálnice D3 v úseku 031í Třebonín _ kaplicenádraží do provozu.

oDůvoortĚruí:

Rada JihoČeského kraje obdrŽela dne 20.6.2016 podnět Ředitelství silnic a dálnic čR, se sídlem čerčanská 12,140 00 Praha 4 (dále,ien,,ŘSD"; kvydání územního opatření o stavební uzávěře. Ř"bř"rw'.iinřiTarni" enuPlatnilo Podnět k vYdání Územního opatření o stavební uzávěře z toho důvodu, že stavební úřady při svémrozhodování nerespektují ochranné pásmo dálnice a v koridoru_dálnice povolují ii"Úoy, aniž by požádaly příslušnýsprávní orgán o udělení výjimky ze zákazu staveb vochranném pásmu dálnice, Tím dochází kztížení budoucírealizace stavbY a zvYŠování nákladŮ na jejívýstavbu (vyv^olané prelozky_ xomunikací, protihluková opatření apod....).Stávající ochrana, vYPlývající z § 30 zákona-č. 13tlggŽ Sb., o pozemňicn komunikaáích, v platném znění (dále jen
,,silniční zákon") tak je nepostačující.

přípravou Územního_ opatření byl pověřen odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu ainvestic Krajského Úřadu JihoČeského kraje (dále jen ,,irajský úřad). pó provedené kontrole úplnosti podnětu krajskýÚřad oslovil dne 14. 7. 2016 orgány státní-sffivy,-kteié ný oíe jeho odborného názoru mohly být návrhem územníhooPatření v rozsahu Jgi_"lTf.ných zájmů dotčeny. k naúrnu se z oslovánýór, ooteených orgánů vyjádřilo:Ministersfuo obrany ČR, krajský Úřad Jiho8eského kraj'e, odbor kutturya pamatxové péče a odborživotního prostředí,zemědělství a lesnicfuÍ, dále Městský úřad Kaplice, 
-odbor 

dopravý a silničního ňospodářsfuí a odbor dopr"uy 
"Životního prostředÍ, a Městský Úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství a odbor územníhoplánování a památkové.péče._žádný z těcňto oslovených dotčených 

_9rsantr, rterli zasrar své stanovisko, neuplatnilve svém stanovisku k návrhu Územního opatření o stavébní uzávěÍ,e připóminr<y_ 2ionoto důvodu nebylo nutné návrhÚzemního oPatření a vYjádření s dotČenými orgány dohodnout podlá § g8 odst. 2 stávebníh o zákonaa bylo možnopřistoupit k projednání návrhu s veřejnoŠtí.

Dn9.!z, 10,2016 Pak bYlo veřejnou vyhláškou oznámeno zahá4ení řízení o vydání územního opatření o stavebníuzávěře.

Postup a dalŠÍ náleŽitosti odŮvodnění budou doptněny po veřejném projednání podnětu na základě výsledkůprojednání

- Postup a dalŠÍ náleŽitosti odŮvodněnÍ budou doptněny po veřejném projednání podnětu na záktadě výsledků
Projednání. 

,---J--"-", l,v,g,|luv' v,)

DŮvodem Pro vYdání Územního opatření o sta.vební_ uzávěře je, jak vyplývá z výše uvedeného, skutečnost, žestavební ÚřadY Při svém rozhodování nevycházejí z příslušných Ústanoveňi Šitnrnin-o zákona, především pak z jeho
§ 99 " 

neresPektují ochranné pásmo aálnice Úrojsahu, vjakém vzniklo poté, co územní rozhodnutí pro stavbudálnice nabylo právní moci. V koridoru dálnice tak jsou povólovány stavby, pro které nejsou dohodnuty podmínkyjejich realizace s PřísluŠným dotČenÝm orgánem - téay s MinisterstÚ9m oolravy 
" |ro nez není příslušným správnímÚřadem vYdáno Povolení Podle § 32 silničního zákoná, Tím docház í kztíženl Óuobucr realizacá .úuÉý'" ,u!,šovánínákladŮ na její výstavbu (vYvolané přeložky komunikací, protihluková op"ir*i-"pod...). Stávající ochrana,
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vyplývající z § 30 zákona ě, 1311997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen ,,silniční zákon") tak
je pro účely stavby dálnice nepostačující.

Podmínky pro vydání územního opatření o stavební uzávěře stanovené v § 97 odst. 1 stavebního zákona byly
splněny. Podle tohoto ustanoveníje možno vydat územníopatřenío stavebníuzávěře pokud by mohlo býtztíženo
nebo znemožněno budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo
rozhodnuto o jejím pořízení nebo o pořízeníjejí změny, nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se
upravuje využití území.

Územní opatření o stavební uzávěře je vydáno pro území ohraničené hranicí ochranného pásma stavby dálnice.
Rozsah stavební uzávéry je vymezen v nezbytně nutném rozsahu tak aby, vyhlášením stavební uzávěry nebyly
dotčeny pozemky dalších vlastníků, nad rámec pozemků vlastníků, kteříjsou již dotčeni omezeními vyplývajícími ze
stanoveného ochranného pásma. Zároveňje umožněno v odůvodněných případech, pro zmírněnítvrdosti opatření,
udělit po projednání s dotčenými orgány výjimku ze zákazu vyplývajících z územního opatření. Podmínkou udělení
výjimky pak je, aby nedošlo k ohrožení, popř. k ztižení stavby dálnice, jejich součástí a příslušenství a staveb
vyvolaných stavbou dálnice (např. přeložek inženýrských sítí a komunikací) a tím k ohrožení úěelu sledovaného
vyhlášením stavební uzávéry. Před udělením výjimky pak musí být vydáno příslušným správním orgánem, kteným je
v případě stavby dálnice Ministerstvo dopravy, rozhodnutí podle § 32 silničního zákona o povolení staveb
v ochranném pásmu dálnice. K rozsahu omezení pak je možno uvést, že byl zvolen způsob vymezení ochranného
pásma co možná nejšetrnější k zájmům vlastníkům nemovitostí v ochranném pásmu. K tomu je nutno dodat, že
v případě stavby dálnice se jedná o liniovou stavbu dopravní infrastruktury, která byla umístěna na podkladě řádného
prověření území a zpracované dokumentace pro územní řízení. Projektová dokumentace stavby pak zcela precizně
vymezuje rozsah stavby dálnice a to včetně všech jejich součástí a příslušenství a staveb vyvolaných (jako jsou např.
vynucené přeložky inženýrských sítí a komunikací). Existuje tedy přesný podklad, na jehož podkladě je možno
posoudit, zda ten který zámér omezí nebo znemožní realizaci stavby dálnice. Je nepochybné, že omezenízpůsobené
podzemní stavbou technické infrastruktury na okraji ochranného pásma bude podstatně nižší (ne-li nulové) než
omezenínebo ztíženístavby dálnice způsobené stavbou např. rodinného domu v těsné blízkosti dálničníkřižovatky.
Stejně tak stavba účelové komunikace, podél budoucí dálnice, která nebude mít nárok na budoucí připojení na těleso
dálnice popř.na vybudování kříženi (mostního objektu popř, podjezdu) nebude ztéžovat budoucí realizaci stavby
dálnice tak, jako stavba komunikace, kterou bude nutno na těleso dálnice napojit, Vzhledem ke skutečnosti, že, jak
je inýše uvedeno, se jedná o liniovou stavbu dopravní infrastruktury značného rozsahu, nacházející se
v urbanizovaném území v blízkosti města České Budějovice, pak není ani technicky možné vyčerpávajícím
způsobem popsat jednotlivé záměry, na které by se omezení vyplývající ze stavební uzávěry mělo vztahovat, bylo
by proto nutné zakázat v území realizaci veškených zámérů. To by však bylo v rozporu s principem minimalizace
zásahu do práv dotčených osob a jeho omezení na nezbytně nutnou míru. Rozsah omezení, tak jak je formulován
v územním opatření o stavební uzávěře, tak z pohledu vlastníků nemovitostí v stavební uzávěrou dotčeném území
představuje podstatně menší zásah do jejich práv, než pregnantně vymezený rozsah omezení, ktený by neumožňoval
posouzení záméru s ohledem na okolnostitoho kterého konkrétního případu. Konkrétníposouzenírozsahu ztížení
nebo znemožnění využití území pak bude pro jednotlivé záměry posouzeno v řízení o výjimce ze stavební uzávěry.
Proti rozhodnutí v tomto řízení pak je možno domáhat se právní ochrany příslušnými právními prostředky, pokud se
navrhovatel bud domníval, že rozhodování rady kraje v řízení o povolení výjimky je vůči němu diskriminační.

Dále je nutno konstatovat, že účinností vydaného stavebního opatření se neruší vydaná územní rozhodnutí a
stavební povolení, ani další opatření a schválené veřejnoprávní smlouvy, vydané a platné před nabytím účinnosti
tohoto územního opatření. Stavby, terénní úpravy, zařízení apod, povolené těmito opatřeními lze v území realizovat
a dokončit.

Dobu trvání stavební uzávěry pak nebylo možno stanovit konkrétním datem, nebot'v současné době není známo,
kdy bude se stavbou dálnice započato, Podle § 17 odst. 1 písm. d)vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnějšíúpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění (dále jen vyhláška 503/2006 Sb.),
však obsahuje územní opatření o stavební uzávěře dobu trvání stavební uzávěry, pouze je-li ji možno předem
stanovit, což, jak vyplývá z výše uvedeného, v tomto konkrétním případě možné není. Lze pouze konstatovat, že
důvody, pro které bylo územní opatřenío stavební uzávěře vydáno, pozbudou platnosti poté, co bude stavba dálnice
dokončena a uvedena do provozu a datem uvedení stavby dálnice do provozu se stanejejí vyhlášení nadbytečným.

Stavební uzávěra reflektuje požadavky na ochranu území, kde v budoucnu povede těleso dálnice tak, aby nebyla
stavbami nižšího významu či stavbami sloužícími pouze jednotlivým soukromým vlastníkům ohrožena či významně
ztížena stavba, která je jako stavba ve veřejném zďlmu, tedy v zájmu většího počtu obyvatel, vymezena územně
plánovací dokumentací.
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- bude doptněno na záktadě výsledku projednání

proti rozhodnutí o uplatněných námitkách se nelze podle § 172 odst. 5 správního řádu odvolat ani podat rozklad'

Lze jevšak podle § 1Ž'9-jJ1 i sňiávnino rááu prezŘoumařpodle § 94_99 správního řádu,

Poučeni:

proti tomuto územnímu opatřenío stavební uzávěře nelze Podle § 173 odst.2 zákonaě'500/2oo4 Sb'' sPrávní řád'

podat opravný prostředek,

Mgr. Jiří Zimola
he]tman Jihoěeského kraje

Effi" měřítku 1: 2000 s vymezením rozsahu platnosti územního oPatření o stavební uzávěře 3x

Obec DolníTřebonín tč:oo245 852

vyvéšeno na úRtDNl Dts(E 0BCt DoLNiíf,EBONiM
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