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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

R O Z H O D N U T Í 

S P O L E Č N É   P O V O L E N Í 
 
 

Výroková část: 

 
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství byl pověřen  
dne 20. 10. 2022 unesením Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství  
čj.: KUJCK 124900/2022, spis. zn.: ODSH 123715/2022/matu1 SO ze dne 14. 10. 2022 po předchozím 
usnesení Ministerstva dopravy ze dne 10. 10. 2022 č.j. MD-32666/2022-910/2 podstoupenému 
Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, k provedení řízení  
a vydání společného rozhodnutí pro stavbu ,,D3 0310/II Hodějovice - Třebonín, přístupy na pozemky“ 
v kat. území Roudné, Krasejovka, Otmanka a Dolní Svince zasahující na území bývalých okresů České 
Budějovice a Český Krumlov, členěné na stavební objekty: SO 162 - Přístupová komunikace k SO 332,  
SO 162.1 - Úvrať k SO 332, SO 163 - Přístupová komunikace k SO 334, SO 163.1 - Úvrať k SO 334,  
SO 164 - Přístupová komunikace na pozemky, kterou dne 4. 10. 2022 podal navrhovatel:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 659 93 390 
zastoupené společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ: 257 93 349  
a s udělenou plnou mocí společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
– Veveří, IČ: 463 47 488 (dále jen "stavebník"). 

 

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad 
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích,  
dále dle § 15 odst. 1) písm. c zákona 183/2006 Sb. Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „stavební zákon“) ve společném řízení přezkoumal podle § 94o stavebního zákona žádost 
stavebníka o vydání společného povolení, a na základě tohoto přezkoumání postupem podle § 94p odst. 
1 stavebního zákona: 

 

 

 

 
viz rozdělovník 
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I.  Schvaluje stavební záměr  
na stavbu: 
,,D3 0310/II Hodějovice - Třebonín, přístupy na pozemky“ v kat. území Roudné, Krasejovka, 
Otmanka a Dolní Svince zasahující na území bývalých okresů České Budějovice a Český Krumlov  
(dále jen ,,stavba“).  
  

Stavba je členěna na stavební objekty:  
SO 162 - Přístupová komunikace k SO 332  
SO 162.1 - Úvrať k SO 332  
SO 163 - Přístupová komunikace k SO 334  
SO 163.1 - Úvrať k SO 334  
SO 164 - Přístupová komunikace na pozemky.  

 

Základní údaje o stavebním záměru: 

Druh a účel povolované stavby:  

Všechny následující stavební objekty (SO) jsou nedílnou součástí prioritní veřejně prospěšné stavby 
dopravní infrastruktury stavby ,,Dálnice D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“, na kterou bylo vydáno 
Magistrátem města České Budějovice, stavebním úřadem územní rozhodnutí pod č.j. SU/6738/2007 Bou  
ze dne 28. 8. 2008 s nabytím právní moci dne 24. 3. 2009. Toto územní rozhodnutí bylo prodlouženo  
dne 23. 8. 2011 pod č.j. SU/1754/2011 Tm s nabytím právní moci dne 1. 10. 2011. Změna územního 
rozhodnutí byla vydána Magistrátem města České Budějovice, stavebním úřadem pod č.j. SU/359/2016-
10 s nabytím právní moci dne 8. 7. 2017. 
Dálnice D3 je součástí koncepce výstavby dálniční sítě na základě vládního usnesení č. 741/1999.  
Její hlavní funkcí je jednak propojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech a jednak napojení 
Táborska a Českobudějovicka na republikovou dálniční síť a nahrazení kapacitně nevyhovující silnice I/3. 
Z hlediska vlivu na životní prostředí odkloní dopravu ze silnic procházejících přímo obcemi  
a především krajským městem České Budějovice. 

V prostoru hraničního přechodu Dolní Dvořiště se předpokládá napojení dálnice D3 na budoucí 
rakouskou vysokokapacitní silnici S10. 

Koridor pro trasu dálnice D3 v úseku stavby 0310/II je zakotven v Zásadách územního rozvoje 
Jihočeského kraje schválených Zastupitelstvem Jihočeského kraje v roce 2011. 

 Předmětem stavby „Přístupových komunikací" je realizace níže popsaných objektů navržených v rámci 
stavby „D3 0310/II Hodějovice - Třebonín":  
 
SO 162 - Přístupová komunikace k SO 332 
 
Výstavbou dálnice je znemožněn v km cca 141,3 přístup k armaturním šachtám nového objektu  
SO 332 a části přilehlých pozemků. Jako přístup k těmto šachtám a pozemkům bude vybudována polní 
cesta podél levé i pravé paty tělesa dálnice.  
 
SO 162.1 - Úvrať k SO 332 
 
Výstavbou dálnice je znemožněn v km cca 141,3 přístup k armaturním šachtám nového objektu  
SO 332 a části přilehlých pozemků. Jako přístup k těmto šachtám a prostor pro obrat vozidel údržby 
budou vybudovány úvratě navazující na polní cestu SO 162.  
 
SO 163 - Přístupová komunikace k SO 334 
 
Výstavbou dálnice je znemožněn v km cca 147,1 přístup k armaturním šachtám nového objektu  
SO 334 a části přilehlých pozemků. Jako přístup k těmto šachtám a pozemkům bude vybudována polní 
cesta podél levé i pravé paty tělesa dálnice. Součástí levostranné cesty bude i úvrať.  
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SO 163.1 - Úvrať k SO 334 
 
Výstavbou dálnice je znemožněn v km cca 147,1 přístup k armaturním šachtám nového objektu  
SO 334 a části přilehlých pozemků. Jako přístup k těmto šachtám (na pravé straně dálnice) a prostor  
pro obrat vozidel údržby bude vybudována úvrať navazující na polní cestu SO 163.  
 
SO 164 - Přístupová komunikace na pozemky 
 
Výstavbou dálnice a mostního objektu SO 216 je znemožněn v km cca 149,0 přístup k pozemkům  
po pravé straně dálnice. Jako přístup k těmto pozemkům bude vybudována polní cesta podél pravé i levé 
paty tělesa dálnice - SO 164. 
 
Kromě výše popsaného technického řešení nejsou součástí stavby přístupových komunikací žádná další 
technická ani technologická zařízení.  
 
II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby 
1. Stavební objekty budou umístěny na pozemcích: 

SO 162 - Přístupová komunikace k SO 332  
V kat. území Roudné: poz. parc. č.  487/3; 487/8; 487/9; 487/2; 566/6; 566/27; 484/2; 487/4; 487/7; 
487/10; 565/35; 487/35; 487/27; 565/65; 565/73  
 
SO 163 - Přístupová komunikace k SO 334  
V kat. území Krasejovka: poz. parc. č.  553/4; 553/1; 557/3; 557/12; 555/1; 553/2; 555/8; 995/69; 
995/71; 
V kat. území Otmanka: poz. parc. č.  36/12; 36/15 
 
SO 164 - Přístupová komunikace na pozemky  
V kat. území Dolní Svince: poz. parc. č.  554/156; 554/138; 554/124; 554/158; 554/61; 554/62; 
554/63; 554/64; 554/65; 554/66; 554/68; 554/69; 554/70; 554/71; 554/72; 554/73; 554/74; 554/113  

 
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace stupně dokumentace pro vydání  

společného povolení ,,D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, přístupy na pozemky“, zpracované 
společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 IČ: 257 93 349,  
Ing. Kateřinou Šádkovou a Ing. Zbyňkem Musilem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, 
ČKAIT – 0004788 a ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. 

 
3. Před zahájením stavby musí být provedeno majetkoprávní vypořádání k výše uvedeným 

pozemkům, na kterých bude stavba umístěna a prováděna.  
 
4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby a ověření jeho výsledků úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem. 
 

5. Při provádění stavby je nutno zajistit řádné a bezpečné provádění stavby v souvislosti  
s dopravním provozem na přilehlých komunikacích, dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce 
a technických zařízení, a příslušná ustanovení zákona č.  309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 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), a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu  
z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích  
na pracoviště a pracovní prostředí, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  
Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým plánovaným objemem prací a činností 
500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) 
podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací  
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na Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, 
Vodní 21, 370 06 České Budějovice. 

 
6. Během stavby budou dodržena příslušná ustanovení stavebního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

,,O obecných požadavcích na využívání území. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být 
překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru 
sousední obytné zástavby dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací, závazná ustanovení 
v příslušných technických normách, a příslušné technologické postupy, nařízení vlády č. 502/2000 
Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
ze dne 14. 7. 2000 Sb. (60 dB pro dobu od 7.00 do 21.00 hodin).  
Práce na staveništi, při kterých by překračoval hluk hranici 50 dB, nesmí být prováděny v době  
od 22.00 do 6.00 hodin. Hodnoty emisí hluku použitých stavebních strojů a zařízení uvedených 
v příloze č. 1 nařízení vlády č. 9/2002 Sb. ze dne 26. listopadu 2001, kterým se stanoví technické 
požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, nesmí být větší než přípustné hodnoty emisí hluku 
uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Použitá zařízení uvedená v příloze č. 2 tohoto nařízení musí 
být označena údajem o garantované hladině akustického výkonu. Zhotovitel stavby  
je povinen činit potřebná opatření, aby občané byli v co nejmenší možné míře vystaveni hluku, 
prašnosti, vibracím apod. Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje  
o výši hluku, který stroje vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy  
v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru 
po předchozím posouzení statického stavu budov. 

 
7. Stavba musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR  

č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami  
s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavbu je nutno řešit tak, aby byl umožněn bezpečný 
pohyb tělesně postižených osob dle doporučeného standardu technického vydaného ČKAIT ,,Viktor 
Dudr, Petr Lněnička - Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých  
a slabozrakých osob“. 

 
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou firmou podnikající podle zvláštních předpisů,  

která má stavební práce jako předmět své činnosti, a u níž budou práce objednány. Jméno a sídlo 
zhotovitele stavby a osoby, která bude provádět technický dozor, oznámí investor stavby písemně 
speciálnímu stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději do zahájení stavby.  
Na stavbě bude zajištěn technický dozor, projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem 
ve stavebním řízení a řádně veden stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi 
podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Stavební deník bude 
obsahovat náležitosti podle § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 9 k této 
vyhlášce. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy byly odstraněny stavební vady  
a nedodělky podle kolaudačního souhlasu. 

 
9. Zhotovitel stavby je dle § 160 odst. 2 stavebního zákona povinen provádět stavbu v souladu  

s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, 
dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy  
a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Povinností stavbyvedoucího je dle § 153 odst. 1 a 2 
stavebního zákona řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu  
a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné 
uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě 
jiných technických předpisů a norem; dále působit k odstranění závad při provádění stavby  
a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, 
vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický 
dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta a s koordinátorem bezpečnosti  
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a ochrany zdraví při práci. Při realizaci stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo 
k vniknutí závadných látek, výkopového a stavebního materiálu do podzemních nebo povrchových 
vod a nedošlo ani k ohrožení jakosti vod. Dojde-li v důsledku realizace stavby k narušení vodních 
poměrů v okolních vodních zdrojích nebo ke zhoršení jakosti vody, zajistí stavebník na svůj náklad 
dočasná, v nezbytných případech pak trvalá náhradní opatření v zásobování vodou. Stavebník bude 
dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů (§ 5 zákona č. 114/1992 Sb.), v případě potřeby si včas 
zajistí biologický dozor. 

 
10. Před zahájením stavebních (výkopových) prací v ochranných pásmech inženýrských sítí  

a zařízení bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě dotčeném 
stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich poškození. V případě dotčení 
podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru příslušných správců těchto 
vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Vyskytnou-li se při provádění stavby vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění 
stavby přizpůsobeno skutečnému stavu. 

 
11. Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachována možnost přístupu i příjezdu ke všem 

objektům a pozemkům v rámci staveniště. Příjezd pro sanitární a požární vozy musí být zajištěn 
trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců inženýrských sítí (zařízení) do prostoru jejich 
umístění pro případ havárie. 

 
12. Při stavebních pracích budou vhodným způsobem chráněny před poškozením ponechané vzrostlé 

dřeviny v blízkosti stavby. Stavebník zajistí ihned odstranění případných škod na ostatních 
sousedních nemovitostech či zařízeních vzniklých v souvislosti s prováděním výše uvedené stavby  
a bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů sousedních nemovitostí. 

 
13. V průběhu stavebních prací je nutné snížit na minimum negativní ovlivnění okolního životního 

prostředí. Veškeré stavbou dotčené pozemky budou do kolaudace stavby uvedeny do původního 
stavu a zatravněny. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování a znečišťování 
přilehlých pozemků, musí být zajištěna čistota přilehlých komunikací, omezení prašnosti kropením  
a ochrana přilehlé vzrostlé zeleně. Během stavby nebudou vynášeny nečistoty  
na sousední pozemní komunikace. Dodavatel stavebních prací bude odpovědný za zajištění řádné 
údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu 
výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu. Při zemních pracích a další výstavbě 
dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek dotčených pozemních 
komunikací.  
Případné nečistoty a závady na stavebním stavu dotčených pozemních komunikací vzniklé 
v důsledku staveništní dopravy musí být ihned odstraněny (viz § 28, příp. § 38 zákona č. 13/1997 
Sb.). Tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby. Vozidla zajišťující 
přepravu stavebního materiálu, technologických zařízení pro stavební objekty a provozní soubory  
a odpadu ze staveniště nesmí být přetěžována, nápravový tlak  n e s m í  překračovat míry stanovené 
vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti  
a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích (viz § 22 odst. 1, 
§ 24 odst. 2, 3, 5 vyhlášky č. 102/1995 Sb.). Stavba nesmí mít negativní vliv  
na stavebně technický stav stávajících silnic a místních komunikací a silniční příslušenství, nesmí 
dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, ke zhoršení rozhledových a odtokových poměrů, 
podmínek pro provádění údržby silnic a místních komunikací. 
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14. Při provádění stavby musí být dodržena rozhodnutí, vyjádření, stanoviska a požadavky dotčených 
orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, která jsou součástí předložené projektové 
dokumentace a která byla uplatněná během stavebního řízení: 

 
a) Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany horninového a půdního prostředí 

Čj.: 4161/640/07   917701/ENV/07 ze dne 26. 3. 2008 
Podmínky souhlasu s trvalým odnětím půdy 79,1537 ha ze zemědělského půdního fondu (ZPF)  
pro stavbu ,,Dálnice D3 0310/II Hodějovice – Třebonín a s dočasným odnětím 22,3357 ha půdy  
ze ZPF na dobu 7 let včetně ukončení tříleté biologické rekultivace pro zařízení staveniště, 
manipulační plochy, deponie skrývek, přeložky sítí v katastrálním území Staré Hodějovice, 
Doubravice u Nedabyle, Vidov, Roudné, Plav, Kamenný Újezd, Otmanka, Krasejovka, Dolní 
Svince, Prostřední Svince a schválením plánu následné rekultivace dočasně odnímaných pozemků 
nazvaný „Objekt SO 830 Rekultivace ploch dočasného záboru"  
Seznam parcel nebo jejich části dotčených odnětím je spolu s výměrou uveden v příloze tohoto 
souhlasu. Uvedené pozemky (jejich části) jsou graficky vyznačeny včetně rozlišení trvalého odnětí 
(hnědou barvou) a dočasného odnětí (šedou barvou) na pěti mapách nazvaných „D3 0310/II 
Hodějovice - Třebonín Záborový elaborát - ZPF" podle jednotlivých úseků stavby v měřítku  
1 : 2 000 vypracovaným ing. Janem Opelíkem, GT Atelier geodezie Praha, potvrzených  
ing. Danielem Janouškem, úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a označených razítkem 
ministerstva. Tyto přílohy budou spolu s ostatními podklady žádosti uloženy u orgánu ochrany ZPF 
Městského úřadu Český Krumlov.  
Souhlas k odnětí půdy ze ZPF se uděluje za předpokladu, že při realizaci jmenované stavby zajistí 
její investor nebo jeho právní nástupce splnění následujících podmínek:  
1. Na základě projektové dokumentace provede vytýčení hranic pozemků (jejich částí) dotčených 
trvalým a dočasným odnětím a s jejich průběhem seznámí vlastníky (uživatelé) zemědělské půdy.  
2. Na celé ploše trvale odnímané půdy ze ZPF provede na vlastní náklad odděleně skrývku 
humusového horizontu a níže uložených zúrodnění schopných zemin na základě výsledků 
pedologického průzkumu, zhotoveného v březnu 2006 Výzkumným ústavem melioraci a ochrany 
půdy, Pracoviště České Budějovice. Na svůj náklad zajistí její rozvezení a rozprostření na plochy 
určené orgány ochrany ZPF Krajského úřadu Jihočeského kraje po dohodě s ministerstvem.  
Pro vegetační úpravy stavby bude použito především podorničí o mocnosti max. 15 cm, při jeho 
nedostatku pak humusový horizont horší kvality. Nejpozději tři měsíce před podáním žádosti  
o vydání stavebního povolení předloží ministerstvu k odsouhlasení zpřesnění bilance skrývek  
a plán jejich odvozu a rozprostření včetně údajů o mocnosti rozprostírané vrstvy na konkrétní 
pozemky po dohodě s jejich vlastníky (nájemci), projednané s orgány ochrany půdy, v jejichž 
správním území bude skrývka využívána.  
3. Na dočasně odnímaných pozemcích (jejich částech), kromě těch, na kterých budou deponie 
ornice a podorničí, skryje odděleně ornici a podorničí (drnovou vrstvu) o mocnosti stanovené  
na základě pedologického průzkumu, uloží je a bude ošetřovat tak, aby nedocházelo k jejich 
znehodnocování stavební činností, erozí, zaplevelováním a zcizováním. Celý objem skrytých 
zemin použije ke zpětné rekultivaci dočasně odnímaných ploch. Upřesněnou bilanci skrývek 
předloží ministerstvu alespoň tři měsíce před podáním žádosti o stavební povolení. 
4. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením humusového a zúrodnění 
schopného horizontu povede protokol (pracovní deník), v němž uvede všechny skutečnosti 
rozhodné pro posouzení využívání těchto zemin.  
5. Pokud budou výstavbou znepřístupněny zemědělské pozemky, zřídí na ně svým nákladem 
vyhovující přístup.  
6. Zajistí na svůj náklad, aby v důsledku výstavby nevznikaly neobhospodařovatelné nebo 
nepřístupné zemědělské pozemky.  
7. Dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění vodních poměrů na okolních 
zemědělských pozemcích (jejich částech), zajistí na návrh příslušné odborné organizace nápravná 
opatření na svůj náklad.  
8. Termín zahájení prací stanoví po dohodě s vlastníky a uživateli pozemků tak, aby nedocházelo  
ke škodám na porostech.  
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9. Na celé ploše dočasně odnímané půdy a na opuštěných úsecích stávajících komunikací zajistí  
na svůj náklad provedení technické a biologické rekultivace ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky 
ministerstva č. 13/1994 Sb. podle schváleného plánu rekultivace. Povede stavební deník  
o provádění rekultivace a protokol o jejím ukončení. Po dohodě s ministerstvem mohou být  
v případě potřeby upřesněny některé údaje uvedené v tomto plánu.  
10. Učiní opatření, aby během vlastní stavby i provádění následné rekultivace nedošlo  
ke kontaminaci půdy.  
11. Za celou plochu trvale odnímané půdy ze ZPF zaplatí odvod v souladu s ustanovením  
§ 11 odst. 1 a 10 zákona, za dočasně odnímanou půdu podle ustanovení § 11 odst. 1 a 11 zákona. 
Orientačně je odvod vyčíslen v příloze ,,D3 0310/II Hodějovice - Třebonín ZÁBOROVÝ 
ELABORÁT ZPF Výpočet odvodů", zpracované v prosinci 2005 GT Atelierem geodezie Praha. 
Jeho přesná výše bude stanovena na základě skutečného stavu podle přílohy k zákonu samostatným 
rozhodnutím příslušného orgánu ochrany ZPF, vydaném ihned po nabytí právní moci rozhodnutí 
vydaných podle zvláštních předpisů, na základě kterých mohou být prováděny zemní práce.  
Po nabytí právní moci těchto rozhodnutí předloží orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Český 
Krumlov upřesněný výpočet odvodů. Odvody za trvalé odnětí budou placeny jednorázově  
v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona, odvody za dočasné odnětí půdy budou placeny  
v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona každoročně až do doby ukončení biologické 
rekultivace a protokolárního předání rekultivované půdy vlastníkům nebo nájemcům.  
Souhlas k odnětí půdy ze ZPF pro stavbu dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín se uděluje 
vzhledem k tomu, že vedení této liniové stavby je umístěno v souladu se závaznou částí 
schváleného územního plánu velkého územního celku Českokrumlovsko I a s Územním plánem 
velkého územního celku Českobudějovické sídelní regionální aglomerace. 
Souhlas k odnětí půdy ze ZPF neřeší žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčeným 
pozemkům.  
Tento souhlas je v souladu s ustanovením § 10 zákona závaznou součástí rozhodnutí, která budou  
ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Tato rozhodnuti investor zašle ihned po nabytí právní 
moci spolu s upřesněným výpočtem odvodů orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Český 
Krumlov. Investor je povinen plnit podmínky v souhlase stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí 
nabydou právní moci, popř. ve lhůtách v nich určených. 

 
b) Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny č. j.: 40 694/ENV/14  

2 311/610/14 ze dne 27. května 2014 ve věci změny souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu č.j. 4161/640/07, 91701/ENV/07 ze dne 26. 3. 2008 pro stavbu „Dálnice D3 0310/II 
Hodějovice Třebonín"  
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo") jako orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF"), příslušný podle ustanovení § 17 zákona č. 334/1992 Sb.,  
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), 
projednalo žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o změnu souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu pro stavbu „Dálnice D3 0310/II Hodějovice Třebonín č.j. 4161/640/07, 
91701/ENV/07 ze dne 26. 3. 2008. Po posouzení uvedené žádosti a po projednání s dotčenými 
orgány ochrany ZPF ministerstvo podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona mění souhlas  
č.j. 4161/640/07, 91701/ENV/07 ze dne 26. 3. 2008 takto: 
1.  
výměra trvalého odnětí půdy ze ZPF pro stavbu Dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín činí 
81,5760 ha 
výměra dočasného odnětí půdy ze ZPF činí 22,3223 ha, doba odnětí nově činí 10 let  
v katastrálním území Staré Hodějovice, Doubravice u Nedabyle, Vidov, Roudné, Plav, Kamenný 
Újezd, Otmanka, Krasejovka, Dolní Svince, Prostřední Svince.  
Změna výměry odnímané půdy nastává v katastrálním území Roudné: výměra trvalého odnětí činí 
10,12855 ha a výměra dočasného odnětí 3,2705 ha.  
2.  
Harmonogram schváleného plánu následné rekultivace dočasně odnímaných pozemků nazvaný  
„Objekt SO 830 Rekultivace ploch dočasného záboru" se mění tak, že celková doba dočasného 
odnětí činí 10 let, přitom doba technické i biologické rekultivace se nemění.  



č. j. ODSH/17131/2022-6 

 

 
str. 8 

 

Seznam parcel dotčených odnětím půdy ze ZPF v katastrálním území Roudné je spolu s výměrou 
uveden v příloze tohoto stanoviska. Uvedené pozemky (jejich části) jsou graficky vyznačeny 
včetně trvalého odnětí (hnědou barvou) a dočasného odnětí (žlutou barvou) na snímku mapy KN  
se zákresem záborů ZPF k. ú. Roudné km 139,50 - 141,90, vypracovaném Ing. Janem Opelíkem, 
společnost Atelier geodezie spol. s r.o. se sídlem v Praze v červnu 2013 zak. číslo 13-NO-01-001, 
potvrzeném Ing. Danielem Janouškem, úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem  
a označeném razítkem ministerstva a parafou. Tyto přílohy budou spolu s ostatními podklady 
žádosti uloženy u orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Český Krumlov.  
Podmínka č. 2 se doplňuje takto: Skrytý humusový horizont ani níže uložené zúrodnění schopné 
zeminy nesmějí být použity pro terénní úpravy. Pro ohumusování zemních těles komunikací může 
být v případě nedostatku podorničí použita ornice horší kvality o max. mocnosti 15 cm.  
Podmínka č. 11 se doplňuje takto: Za pozemky, na které se změna souhlasu vztahuje, zaplatí odvod 
tak, jak je orientačně vyčíslen v příloze ,,Dálnice D3, Stavba 0310/II, Hodějovice - Třebonín změna 
č. 1 - MÚK Roudné, záborový elaborát - ZPF, výpočet odvodů za vynětí ze ZPF", zpracované 
společností Atelier geodezie spol. s r.o. se sídlem v Praze v červnu 2013 č. zakázky 13-NO-01-001.  
Ostatní části stanoviska č.j. 4161/640/07, 91701/ENV/07 ze dne 26. 3. 2007 zůstávají v platnosti.  
Ministerstvo mění svůj souhlas na základě požadavku, který vznikl v důsledku změny 
dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu Dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín,  
která spočívá v doplnění mimoúrovňové křižovatky Roudné, kterou bude mimo jiné připojena 
i tzv. jižní tangenta. Ta bude sloužit jako přivaděč k dálnici D3 Praha - České Budějovice - Dolní 
Dvořiště. Připravovaná stavba „mimoúrovňová křižovatka Roudné“ je stavbou související  
se stavbou dálnice D3; koridor pro stavbu dálnice D3 je v Zásadách územního rozvoje Jihočeského 
kraje vymezen jako záměr D1. Připravovaná stavba je v souladu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací. 
Souhlas (změna) č.j. 40694/ENV/14, 2311/610/14 ze dne 27. 5. 2014 je v souladu s ustanovením  
§ 10 zákona závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. 
Investor je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabydou právní 
moci.  
 

c) Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny ze dne 10. října 2016 
č.j.: 52856/ENV/16 3489/610/16 ve věci změny č. 2 souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu č.j. 4161/640/07, 91701/ENV/07 ze dne 26. 3. 2008 pro stavbu „Dálnice D3 0310/II 
Hodějovice - Třebonín" změněného souhlasem č.j. 40694/ENV/14, 2311/610/14 ze dne 27. 5. 2013  
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo") jako orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF"), příslušný podle ustanovení § 17 zákona č. 334/1992 Sb.,  
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), 
projednalo žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o změnu souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu pro stavbu „Dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín č.j. 4161/640/07, 
91701/ENV/07 ze dne 26.  3.2008 změněného souhlasem č.j. 40694/ENV/14, 2311//610/14  
ze dne 27. května 2014. Po posouzení uvedené žádosti a po projednání s dotčenými orgány ochrany 
ZPF ministerstvo podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona m ě n í souhlas č.j. 4161/640/07, 
91701/ENV/07 ze dne 26. 3. 2008 změněného souhlasem č.j. 40694/ENV/14, 2311//610/14  
ze dne 27. května 2014 takto:  
výměra trvalého odnětí půdy ze ZPF pro stavbu Dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín  
se navyšuje o 5,0226 ha v katastrálním území Staré Hodějovice, Doubravice u Nedabyle, Roudné, 
Plav, Kamenný Újezd, Otmanka, Krasejovka, Dolní Svince, Prostřední Svince,  
výměra dočasného odnětí půdy ze ZPF na dobu do 10 let včetně ukončení rekultivace se navyšuje  
o 1,7068 ha v katastrálním území Roudné, Kamenný Újezd a Krasejovka.  
Seznam parcel (jejich částí), o které se souhlas rozšiřuje je spolu s výměrou uveden v příloze 
tohoto stanoviska. Uvedené pozemky (jejich části) jsou graficky vyznačeny včetně trvalého odnětí 
(tmavě hnědou barvou) a dočasného odnětí (světle hnědou barvou) na osmi situacích v měřítku  
1: 2000 nazvaných Dokumentace pro vynětí ze ZPF Situace odnímaných ploch  
ZPF - 1. díl až 8. díl, vypracovaných a potvrzených Ing. Jitkou Tobolovou, SUDOP Praha a.s.  
v dubnu 2015 a označených razítkem ministerstva a parafou. Tyto přílohy budou spolu s ostatními 
podklady žádosti uloženy u orgánu ochrany ZPF Magistrátu města České Budějovice.  
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Podmínka č. 2 se doplňuje takto: Nejpozději tři měsíce před podáním žádosti o vydání stavebního 
povolení předloží žadatel ministerstvu upřesněnou bilanci skrývky a využití humusového horizontu 
a níže uložených zúrodnění schopných zemin z pozemků, o které se trvalé odnětí rozšiřuje.  
Podmínka č. 11 se doplňuje takto: Za dočasně odnímané pozemky, na které se změna souhlasu  
č.j. 52586/ENV/16, 3489/610/16 vztahuje, zaplatí odvod tak, jak je orientačně vyčíslen v příloze 
„Dálnice D3, Stavba 0310/II, Hodějovice - Třebonín Celková rekapitulace odvodů za odnětí 
zemědělské půdy ze ZPF v Kč - pro navýšení odnímaných ploch oproti DÚR", která je součástí 
technické zprávy, zpracované Ing. Jitkou Tobolovou v květnu 2015. Orientační výše těchto odvodů 
činí 16595 Kč ročně do doby ukončení biologické rekultivace. Odvody za trvale odnímané 
pozemky, o které se nyní souhlas rozšiřuje, se v souladu s ustanovením § 11 a odst. 1 písm. b) 
zákona nestanoví. Ostatní části stanoviska č.j. 4161/640/07, 91701/ENV/07 ze dne 26. 3. 2007 
změněného souhlasem č.j. 40694/ENV/14, 2311//610/14 ze dne 27. května 2014 zůstávají  
v platnosti.  
Ministerstvo mění svůj souhlas na základě požadavku, který vznikl v důsledku změny 
dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu Dálnice D3 0310/II Hodějovice – Třebonín,  
která spočívá v doplnění mimoúrovňové křižovatky Roudné, kterou bude mimo jiné připojena  
i tzv. jižní tangenta. Ta bude sloužit jako přivaděč k dálnici D3 Praha - České Budějovice - Dolní 
Dvořiště. Připravovaná stavba je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací.  
Změna souhlasu k trvalému odnětí půdy se vztahuje i na 0,6175 ha zemědělské půdy I. třídy 
ochrany a 0,1177 ha půdy II. třídy ochrany, změna souhlasu k dočasnému odnětí  
půdy se vztahuje na 0,4991 ha půdy I. třídy ochrany.  
Bylo konstatováno, že veřejný zájem na změně záboru pro stavbu Dálnice D3 0310/II Hodějovice - 
Třebonín převyšuje nad veřejným zájmem ochrany této zemědělské půdy. Souhlas (změna)  
č.j. 52586/ENV/16, 3489/610/16 ze dne 10. 10. 2016 je v souladu s ustanovením § 10 zákona 
závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů.  
Investor je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabydou právní 
moci.  

 
d) Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování  

a stavebního řádu č.j.: KUJCK 92629/2022 sp. zn. OREG 73580/2022 ze dne 29. 7. 2022 záměr  
,,Dálnice D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“ - přístupy, na pozemky je přístupný při splnění 
podmínek 
- realizace posuzovaného stavebního objektu nezamezí výstavbě IV. tranzitního železničního 
koridoru 
- realizace posuzovaného stavebního objektu nezamezí výstavbě Jižní tangenty České Budějovice 
 

e) Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství - podmínky 
závazného koordinovaného stanoviska sp. zn.: ODSH/8173/2022 St č. j.: ODSH/8173/2022-3  
ze dne 28. 6. 2022 zahrnující jednotlivá stanoviska příslušných odborů MM ČB k ochraně 
dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě níže uvedených zákonů  
- Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství: 

• Stavba bude provedena v souladu s ČSN č. 73 61 10 ,,Projektování místních komunikací,“ sjezdy  
na stávající účelové komunikace budou splňovat podmínky § 12 vyhl. č. 104/1997 Sb.,  
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.   

• Bude zajištěna koordinace s navazujícími stavbami dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín.  
 

• V průběhu stavebních prací je nutné snížit na minimum negativní ovlivnění okolního životního 
prostředí. Veškeré stavbou dotčené pozemky budou do kolaudace stavby uvedeny do původního 
stavu. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování a znečišťování přilehlých 
pozemků, musí být zajištěna čistota přilehlých komunikací, omezení prašnosti kropením  
a ochrana přilehlé vzrostlé zeleně. Během stavby nebudou vynášeny nečistoty na sousední 
pozemní komunikace. Dodavatel stavebních prací bude odpovědný za zajištění řádné údržby  
a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu 
výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu. Při zemních pracích a další výstavbě 
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dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek dotčených pozemních 
komunikací. Případné nečistoty a závady na stavebním stavu dotčených pozemních komunikací 
vzniklé v důsledku staveništní dopravy musí být ihned odstraněny (viz § 28, příp. § 38 zákona  
č. 13/1997 Sb.). Tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby. Vozidla 
zajišťující přepravu stavebního materiálu, technologických zařízení pro stavební objekty  
a provozní soubory a odpadu ze staveniště vjíždějící na pozemní komunikace musí být předem 
očištěna (viz § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích  
ve věcech silnic, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací). Vozidla 
nesmí být přetěžována, nápravový tlak  n e s m í  překračovat míry stanovené vyhláškou 
Ministerstva dopravy ČR č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických 
podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích (viz § 22 odst. 1,  
§ 24 odst. 2, 3, 5 vyhlášky č. 102/1995 Sb.). Stavba nesmí mít negativní vliv na stavebně 
technický stav stávajících silnic a místních komunikací a silniční příslušenství, nesmí dojít 
k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, ke zhoršení rozhledových a odtokových poměrů, 
podmínek  
pro provádění údržby silnic a místních komunikací. 

 
- Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí: 
 
• z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně 

zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): 
Sdělujeme, že výše uvedeným záměrem dojde k záboru zemědělské půdy, pro který je zapotřebí 
získat souhlasu ve smyslu ust. § 9 odst. 1,8 zákona příslušného orgánu ochrany ZPF.  
Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pro účely stavby dopravní 
infrastruktury se podává u orgánu ochrany ZPF, který je příslušný k jejímu vyřízení.  
 

• z hlediska lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících:  
Navržená stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Je nutno podat na oddělení 
ochrany lesa žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby podle § 14 odst. 2 lesního 
zákona s těmito náležitostmi:  
snímek katastrální mapy, popřípadě mapy pozemkového katastru se zákresem (situaci stavby).  
Snímek musí obsahovat parcelní čísla dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa. - výpis  
z katastru nemovitostí, vyjádření příslušných odborných lesních hospodářů (Lesy a rybníky města 
České Budějovice s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, 370 04 České Budějovice, tel. 387 315 514  
a Lesy České republiky, s.p., prostřednictvím Lesního závodu Boubín, Zámecká alej 254/35,  
385 01 Vimperk, tel. 956 265 111), případnou plnou moc od investora k zastupování.  
 

• z hlediska nakládání s odpady dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.:  
K vybudování přístupové komunikace k pozemkům odděleným v rámci výstavby D3, které jsou 
součástí stavby D3 0310/II Hodějovice -Třebonín, jsme bez námitek. Přesuny a deponie  
Zemin jsou řešeny v rámci stavby D3 přílohou E2-4.  
• Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti může být 
použit  
ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen; 
• Ostatní odpad lze využít k terénním úpravám v režimu zasypávání pouze  
pokud bude vydáno povolení krajského úřadu dle §10 zákona o odpadech pro „Zařízení"  
s výjimkou využití odpadní zeminy a kamení podle přílohy č. 4 téhož zákona;  
• Vedlejší produkt nebo výrobek z odpadu lze použít k terénní úpravě pouze v případě, že budou 
splněna kritéria vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zejména  
§ 6 odstavec 3 téže vyhlášky;  

 
Součástí tohoto stanoviska je situační výkres opatřený razítkem odboru, podpisem a číslem 
jednacím.  
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Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, jež mají být ve věci vydána podle zvláštních právních 
předpisů (např. zákon o vodách, o lesích, o ochraně přírody a krajiny, o ochraně zemědělského 
půdního fondu, o odpadech apod.).  

 
- Magistrátu města České Budějovice, odboru památkové péče: 

Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice sděluje, že se záměrem stavby 
souhlasí dle předložených podkladů za předpokladu, že prováděním stavby nedojde k dotčení 
nemovitých kulturních památek, v blízkosti se nacházejících, kdy upozorňuje na ustanovení  
§ 9 odst. 3 a § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších 
předpisů, v případě dotčení nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí  
1. na 141 - 142 km, na části pozemku parc. č. 485/8 v k. ú. Roudné, kde se nachází nemovitá 
kulturní památka výklenková kaple, která je součástí souboru tří kaplí, zapsaných v ÚSICP  
pod č. 100431, kterou je třeba respektovat, tzn. nemůže být nijak ohrožena, poškozena,  
či znehodnocena.  
2. na 147.0 - 148.0 dálnice, Krasejovka - zájezdní hostinec Bartochův dvůr, bývalý areál  
na parc. č. st. 16, k. ú. Krasejovka, nemovitá kulturní památka zapsaná v ÚSKP pod č. 31861/3- 
211.  
3. V souvislosti s prováděním stavby v blízkosti nemovité kulturní památky č. rej. ÚSKP 
26924/3-187, mohylového pohřebiště z doby bronzové, halštatské a laténské, je nutno dodržet  
po zrušení prohlášení její části - mohyl č. 3, 4, a 5 na pozemcích parc. č. 176/2, 187/2, 187/3  
v k. ú. Plav, za kulturní památku, následující:  
-Lesní cesta na p. č. 2100, 2101/1, 2888/2, 2888/3, 2888/4 2089/4 v k. ú. Kamenný Újezd  
(v úseku 144,2 km) jako případná příjezdová komunikace stavby bude užívána pro techniku  
a zásobování stavby pouze v jejím skutečném rozsahu, kdy se po obou stranách při hranici lesní 
cesty nachází mohylové pohřebiště, nemovitá kulturní památka č. rej. ÚSKP 26924/3-187, 
mohylník 31 mohyl, který je třeba respektovat, tzn. nemůže být nijak ohrožen, poškozen,  
či znehodnocen.  

 
Odbor státní správy ve věcech památkové péče však upozorňuje na povinnost respektovat  
§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Tato přímá povinnost 
pro stavebníka oznámit stavební činnost na území s archeologickými nálezy Archeologickému 
ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum, je uložena zákonem. Podrobnější informace o území a výzkum si může 
stavebník obstarat v Národním památkovém ústavu, územní odborné pracoviště v Českých 
Budějovicích nebo v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.  

 
f) Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí -  

zn. OOZP/8291/2022 Mrš ze dne 17. 8. 2022 – podmínky podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též lesní 
zákon), souhlas k vydání rozhodnutí o realizaci stavby o umístění stavby „D3 0310/II Hodějovice – 
Třebonín, přístupy na pozemky", jímž dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa  
v k. ú. Krasejovka a Otmanka, ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa v k. ú. Krasejovka k přímému 
dotčení lesních pozemků.   
1. Stavba bude provedena dle předložené dokumentace. 
2. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění 

funkcí lesa uvedených v § 13 a § 20 lesního zákona. Musí být dodržovány předpisy polární 
ochrany. 

3. Nepovoluje se skladování zeminy, stavebního materiálu a odpadu na pozemcích určených  
k plnění funkcí lesa; na pozemcích určených k plnění funkci lesa nebude umístěno žádné 
zařízení, ani dočasná stavba, související s výše uvedenou stavbou „D3 0310/II Hodějovice – 
Třebonín, přístupy na pozemky". 

4. Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkci lesa, v jejich nadzemní ani podzemní 
části, nebude omezena hospodářská činnost v lesních porostech. Dojde-li při zřizování stavby  
k poškození okolních porostů nebo lesních pozemků, je investor povinen uvést terén  
do původního stavu, popřípadě nahradit vzniklé škody. 
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5. Před započetím stavebních prací bude požádáno o dočasné odnětí pozemků určených k plnění 
funkcí lesa na dobu výstavby v rozsahu potřebném pro provedení stavby. V případě, že si 
existence stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa vyžádá omezení řádného 
lesnického hospodaření podle zvláštního právního předpisu, je nutno požádat o omezení 
pozemku plnění funkcí lesa.  

 
g) Městského úřadu Český Krumlov, odboru dopravy a silničního hospodářství  

čj.: MUCK 51348/2022/ODSH/Hav sp. zn. S-MUCK/45845/2022/ODSH/Hav  
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství s návrhem stavby  
dle předložené dokumentace souhlasí za dodržení následujících podmínek:  
1. Z předložené projektové dokumentace není zřejmé, zda se navržená stavba dotýká pozemních 

komunikací silnic II. a III. třídy, nad kterými vykonává státní správu silniční správní úřad 
zdejšího obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nelze tak zjistit, zda dojde k zásahu  
do silničních pozemků silnice II. třídy, popřípadě III. třídy, a proto požadujeme po upřesnění 
pracovních míst v blízkosti těchto silnic předložit upřesněnou projektovou dokumentaci.  

2. Předložená dokumentace neposkytuje ani dostatečný přehled o SO 164 vzhledem  
k předloženému stupni rozlišení. Nelze tak zjistit podrobnosti stavebních parametrů tohoto SO. 
Požadujeme proto pro upřesnění pracovních míst SO 164.  

3. Úpravu připojení nebo zřízení nového připojení (sjezdu) na pozemky stavby ze silnic II. a III. 
třídy je nutné provést dle technických podmínek obsažených v § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,  
v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (zejména zpevnění  
a odvodnění) a § 10 zákona o pozemních komunikacích. Úpravu a zřízení nového připojení 
silnic II. a III. třídy povoluje místně a věcně příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou 
působností.  

4. Při výjezdu vozidel ze stavby na pozemní komunikace silnice II. a III. třídy je třeba zajistit  
po celou dobu stavby volné rozhledové trojúhelníky bez překážek bránících v rozhledu  
v souladu ČSN 73 61 10, Projektování místních komunikací a ČSN 73 61 02, Projektování 
křižovatek na pozemních komunikacích, v platném znění (vzrostlá zeleň, pevné překážky 
apod.).  

5. V případě jakéhokoli zásahu do silničního pozemku či silničního tělesa silnice II. třídy, 
popřípadě III. třídy požádá zhotovitel prací v dostatečném časovém předstihu příslušný silniční 
správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání silnice dle § 25 zákona o pozemních 
komunikacích.  

6. V případě omezení provozu při realizaci stavby SO 164, požádá zhotovitel v dostatečném 
předstihu místně a věcně příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností o vydání 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, popř. o povolení uzavírky.  

 
 

h) Městského úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí a zemědělství zn. MUCK 45846 
2022/02PZ/Ra S-MUCK 45846 2022 2 ze dne 17. 6. 2022 - souhrnná závazná stanoviska  
a vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství k PD na akci „D3 0310/II Hodějovice - 
Třebonín, přístupy na pozemky"  
1. Odpadové hospodářství  
Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, přístupy 
na pozemky" v k. ú. Dolní Svince a Prostřední Svince, obec Dolní Třebonín dle přiložené 
koordinační situace stavby nevyžaduje z hlediska nakládání s odpady vydání závazného stanoviska 
podle § 146 odst. 3 písm. a) ani vydání vyjádření podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech.  
Upozornění:  
• Se vzniklými odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  
• Odpady vzniklé v průběhu stavebních prací je nutné shromažďovat odděleně.  
• Odpady vzniklé během předmětné akce je možné předávat pouze oprávněným subjektům  
v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.  
• Stavebník uchová doklady prokazující předání odpadů oprávněným subjektům viz. výše  
(např. faktura, vážní lístek) pro případ kontroly správním orgánem nejméně 1 rok po dokončení 
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stavby, popř. pro kolaudaci stavby, závěrečnou kontrolní prohlídku. Dokladem není čestné 
prohlášení stavebníka nebo zhotovitele stavby. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém 
množství byl předán, identifikační údaje zařízení (název, sídlo, IČ a IČZ) a datum předání odpadu.  
• Odpady vzniklé v průběhu stavebních je nutné zabezpečit před odcizením nebo únikem  
nebo aby nedošlo k jejich znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládáni s daným odpadem  
v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.  
• Původce musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho 
předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství odpadu před jeho vznikem  
(§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech). 
  
2. Vodoprávní úřad  
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „vodoprávní 
úřad"), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1) zákona  
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon") a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), sděluje  
podle ust. § 154 správního řádu, k výše uvedené akci následující:  
• Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.  
• Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno 
nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo 
srážkovými vodami.  
• Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. 
  
Veřejné zájmy na úseku vodního hospodářství, jehož ochrana je v působnosti vodoprávního úřadu, 
nejsou předmětným záměrem dotčeny a vodoprávní úřad proto nebude vydávat závazné stanovisko. 
   
Toto sdělení nenahrazuje stavební povolení podle ust. § 15 vodního zákona, souhlas  
podle ust. § 17 vodního zákona a nahrazuje vyjádření vodoprávního úřadu podle ust. § 18 vodního 
zákona. 
  
3. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)  
Městský úřad v Českém Krumlově, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu podle § 13 a § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o ZPF"), vydává toto 
vyjádření: 
 
K výše zamýšlené stavbě „D3 0310/II Hodějovice - Třebonín. Přístupy na pozemky" v k. ú. Dolní 
Svince a Prostřední Svince je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF, neboť dotčené poz. parcely 
(pozemky uvedené v žádosti) jsou součástí ZPF. Pokud nebylo odnětí zem. půdy ze zemědělského 
půdního fondu na tuto akci vyřešeno v závazném stanovisku Ministerstva životního prostředí, 
žádost o souhlas podá ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít (nebo jeho zmocněný zástupce) orgánu 
ochrany ZPF, tedy MěÚ Český Krumlov, ochrana ZPF. K žádosti o souhlas s odnětím půdy ze ZPF 
je nutno doložit: 
- doklad o vlastnictví pozemku 
- výpis z KN, - kopii katastrální mapy 
- situaci se zakreslením odnětím půdy  
- technickou zprávu stavby 
- pokud nežádá vlastník, souhlas vlastníka pozemku 
- předběžná bilance skrývky (rozdělaná na svrchní kulturní vrstvu ta hlouběji uložené zúrodnění 

schopné podorničí), včetně návrhu způsobu jejího hospodárného využití 
- v případě, že se stavitel nechá zastupovat, je třeba doložit i plnou moc pro zástupce  
- v případě, že investor je fyzická osoba podnikající, je třeba doložit kopii živnostenského listu, 

nebo v případě, že investor je právnická osoba, kopii výpisu z OR 
- vyjádření příslušné obce s rozšířenou působností (OÚÚP) - zajistí správní orgán po předložení 

žádosti  
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- výpočet odvodů za půdu odnímanou ze ZPF - pokud nejde o případy uvedené v § 11a odst. 1 
zákona o ZPF 

- vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona o ZPF 
- výsledky pedologického průzkumu, včetně fotodokumentace 
- údaje o protierozních opatřeních, odvodnění a závlahách 
- plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině 
- zákres hranic BPEJ s vyznačením tříd ochrany (v případě, že na poz. parcele je registrována vice 

než jedna BPEJ) 
- informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas  

s odnětím půdy ze ZPF podkladem 
- žádost je ke stažení na: http://obcan.ckrumlov.info/docs/czOZP.xml, 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může v nezbytných případech požadovat předložení 
dalších dokladů potřebných k posouzení žádosti.  
 
4. Ochrana přírody a krajiny  
Z hlediska zájmů, chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), nemá Městský úřad Český Krumlov, odbor životního 
prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 zákona k předložené 
dokumentaci námitky. Stavební práce prováděné v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les 
musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému.  
Toto sdělení nenahrazuje povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle tohoto zákona,  
o jehož vydání investor musí před realizací záměru v některých případech požádat příslušný obecní 
úřad.  

 
i) Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje - územního odboru  

České Budějovice dopravního inspektorátu č.j. KRPC-44853-1/ČJ-2022-020106  
ze dne 4. 4. 2022 – polní cesty realizovat v souladu s požadavky ČSN 73 61 09 

 
j) Lesů České republiky - Lesní správa Hluboká nad Vltavou, s. p.  

čj. LCR205/001958/2022 ze dne 5. 8. 2022 - podmínky ke stavbě v přímém dotčení a ochranném 
pásmu pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a vyjádření Lesů České republiky - Lesní 
správa Hluboká nad Vltavou, s. p. čj. LCR205/003265/2022 ze dne 14. 12. 2022 - souhlasné 
stanovisko při dodržení podmínek uvedených v odůvodnění tohoto rozhodnutí 

 
k) Jihočeského muzea v Českých Budějovicích zn. 2178/2022 ze dne 23. 9. 2022 – zajistit včasné 

ohlášení termínu zahájení zemních prací nejbližšímu archeologickému pracovišti Jihočeskému 
muzeu v Českých Budějovicích, které stanoví formu a rozsah případného archeologického výzkumu 

 
l) ČEPRO a. s. čj. S1-2/11299/22 ze dne 26. 8. 2022 – podmínky na ochranu produktovodu  

Čepro a. s., vytýčení a povolení vstupu do ochranného pásma produktovodu 
 

m) EG.D a.s., zn. Z0980-26189022 ze dne 6. 6. 2022 a zn. F5269-27064880 ze dne 20. 7. 2022 - 
podmínky vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D a.s. 
a podmínkách práce v jeho blízkosti  

 
 
 

15. Z ploch pozemků, které budou zastavěny a zpevněny, bude před zahájením výkopových prací 
sejmuta ornice do hloubky 20 cm a využita pro vyrovnání terénu na zbývajících částech pozemků. 
Nezastavěné a nezpevněné plochy musí být zatravněny. Rekultivace a výsadba zeleně včetně 
zatravnění budou provedeny co nejdříve po ukončení terénních úprav. Vegetační úpravy budou 
provedeny v souladu s § 15 zákona č. 13/1997 Sb. a čl. 13.7 ČSN 73 61 01 ,,Projektování silnic  
a dálnic“ tak, aby vegetace netvořila pevnou překážku a neohrožovala bezpečnost užívání dálnice  
a neúměrně neztěžovala její údržbu. 
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16. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích  

na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot 
stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb.,  
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. V souladu  
s ustanovením § 156 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové 
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví  
a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání 
stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

 
17. Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen 

podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Musí být dodrženy požadavky ustanovení  
§ 176 odst. 1 stavebního zákona. 

 
18. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu  

se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů a vyhl. Ministerstva životního 
prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou důsledně tříděny 
podle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně využívány (recyklovány).  
Dále odpady vzniklé stavební činností budou okamžitě po jejich vzniku uskladňovány v patřičných 
sběrných nádobách nebo obalech. Není přípustné jejich ponechávání na stavebním pozemku 
s možností rozfoukání do okolí (polystyren, papír, igelit). Dodavatel stavby nebo stavebník musí mít 
v souladu se zákonem a prováděcími vyhláškami zajištěno odstranění odpadů prostřednictvím 
oprávněné osoby, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění odpadů.  
Odpady budou předávány k likvidaci pouze této oprávněné, právnické nebo fyzické osobě,  
která je provozovatelem zařízení k jejich využití nebo k odstranění, dále viz § 12, odst. 3 a odst. 4 
zákona. Přebytečný materiál z výkopů lze uložit pouze na povolené skládce. 

 
19. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude  

až do kolaudace stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostními vlivy. 
 

20. Stavebník zejména oznámí Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a silničního 
hospodářství fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby a pravidelnou 
informovanost o průběhu výstavby a případných změnách projektové dokumentace přizváním  
na kontrolní dny. Těmi jsou přejímka staveniště, zabezpečení staveniště, provedení objektů, konečná 
úprava okolního terénu-závěrečná prohlídka celé stavby. Při vzniku nepředpokládaných situací 
během výstavby bude individuální prohlídky zajišťovat zhotovitel stavby. 

 

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby: 

 
Stavba bude dokončena do 30. 11. 2023. Následně bude podán návrh na vydání kolaudačního souhlasu. 
Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je  
podle § 122 stavebního zákona povinen podat speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o jeho vydání, která 
musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 12, části A, 
B k této vyhlášce. 
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K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží: 
a) dokumentaci skutečného provedení stavby orazítkovanou dodavatelem stavby včetně podpisu, 
došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení a ověřené projektové 
dokumentaci, 
b) popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace 
s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby, 
c) projektovou dokumentaci ověřenou speciálním stavebním úřadem při povolení stavby, 
d) protokol o vytýčení stavby, 
e) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 
f) doklad a způsob zneškodnění vyprodukovaných odpadů vzniklých během realizace stavby, 
g) předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsán, 
h) plná moc v případě zastupování stavebníka, 
i) doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby  
(§ 156 stavebního zákona) dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.  
a č. 190/2002 Sb. a prohlášení zhotovitele (oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení 
realizace stavby) stavby o jakosti provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které  
se vztahuje prohlášení o shodě, 
j) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,  
k) souhlasné vyjádření budoucího správce k dokončené stavbě, 
l) stanoviska dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu 
m) Štítek „STAVBA POVOLENA“. 

 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu): 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 659 93 390 
zastoupené společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ: 257 93 349  
a s udělenou plnou mocí společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
– Veveří, IČ: 463 47 488 

Odůvodnění: 
 

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství byl pověřen  
dne 20. 10. 2022 unesením Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství  
čj.: KUJCK 124900/2022, spis. zn.: ODSH 123715/2022/matu1 SO ze dne 14. 10. 2022 po předchozím 
usnesení Ministerstva dopravy ze dne 10. 10. 2022 č.j. MD-32666/2022-910/2 podstoupenému 
Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, k provedení řízení  
a vydání rozhodnutí ve věci společného a stavebního řízení pro stavbu ,,D3 0310/II Hodějovice - 
Třebonín, přístupy na pozemky“ v kat. území Roudné, Krasejovka, Otmanka a Dolní Svince zasahující  
na území bývalých okresů České Budějovice a Český Krumlov členěné na stavební objekty  
SO 162 - Přístupová komunikace k SO 332, SO 162.1 - Úvrať k SO 332, SO 163 - Přístupová 
komunikace k SO 334, SO 163.1 - Úvrať k SO 334 a  SO 164 - Přístupová komunikace na pozemky.  
 

Žádost o vydání o společného povolení na výše uvedenou stavbu podalo dne 4. 10. 2022 Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, s. p. o., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 659 93 390 zastoupené 
společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ: 257 93 349 a s udělenou 
plnou mocí společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno – Veveří,  
IČ: 463 47 488.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 
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Správní orgán podle § 94m odst. 2) stavebního zákona oznámil v souladu s ustanovením § 25 a § 144 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu veřejnou vyhláškou dne 7. 12. 2022 
pod č.j. ODSH/17131/2022-3 zahájení společného řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům.  

 
Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě  
a ústního jednání, neboť mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný 
podklad pro posouzení stavebního záměru i ke stanovení podmínek jeho provádění a současně oznámil 
všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení o zahájení 
společného řízení mají možnost uplatnit námitky, připomínky, popřípadě důkazy a závazná stanoviska.  
Po uplynutí této lhůty budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Pro uplatnění práva 
účastníků řízení ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,,správní řád“) stanovil správní orgán lhůtu 5 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. 
 

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek se dne 6. 12. 2022 dostavila na Magistrát města 
České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství paní Jarmila Bauerová bytem, Vidovská 256, 
370 07 Roudné. Byla předložena situace stavby a projednána připomínka vedení stavebního objektu  
SO 162 - Přístupová komunikace k SO 332 s tím, že, návrhy ve věci majetkoprávního vypořádání 
k dotčenému pozemku parc. č. 565/35 v kat. území Roudné bude paní Jarmila Bauerová uplatňovat  
u Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o. 

 
Dne 15. 12. 2022 bylo Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a silničního 

hospodářství doručeno vyjádření Lesů České republiky - Lesní správa Hluboká nad Vltavou, s. p.  
čj. LCR205/003265/2022 ze dne 14. 12. 2022 - souhlasné stanovisko při dodržení následujících 
podmínek, které bylo potvrzeno v podmínce č. 14 tohoto rozhodnutí. 

Lesy České republiky, s. p. - Lesní správa Hluboká nad Vltavou jako odborný lesní hospodář (OLH) 
souhlasí s realizací stavby „D3 0310/II Hodějovice - Třebonín, přístupy na pozemky, SO 163" v přímém 
dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) parc. č. 557/3, 557/12 a 995/69  
v k. ú. Krasejovka a v jejich ochranném pásmu a dále v ochranném pásmu PUPFL parc. č. 552, 557/1  
a 995/7 v k. ú. Krasejovka a parc. č. 24/1, 24/12 a 24/13 v k. ú. Otmanka dle předložené situace stavby,  
přičemž upozorňujeme na nutnost splnění následujících požadavků při realizaci stavby i po jejím 
ukončení.  

- budou dodržovány zásady ochrany PUPFL dle ust. § 20 a 22 zák. č. 289/1995 Sb. v platném znění  
o lesích.  

- stavbou dotčené části PUPFL musí být před zahájením stavby trvale odňaty plnění funkcí lesa;  
tímto LS Hluboká nad Vltavou vydává s trvalým odnětím částí PUPFL, potřebných k realizaci stavby, 
souhlas. 

- stavebními pracemi ani zřízením staveniště nebudou dotčeny ostatní výše uvedené PUPFL  
v nadzemní ani podzemní části, v případě vzniku škod budou tyto nahrazeny. 

- investor nebude požadovat omezení ve využívání stavbou nedotčených výše uvedených PUPFL, 
nebo změnu způsobu hospodaření či vykácení jednotlivých stromů v lese, a to ani následně, a je si vědom, 
že pouze za těchto předpokladů bylo vydáno souhlasné stanovisko ke stavbě.  

- nepovoluje se skladování zeminy, stavebního materiálu a odpadu na PUPFL. 
- musí být dodržovány požární předpisy. 
- vlastníci uvedených PUPFL nepřebírají odpovědnost za případné škody na zdraví či majetku, 

vzniklé pádem stromů nebo jejich částí z PUPFL. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníků 
uvedených PUPFL. 

LS Hluboká nad Vltavou dále nemá námitek k realizaci i stavebního objektu SO 162 mimo jiné  
na pozemku parc. č. 484/2 v k. ú. Roudné, sousedícím s pozemkem parc. č. 484/3 v k. ú. Roudné  
se kterým má právo hospodařit Lesy ČR, s. p. Bude - li při stavbě využívána komunikace na tomto 
pozemku, bude tato po celou dobu stavby udržována ve stavu, umožňující průjezd a po ukončení stavby 
uvedena do původního stavu. 
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Speciální stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal 
předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o 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.  

K žádosti o společné povolení byla předložena plná moc k zastupování, projektová dokumentace 
stavby zpracovaná výše uvedeným projektantem, výpis z katastru nemovitostí na výše uvedené pozemky, 
na kterých bude předmětná stavba umístěna, kopie katastrální mapy, vyjádření uvedená v podmínce  
č. 13 písm. a) - m) tohoto povolení, dále následující rozhodnutí, stanoviska, závazná stanoviska  
a vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, organizací a vlastníků sousedních 
pozemků: 

- Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy II č.j.: MZP/2022/510/898  
sp. zn. ZN/MZP/2017/510/898 ze dne 12. 7. 2022 – Sdělení k žádosti o vydání závazného stanoviska  
k záměru D3 0310/II Hodějovice Třebonín - Přístupy na pozemky (DUSP)  
Ministerstvo vydalo dne 6. 1. 2017 závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru  
„D3 Obchvat Českých Budějovic (D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice -
Třebonín)" na životní prostředí č.j. 27/510/17, 1191/ENV/17 ze dne 6. 1. 2017. Pro navazující řízení 
vydalo ministerstvo podle § 9a zákona mj. závazná stanoviska k ověření změn prioritního dopravního 
záměru č.j. MZP/2018/510/448 ze dne 28. 3. 2018 a č.j. MZP/2018/510/1023 ze dne 18. 7. 2018,  
která se týkala nyní dotčeného území. K záměru byla následně vydána veškerá povolující rozhodnutí  
a dne 19. 3. 2019 zahájena výstavba.  

 
Vzhledem k faktu, že pro stavbu „D3 0310/II Hodějovice - Třebonín" již byla vydána všechna 
rozhodnutí v navazujících řízeních podle § 3 písm. g) zákona vyžadovaná zvláštními právními předpisy,  
jedná se z hlediska zákona o povolený záměr ve smyslu § 3 písm. m) zákona. Stávající řízení o dílčí 
změně záměru tak není navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) zákona, a nevztahují se na něj 
požadavky § 9a odst. 6 zákona ani ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona. S ohledem na tuto 
skutečnost ministerstvo k následným změnám záměru závazné stanovisko podle zákona nevydává.  

 
V případě důvodných pochybností oznamovatele o tom, zda uvedená změna záměru spadá  
pod působnost zákona, resp. o zařazení uvedené změny záměru podle § 4 odst. 1 zákona, popřípadě  
o příslušném úřadu nebo o rozsahu dotčeného území, je příslušným úřadem k vydání vyjádření  
podle § 23 odst. 4 orgán kraje (Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství  
a lesnictví).  
 
- Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství  
č.j.: KUJCK 114400/2022 sp. zn. ODSH 113889/2022/matu1 ze dne 19. 9. 2022 závazné stanovisko -
souhlas s vydáním rozhodnutí o společném povolení stavby „D3 0310/II Hodějovice - Třebonín", 
přístupy na pozemky – bez podmínek 

 
- Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního 
řádu č.j.: KUJCK 81424/2022 sp. zn. ORWEG 73580/2022 sp. zn. OREG 73580/2022/simi  
SO ze dne 29. 6. 2022 - usnesení o prodloužení lhůty pro vydání závazného stanoviska na akci/záměr 
„D3 0310/II Hodějovice - Třebonín", přístupy na pozemky do 31. 7. 2022 

 
- Magistrátu města České Budějovice, odboru územního plánování, usnesení zn. OÚP/2022/O-

1820/Ste ze dne 2. 6. 2022 o postoupení pro nepříslušnost k vydání závazného stanoviska Krajským 
úřadem Jihočeského kraje 

 
- Městského úřadu Český Krumlov, odboru památkové péče  
čj.: 45847/2022/OPP/-JV sp. zn. MUCK/46559/2022/OPP/JV ze dne 23. 5. 2022 - stavba se týká 
pozemků a objektů, které nejsou kulturní památkou a nenacházejí se v žádném památkově chráněném 
území a úpravou se nezasahuje do žádných památkových ochranných pásem. Správní orgán tudíž 
nebude ve věci zahajovat správní řízení a vydávat žádné závazné stanovisko. 
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- Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje - územního odboru  
Český Krumlov dopravního inspektorátu č.j. KRPC-44579-2/ČJ-2022-020206  
ze dne 20. 4. 2022 – bez zásadních připomínek 

 
- Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích  
čj. KHSJC 08525/2020/HOK CB-CK, spis. zn. S-KHSJC 08525/2022 ze dne 26. 4. 2022 - souhlasné 
závazné stanovisko 

 
- Lesů České republiky, s. p. – ředitelství Hradec Králové - vyjádření správce toku  
čj. LCR944/002227/2022 ze dne 26. 4. 2022 – v zájmovém území se nenachází žádný vodní tok  
ve správě Lesů ČR. Lesy ČR v zájmovém území neevidují žádnou stavbu ve svém majetku, ani 
pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy ČR. 

 
- Obce Roudné č.j.: ROUD0382/2022-2 ze dne 8. 6. 2022 – souhlasné stanovisko 

 
- Obce Kamenný Újezd ze dne 6. 6. 2022 - vedení VO ve správě a vlastnictví Obce Kamenný Újezd 

se v zájmovém území stavby nenachází 
 

- Povodí Vltavy, s. p. zn. PVL-36866/2022/140 ze dne 18. 5. 2022 – souhlasné vyjádření  
bez připomínek 

 
- Českých Radiokomunikací a. s. zn. UPTS/OS/307152/2022 ze dne 7. 6. 2022,  

zn. UPTS/OS/307768/2022 ze dne 14. 6. 2022, zn. UPTS/OS/307162/2022 ze dne 7. 6. 2022,  
a zn. UPTS/OS/307157/2022 ze dne 6. 6. 2022 - bez námitek a připomínek 

 
- EG.D a.s. zn. H18585-26190352 ze dne 13. 6. 2022, zn. H18585-26189029 ze dne 6. 6. 2022,  

zn. H18585-26189031 ze dne 6. 6. 2022 - vyjádření existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická 
síť) ve vlastnictví EG.D a.s. - v zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví EG.D a.s. 

 
- EG.D a.s. zn. H18585-26189022 ze dne 6. 6. 2022, zn. H18585-26190352 ze dne 6. 6. 2022,  

zn. H18585-26189029 ze dne 6. 6. 2022 a zn. H18585-26189031 ze dne 6. 6. 2022 - vyjádření 
existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví EG.D a.s. -v zájmovém území se nenachází 
žádné plynárenské zařízení ve vlastnictví EG.D a.s. 

 
- STARNET s. r. o. ze dne 4. 7. 2022 – nedojde ke střetu s našimi datovými sítěmi, bez připomínek 

 
- T - MOBILE Czech Republic a. s. zn. E30311/22 ze dne 6. 6. 2022, zn. E30310/22  

ze dne 6. 6. 2022, zn. E30309/22 ze dne 6. 6. 2022, zn. E31784/22 ze dne 13. 6. 2022, zn. E30327/22 
ze dne 6. 6. 2022,  zn. E30336/22 ze dne 6. 6. 2022 - souhlasné stanovisko, dle předložených podkladů 
nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T - MOBILE Czech Republic a. s. 

 
- Vodafone Czech Republic a. s. zn. MW9910201463434625 ze dne 6. 6. 2022  

a zn. MW9910201997437587 ze dne 13. 6. 2022, zn. MW9910201476434651 ze dne 6. 6. 2022  
a zn. MW9910201469434637 ze dne 6. 6. 2022 – souhlas s realizací, v zadaném zájmovém území  
se v uvedené výšce se nenacházejí (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenacházejí žádné 
podzemní ani nadzemní vedení 

 
- ČD - Telematika a.s. čj. 1202212519 ze dne 15. 6. 2022 - v zájmovém území se nenachází 

prostředky sítí elektronických komunikací v majetku a správě ČD- Telematika a.s. a zájmové území 
nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí 

 
- CETIN a. s. čj. 674837/22 ze dne 6. 6. 2022, čj. 682315/22 ze dne 13. 6. 2022, čj. 674482/22  

ze dne 6. 6. 2022 a čj. 674421/22 ze dne 6. 6. 2022 – vyjádření o existenci sítě elektronických 
komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká 
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telekomunikační infrastruktura - nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen ,,SEK“), 
souhlasné stanovisko při dodržení Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti CETIN a. s.   

 

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství přezkoumal 
předloženou žádost a připojené podklady z hlediska, zda lze stavbu podle nich provést z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona, zda projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována 
oprávněnou osobou a zda jsou v obecné míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,  
je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného 
k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, a zda předložené podklady 
vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy upravené zvláštními 
předpisy, tj. příslušnými zvláštními zákony a ověřil účinky budoucího užívání stavby. 

Projektová dokumentace stavby stupně DUSP byla zpracována oprávněným projektantem – 
společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 IČ: 257 93 349,  
Ing. Kateřinou Šádkovou a Ing. Zbyňkem Musilem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, 
ČKAIT – 0004788 a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu v souladu  
s § 111 stavebního zákona. 

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství projednal stavbu 
s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a zjistil, že uskutečněním uvedené stavby nebudou 
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení, zvláštními předpisy 
a ani ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství neshledal důvody, které 
by bránily povolení stavby, zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní 
správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil ochranu veřejných zájmů, plnění požadavků 
vlastníků sítí a technického vybavení k napojení na ně, tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek 
rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
Stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení:  
Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad 
z ustanovení § 94k stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení: 
a)  stavebníka, 
b) obec, na jejím území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 
c) vlastníka stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, 
d) vlastníka pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, 
e)  osobu, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. 
 
Jmenovitě se jedná o tyto účastníky společného územního a stavebního řízení: 
 
 
Účastníci společného územního a stavebního řízení: 
 
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona: 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,  
IČ: 659 93 390 zastoupené společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 
3 IČ: 257 93 349 a s udělenou plnou mocí společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem 
Kounicova 271/13, 602 00 Brno – Veveří, IČ: 463 47 488 (jako stavebník) 
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Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona: 
• Obec Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín 
• Obec Roudné, Roudenská 120, 370 07 České Budějovice 
• Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd 
(jako obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn) 

 
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. c) stavebního zákona: 
Účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. c) stavebního zákona je vlastník stavby, na které má být 
požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem. Jedná se o stavbu  
,,D3 0310/II Hodějovice - Třebonín, přístupy na pozemky“ v kat. území Roudné, Krasejovka, Otmanka  
a Dolní Svince, stavební objekty SO 162 - Přístupová komunikace k SO 332, SO 162.1 - Úvrať k SO 332,  
SO 163 - Přístupová komunikace k SO 334, SO 163.1 - Úvrať k SO 334 a SO 164 - Přístupová 
komunikace na výše uvedených pozemcích. 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,  
IČ: 659 93 390 zastoupené společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 
3 IČ: 257 93 349 a s udělenou plnou mocí společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem 
Kounicova 271/13, 602 00 Brno – Veveří, IČ: 463 47 488 

 
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona: 

(rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou) 

Účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona je vlastník pozemku,  
na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné 
věcné právo k tomuto pozemku  
Obec Roudné, Roudenská 120, 370 07 Roudné, pan Josef Vaniš, Komařice 72, 373 14 Komařice,  
paní Iva Brejžková, Nákří 72, 373 48 Nákří, paní Růžena Doležalová, Na Návsi 11, 370 07 Roudné,   
paní Marie Böhmová, Jana Štursy 2405/31, 370 10 České Budějovice, pan Václav Srnec, Rudolfovská tř. 
509/124a, 370 01 České Budějovice, pan Jan Fučík, Komenského 42, 370 07 Roudné, paní Irena 
Fučíková, Komenského 42, 370 07 Roudné, Jihočeský kraj-Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, 
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, pan Eduard Šebenda, Vidovská 6, 370 07 Roudné, paní 
Naděžda Šebendová, Vidovská 6, 370 07 Roudné, pan Petr Leština, M. Chlajna 1294/6, 370 05 České 
Budějovice, Ing. Roman Mikš, U Rybníčku 186, Roudné, 370 07 Roudné, paní Hana Studihradová, 
Kubatova 1536/18, 370 04 České Budějovice, paní Zuzana Beranová, Na Sadech 2038/16, 370 01 České 
Budějovice, BIO TOP s.r.o., Nemanická 440/14, 370 10 České Budějovice, paní Jarmila Bauerová, 
Vidovská 256, 370 07 Roudné, pan Stanislav Graman, Vidovská 25, 370 07 Roudné, Česká republika - 
Ředitelství a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle, Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, 
373 81 Kamenný Újezd, paní Hana Paťchová Kamenný Újezd, Milíkovice 30, 373 81 Kamenný Újezd, 
pan Vladimír Prokop, Šumavská 553, 373 81 Kamenný Újezd, pan Jan Prokop Šumavská 245, 373 81 
Kamenný Újezd, pan Tomáš Prokop, Šumavská 245, 373 81 Kamenný Újezd, pan Jiří Jokl, Krasejovka 
20, 373 81 Kamenný Újezd, pan Václav Žáček, Sídliště 458, 382 32 Velešín, pan Petr Žáček, U Hřiště 
437, 382 32 Velešín, Česká republika-Ředitelství a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle, 
Mgr. Jana Klíchová, Matěje Kopeckého 1339/10, 350 02 Cheb, Ing. Jan Klícha, Sadová 43, 357 03 
Svatava, pan Jiří Klícha, Mánesova 287/20, 350 02 Cheb, Ing. Jana Křížová, Na ovčáckém 1652/16,  
107 00 Praha - Dubeč, paní Marie Mojžíšová, Pod Sv. Duchem 127, 381 01 Český Krumlov - Horní 
Brána, Ing. Jan Štěpán, Frymburk 136, 382 79 Frymburk, Obec Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 6,  
382 01 Dolní Třebonín 

 
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona: 

(doručováno veřejnou vyhláškou) 
Účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona je osoba, jejíž vlastnické právo, 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může 
být společným povolením přímo dotčeno. Jedná se o pozemky 
  



č. j. ODSH/17131/2022-6 

 

 
str. 22 

 

v kat. území Roudné: poz. parc. č. 484/2; 484/30; 487/5; 487/6; 487/30; 487/33; 485/1; 487/25; 487/26; 
487/28; 487/3; 487/34; 485/8; 487/12; 487/29; 566/26; 565/70; 566/28; 484/3; 484/28; 485/1; 487/23; 
487/24; 485/7; 487/11; 565/34; 565/60; 565/66; 487/8; 487/20; 566/5,  
 
v kat. území Krasejovka: poz. parc. č. 544/14; 553/7; 995/15; 995/16; 995/17; 554/3; 557/1; 557/2; 
557/15; 560/1; 562/3; 995/74; 555/3; 995/70; 995/72; 555/7; 555/2; 544/13; 544/11; 544/18; 554/4; 
88/22; 88/23, 
 
v kat. území Otmanka: poz. parc. č. 36/11; 24/1; 24/12; 24/9; 36/6; 36/7; 36/13; 37; 24/13; 36/10; 36/8; 
36/14, 
 
v kat. území Dolní Svince: poz. parc. č. 554/104; 554/159; 554/67; 554/125; 554/139; 554/67; 554/59; 
554/60; 554/93; 554/102; 554/160; 554/164; 554/103; 554/163; 554/173; 554/174; 554/175; 554/176; 
554/177; 554/178; 554/180; 554/75; 554/140; 554/179; 554/226,  
 
přičemž účastníky řízení jsou osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům  
a stavbám na nich a níže uvedení správci technické infrastruktury: 
 
Účastníci řízení jsou také správci technické infrastruktury, vyskytující se v území dotčeném stavbou, 
jmenovitě: 

(doručováno veřejnou vyhláškou) 
ŘSD ČR s. p. o., Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4  
Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice  
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno  
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 
 
Jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich nemohou být 
společným povolením přímo dotčena. 

 

P o u č e n í: 
 

S odkazem na § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní  
a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební úřad konstatuje,  
že předmětná stavba je dopravní infrastrukturou ve smyslu citovaného zákona. 
Podle § 2 odst. 5 podle zákona č. 416/2009 Sb., nebo stavebního zákona se v řízení, které je řízením  
s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se 
oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a),  
§ 94k písm. c) a d) a § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, 
na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným 
vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení  
o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou 
známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu  
se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě  
pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným 
orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí  
v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě.  

 
Protože se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým se dle ustanovení  
§ 144 odst. 1 správního řádu, rozumí řízení s více než 30 účastníky, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou. 
Oznámení o zahájení společného řízení je účastníkům společného řízení uvedených  
v § 94k písm. e) stavebního zákona, doručováno veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 144 správního řádu, 
a to tak, že účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona, se v oznámení  
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o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. 

 
Upozornění: 

 
Stavba spadá pod veřejně prospěšnou stavbu „D3 0310/II Hodějovice - Třebonín", nebyly tedy doloženy 
souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou, viz § 184a odst. 3 stavebního zákona. 
 
Stavba však nesmí být realizována na pozemcích, které nejsou majetkově vypořádány,  
ke kterým stavebník nezískal vlastnické právo, oprávnění ze služebnosti, právo stavby nebo 
jiné smlouvou založené právo, nebo dle zákona č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (dále jen ,,zákon o vyvlastnění“).  
Před zahájením stavby jednotlivých stavebních objektů musí být zajištěna práva k výše 
uvedeným pozemkům, na kterých budou stavební objekty realizovány, příp. bude 
postupováno podle zákona o vyvlastnění.   
 
Společné povolení nijak  n e n a h r a z u j e majetkové vypořádání k pozemkům, na kterých 
má být realizována výše uvedená stavba. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení k odboru dopravy  
a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1852/2 v Českých 
Budějovicích podáním učiněným u Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a silničního 
hospodářství. 

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 dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu. 

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 společného 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 společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Mráz 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Magistrátu města České Budějovice 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města  
České Budějovice, Obecního úřadu Roudné, Obecního úřadu Kamenný Újezd a Obecního úřadu 
Dolní Třebonín. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno 
následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení 
údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět speciálnímu stavebnímu úřadu. 
 
Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
Vyvěšeno dne:  .………………..   Sejmuto dne: ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
 

 
Poplatek: 
Toto rozhodnutí není předmětem správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních  
poplatcích. 

 
Obdrží: 
navrhovatelé (dodejky - červená) 
Dopravoprojekt Brno a.s., IDDS: 4xbdrqj 
  
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona 
(dodejky - červená) 
Obec Dolní Třebonín, IDDS: bipbkma 
Obec Kamenný Újezd, IDDS: aqebdr7 
Obec Roudné, IDDS: kc2au6r 
  
dotčené orgány 
Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí, - zde - 
Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče, -zde- 
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 64pbvxc 
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 64pbvxc 
Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany 
přírody, ZPF, SEA a CITES, IDDS: kdib3rr 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice, 
dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73 
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - územní odbor Český Krumlov dopravní inspektorát, IDDS: 
eb8ai73 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c 
Ministerstvo životního prostředí, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, IDDS: 9gsaax4 
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, IDDS: 
kdib3rr 
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. silničního hospodářství, 
IDDS: kdib3rr 
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Ostatním účastníkům je toto rozhodnutí doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu a v souladu  
s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury,  
ve znění pozdějších předpisů ,,veřejnou vyhláškou“.  
Seznam účastníků, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou, je uveden na jiném místě tohoto 
rozhodnutí. 
 
na vědomí (dodejky - bílá) 
Magistrát města České Budějovice, kancelář tajemníka, úřední deska, -zde- 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, IDDS: bsekkuz 
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