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odbor dopravy a živnostenský
nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 16 Milevsko
tel.: 382 504 111, e-mail: milena.brcakova@milevsko-mesto.cz

Č. j.: MM 73682/2019
S. z.: SZ MM 36595/2019 ODŽ/MK
Oprávněná úřední osoba: Ing. Michal Kovařík
 382 504 240, e-mail: michal.kovarik@milevsko-mesto.cz

Milevsko, dne 06.12.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor dopravy a živnostenský Městského úřadu Milevsko, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40
odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném
územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost
o vydání společného povolení, kterou dne 12.07.2019 podala
Obec Chyšky, Chyšky čp. 27, 398 53 Chyšky, IČO: 00249718,
kterou zastupuje
Jakub Vodička-Beneš, Příběnická čp. 1664/16, 390 01 Tábor, IČO: 87566214
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
„Stavební úpravy chodníku podél silnice II/121 Chyšky – úsek od pošty po čp. 107“
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 89, 103, 117, 118, 119, 123/1, 125, 135, parc. č. 101/2, 101/6, 102/1,
104/1, 104/3, 104/7, 108/8, 108/49, 527/1, 527/4, 530/1 v katastrálním území Chyšky.
Stavba obsahuje:
• Stavba obsahuje stavební úpravy stávajícího chodníku podél silnice II/121 v obci Chyšky.
• Stavba bude realizována po pravé straně komunikace II/121 ve směru na Nosetín.
• Stavba se nachází v zastavěné části obce Chyšky. Stavba je v souladu s charakterem území
a s dosavadním využitím a zastavěností území.
• Stavba bude realizována v úseku od budovy pošty, konec řešeného úseku ohraničuje dům čp. 107.
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V úseku od pošty po křižovatku s místní komunikací ke škole bude vytvořen nový chodník
v zúženém profilu.
Součástí stavebních prací je i úprava stávajícího odvodnění chodníku a přilehlé komunikace dle
požadavků SÚS.
Součástí projektu je dále návrh obnovy vodorovného dopravního značení v řešeném úseku.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic
pozemku a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební vymezuje pozemek parc. č. na pozemku st. p. 89,
103, 117, 118, 119, 123/1, 125, 135, parc. č. 101/2, 101/6, 102/1, 104/1, 104/3, 104/7, 108/8, 108/49,
527/1, 527/4, 530/1 v katastrálním území Chyšky.
3. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit pozemek parc. č. na pozemku st. p. 89, 103,
117, 118, 119, 123/1, 125, 135, parc. č. 101/2, 101/6, 102/1, 104/1, 104/3, 104/7, 108/8, 108/49,
527/1, 527/4, 530/1 v katastrálním území Chyšky.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval Jakub Vodička-Beneš a autorizoval Martin Šimonovský, DiS. autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby, ČKAIT 0102272, Prokopa Holého 32/12, 391 01 Sezimovo Ústí; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
• závěrečná kontrolní prohlídka před zahájením užívání stavby.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2022.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; nejpozději do zahájení stavby bude speciálnímu
stavebnímu úřadu sdělen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat právní předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), vl. nař. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, včetně souvisejících předpisů.
7. Při provádění stavebních prací na stavbě je třeba si počínat tak, aby vlastníkům sousedních staveb
nebyla způsobena škoda, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezování jejich práv a právem
chráněných zájmů, k ohrožení zdraví a života osob a k nadměrnému znečišťování okolí stavby.
8. Při provádění stavby nesmí docházet k ohrožení a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem,
prachem apod., k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického
vybavení a požárním zařízením.
9. Z hlediska zákona o odpadech budou všechny odpady vzniklé při stavbě využity nebo odstraněny
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Před užívání stavby budou stavebnímu úřadu předloženy doklady o předání
odpadů oprávněným firmám.
10. Přilehlé pozemky nesmějí být dopravou ani samotnou stavbou narušeny. Nesmí být ani použity
při provádění stavby bez souhlasu jejich vlastníků (nájemců).
11. Stavbou nesmí být narušena zařízení cizích správců sítí a musí být respektovány jejich bližší
podmínky. Stavebník je povinen jim oznámit předem započetí stavebních prací. Případné nezbytné
činnosti je stavebník povinen správcům sítí včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor.
12. Uzavírka a zvláštní užívání pozemní komunikace ve smyslu § 24 nebo § 25 zákona o pozemních
komunikacích, zřizované v souvislosti se stavbou, musí být v samostatném řízení projednány
s příslušným silničním právním úřadem.
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13. Případné zásahy do zeleně (přesazování, kácení apod.), nezbytné k provedení povolované stavby, je
nutné předem projednat s pověřeným orgánem ochrany přírody a krajiny, kterým je Městský úřad
Milevsko, odbor životního prostředí. Toto povolení nenahrazuje rozhodnutí podle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění!
14. Před zahájením stavebních (i výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních
inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou, s tímto vytýčením musí být seznámeni pracovníci
zhotovitele a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich poškození. Vytýčení sítí je nutno
provést za účasti příslušných správců v souladu s jejich vyjádřením. Při provádění prací musí být
stanovena ochranná pásma jednotlivých sítí a stanoveny požadavky na omezení prací pomocí
mechanizmů. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného
dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem.
15. Na budované křižovatce veřejně přístupné účelové komunikace s místní komunikací ve Zbelítově
bude osazeno dopravní zrcadlo pro zajištění pravého rozhledu při vyjíždění z areálu mateřské školy.
16. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky a podmínky obsažené ve vyjádření či stanovisku
všech stavbou dotčených orgánů, hájících veřejné zájmy na svěřeném úseku podle zvláštních
předpisů (viz dokladová část ověřené projektové dokumentace) a dalších, zejména:
stanovisko Policie ČR DI KRPC Písek, č.j.: KRPC-64063-1/ČJ-2019-020506-I, ze dne
05.06.2019:
•
•

•

Souhlasíme s předloženou PD, kterou zpracoval Jakub Vodička-Beneš, Příběnická čp. 1664/16,
390 01 Tábor, z IV/2019.
Při stavbě požadujeme dodržet následující požadavky dané ČSN:
- Komunikace bude řádně odvodněna.
- Obrubníky budou na počátcích a koncích zaobleny či zapuštěny a nebudou tvořit ostré hrany.
- Bude dodržen odstup všech pevných překážek od komunikace a pojížděných ploch.
- Dále budou sloupy a pevné překážky (sloupy VO, DZ apod.) umístěné v chodníku tak, aby
nebránily v průchodu chodců (min. šířka 0,90 m).
- Bude dodržena vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích, zabezpečující
bezbariérové užívání staveb.
- Bude dodržen příčný sklon chodníku do 2 % v šířce minimálně 0,90 m.
Připomínky k PD:
- Souhlasíme s návrhem (obnovou) trvalého vodorovného dopravního značení (V 4 – plná a V 2b).
VDZ na místě provede odborná firma dle TP 133 a vyhl. 294/2015 Sb.
- Nesouhlasíme s realizací signálního pásu u místa pro přecházení na konci etapy I.
- Při stavbě nedojde k poškozování a znečišťování komunikací v okolí stavby, budou učiněna
taková opatření, aby tomuto nedošlo. Pokud i přes přijatá opatření k tomuto dojde, budou
ihned učiněna opatření k odstranění závady!

závazné stanovisko Městského úřadu Milevsko, odboru životního prostředí č.j. MM 31531/2019
OŽP/Ši ze dne 15.07.2019:
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle § 7 odst. 2 a § 61 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále příslušný dle ust. § 13 odstavce 1 písm.
a) a ust. § 15 písmena j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dále dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona uděluje
souhlas dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
o celkové výměře 686 m2 v k. ú. Chyšky za účelem stavby: „Stavební úpravy chodníku podél silnice
II/121 Chyšky – úsek od pošty po čp. 107“.
Vynětí se týká níže uvedených parcel:
Parcela KN

Druh pozemku

Celková výměra

BPEJ

Třída ochrany

101/2
101/6

Odnímaná.výměra

Zahrada

79 m2

83524

3.

7 m2

Zahrada

246 m2

92524

3.

8 m2
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102/1

TTP

45 m2

83501

1.

45 m2

108/49

Orná půda

451 m2

83501

1.

451 m2

104/7

TTP

725 m2

83501

1.

152 m2

83524

3.

23 m2

CELKEM

686 m2

Souhlas se uděluje za dodržení následujících podmínek:
•

K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen geometrický plán se zaměřením stavby.

•

Žadatel je povinen dle § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF MěÚ Milevsko, odboru životního
prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu:
 Doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které byl souhlas s odnětím podkladem, a to do 6
měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Dále je žadatel povinen dle § 11 odst. 5 zákona o ochraně ZPF oznámit změny způsobu využití
pozemku a doložit kopii oprávnění k provedení této změny, a to do 1 měsíce od této změny.
Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF
se nestanoví odvody za trvale odňatou půdu, neboť dojde ke zřízení součásti místní komunikace.
Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti uplynutím 3 let
ode dne jeho oznámení žadateli, nestane-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů
(stavební zákon).
Orgán státní správy v odpadovém hospodářství jako věcně a místně příslušný správní orgán dle
ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)
obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 71 písm. k)
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon o odpadech“), s působností dotčeného správního orgánu dle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), na základě
žádosti stavebníka vydává v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 79 odst. 4 zákona
o odpadech souhlas bez stanovení podmínek pro řízení ve věci povolení stavby: „Stavební úpravy
chodníku podél silnice II/121 Chyšky – úsek od pošty po čp. 107“ na pozemcích st. 103, 89, 118, 119,
117, 125, 123/1, 135 a parc. č. 530/1, 527/1, 101/2, 101/6, 527/4, 104/7, 102/1, 108/8 a 108/46 v k. ú.
Chyšky z hlediska nakládání s odpady.
Orgán ochrany přírody dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon OPK“):
Z dostupných mapových podkladů (ortofotomapa programu GisOnline Milevsko) je patrné, že se
v blízkosti navrhované stavby nacházejí vzrostlé dřeviny, které by mohly být dotčeny nevhodným
skladováním stavebních materiálů nebo mechanickým poškozením. Orgán ochrany přírody upozorňuje,
že při realizaci stavby je nutné dodržovat základní zásady ochrany dřevin. V případě, že se na místě
stavby dřeviny nacházejí, budou stavební a výkopové práce v jejich blízkosti provedeny s ohledem na
§ 7 zákona OPK a ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích. V kořenovém prostoru dřevin se nesmí hloubit rýhy, koryta a
stavební jámy. Pokud se z technických důvodů nelze při výkopových pracích vyhnout kořenové zóně
stromů, bude výkop proveden ručně, bez použití mechanizace (za kořenovou zónu se považuje plocha
půdy pod korunou stromu - okapová linie koruny, rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5
m). Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm, při porušení je nutné kořeny ošetřit
(zahladit a použít prostředky na ošetření ran). Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním.
Z důvodů zamezení zhutnění půdy v okolí kořenů je nutno v kořenovém prostoru dřevin vyloučit
pojíždění stavební techniky a skladování stavebního či výkopového materiálu v blízkosti kmenů
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stromů. Je nutno vyhnout se jakémukoliv mechanickému poškození nadzemních částí dřevin,
pohmoždění či potrhání kůry, dřeva či koruny.
Orgán státní správy ochrany ovzduší příslušný dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší):
Výše uvedenou stavbou nejsou dotčeny zájmy státní správy lesů a vodního hospodářství.
IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
1. Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovuje, že stavbu
lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, před jehož vydáním bude provedena závěrečná
kontrolní prohlídka dokončené stavby. Po dokončení stavby požádá stavebník speciální stavební úřad
o vydání kolaudačního souhlasu s náležitostmi podle ustanovení § 122 stavebního zákona.
2. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží doklady o zkouškách a revizích v š e c h
dotčených sítí technického vybavení a doklady o nakládání s odpady, které vznikly při stavbě.
3. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci
geodetické části skutečného provedení stavby.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Chyšky, Chyšky čp. 27, 398 53 Chyšky
Odůvodnění:
Dne 12.07.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Speciální stavební úřad oznámil dne 03.10.2019 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního
jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad
pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 05.11.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Paní Josefa Boháčová, nar. 15.02.1869, Chyšky čp. 20, 398 53 Chyšky, jakožto jeden z vlastníků stavbou
dotčeného pozemku p. č. 104/3 v k. ú. Chyšky, zemřela, proto ji v tomto řízení nadále zastupuje dědic
daného podílu pozemku p. č. 104/3 v k. ú. Chyšky, určený dle odevzdací listiny č. j. 27 D 1691/2015-471
ze dne 24.10.2019, pan Vít Fábera, Elišky Přemyslovny 398/c, 150 00 Praha 5. Tomuto účastníku, který
nebyl správnímu orgánu znám až do 30.10.2019, byla ponechána lhůta do 25.11.2019, do kdy mohl
uplatnit své námitky.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení posoudil 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. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska a vyjádření sdělili:
- Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí č.j. MM 31531/2019 OŽP/Ši ze dne 15.07.2019
- Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, územní plánování č.j. MM 18012/2019
ORR/Neb ze dne 22.05.2019
- Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, obecný stavební úřad č.j.
MM 58098/2019 ORR/Hr ze dne 01.10.2019
- Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, památková péče č.j. MM 20114/2019 ORR/Dz
ze dne 13.05.2019
- Policie ČR DI KRPC Písek, č.j.: KRPC-64063-1/ČJ-2019-020506-I, ze dne 05.06.2019
- ČEVAK a.s. České Budějovice, zn. O19070091264 ze dne 29.04.2019
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, č.j. HSCB-1879-2/2019 UO-PI ze dne 17.05.2019
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, č.j. KHSJC12610/2019/HOK PT-ST ze dne 07.05.2019
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 617519/19 ze dne 06.05.2019
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E.ON Distribuce, a.s. (elektrická síť) zn. M18359-16322865 ze dne 29.04.2019
E.ON Distribuce, a.s. (plyn) zn. M18391-16311780 ze dne 14.03.2019
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j.: KUJCK 67720/2019
ze dne 10.06.2019
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Písek, č.j.:06737/2019 ze dne 29.05.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j.: UZSVM/C/15006/2019-HPIR ze dne 02.09.2019

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Mgr. Zdeňka Černá; Jiří Volf; Jindřich Jánský; Bc. Michal Kosík, Dis.; Zemědělské družstvo Chyšky;
Zdeňka Keřková; Martina Pintnerová; Jana Zdeňková; Jitka Jarušková; Petr Matoušek; Mgr. Jitka
Kabíčková; Ing. Blanka Škoríková; Karla Vlastníková; Jitka Zuzáková; Roman Zuzák; Josef Janoušek;
Radka Janoušková; Zdeňka Cézová; Státní pozemkový úřad; Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových; Petr Dušák; Martin Fořt; Eva Janderová; Josef Křížek; Mgr. Jana Matějíčková; Jaroslava
Náhlovská; Milan Peterka; Rudolf Peterka; Jan Pich; Bedřich Slavík; Marie Zapletalová, Nádražní; Josef
Žáček; Jihočeský kraj, který zastupuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Písek; Josefa
Boháčová, zastoupená Vítem Fáberou
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Zdejší speciální stavební úřad neobdržel námitky účastníků.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci řízení měli možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle oznámení č.j. MM 58535/2019
ze dne 03.10.2019, resp. MM 67291/2019 ze dne 06.11.2019.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou
přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí
také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15
nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem.
Žadatel 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.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Upozornění:
Upozorňujeme na vyjádření a stanoviska:
 Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí č.j. MM 31531/2019 OŽP/Ši ze dne 15.07.2019
 Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, územní plánování č.j. MM 18012/2019
ORR/Neb ze dne 22.05.2019
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 Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, obecný stavební úřad č.j.
MM 58098/2019 ORR/Hr ze dne 01.10.2019
 Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, památková péče č.j. MM 20114/2019 ORR/Dz
ze dne 13.05.2019
 Policie ČR DI KRPC Písek, č.j.: KRPC-64063-1/ČJ-2019-020506-I, ze dne 05.06.2019
 ČEVAK a.s. České Budějovice, zn. O19070091264 ze dne 29.04.2019
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 617519/19 ze dne 06.05.2019
 E.ON Distribuce, a.s. (elektrická síť) zn. M18359-16322865 ze dne 29.04.2019
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Písek, č.j.:06737/2019 ze dne 29.05.2019
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Chyšky
a Městského úřadu Milevsko a poté zasláno s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí zpět zdejšímu
správnímu orgánu.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Úřad vyvěšující písemnost
na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Ing. Michal Kovařík
referent odboru dopravy a živnostenského
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje (osvobozeno
od poplatku).
Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
1. Obec Chyšky, kterou zastupuje Jakub Vodička-Beneš, Příběnická č.p. 1664/16, 390 01 Tábor
účastníci (dodejky)
2. Mgr. Zdeňka Černá, Heřmanova č.p. 1415/1, 170 00 Praha 7-Holešovice
3. Jiří Volf, Chyšky č.p. 81, 398 53 Chyšky
4. Jindřich Jánský, Jungmannova č.p. 687, 363 01 Ostrov nad Ohří
5. Bc. Michal Kosík, Dis., Chyšky č.p. 103, 398 53 Chyšky
6. Zemědělské družstvo Chyšky, IDDS: hx4cv8a
7. Zdeňka Keřková, Čs. armády č.p. 829, 399 01 Milevsko 1
8. Martina Pintnerová, Chyšky č.p. 86, 398 53 Chyšky
9. Josefa Boháčová, Chyšky čp. 20, 398 53 Chyšky, kterou zastupuje Vít Fábera, Elišky Přemyslovny
čp. 398, 150 00 Zbraslav-Praha 5,
10. Jana Zdeňková, Chyšky č.p. 91, 398 53 Chyšky
11. Jitka Jarušková, Stráňka č.p. 432, Litvínovice, 370 01 České Budějovice 1
12. Petr Matoušek, 5. května č.p. 1204, 399 01 Milevsko 1
13. Mgr. Jitka Kabíčková, Krčínovo náměstí č.p. 1552, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98
14. Ing. Blanka Škoríková, Zastávka-U Rybníka č.p. 129, Vrábče, 370 01 České Budějovice 1
15. Karla Vlastníková, Chyšky č.p. 94, 398 53 Chyšky
16. Jitka Zuzáková, Chyšky č.p. 92, 398 53 Chyšky
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17. Roman Zuzák, Chyšky č.p. 92, 398 53 Chyšky
18. Josef Janoušek, Chyšky č.p. 82, 398 53 Chyšky
19. Radka Janoušková, Klostermannova č.p. 1774, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
20. Zdeňka Cézová, F. Kudláčka č.p. 1281, 399 01 Milevsko 1
21. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
22. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Referát Písek, IDDS: 96vaa2e
23. Petr Dušák, Zámecká č.p. 390, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
24. Martin Fořt, Vyskytná č.p. 157, 394 05 Vyskytná u Pelhřimova
25. Eva Janderová, U Olivovny č.p. 1640/4, 251 01 Říčany u Prahy
26. Josef Křížek, Chyšky č.p. 7, 398 53 Chyšky
27. Mgr. Jana Matějíčková, Zahradní č.p. 127, 398 52 Nadějkov
28. Jaroslava Náhlovská, Lesní č.p. 159, 379 01 Třeboň II
29. Milan Peterka, Chyšky č.p. 128, 398 53 Chyšky
30. Rudolf Peterka, Chyšky č.p. 19, 398 53 Chyšky
31. Jan Pich, Chyšky č.p. 38, 398 53 Chyšky
32. Bedřich Slavík, Dvorce č.p. 103, Břilice, 379 01 Třeboň
33. Marie Zapletalová, Nádražní č.p. 1783, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
34. Josef Žáček, Žufanova č.p. 1112/5, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
35. Jihočeský kraj, který zastupuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Písek, IDDS: cadk8eb
ostatní účastníci (veřejnou vyhláškou)
36. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
37. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
38. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
39. Česká pošta, s.p., IDDS: kr7cdry
40. František Jirec, Sepekov č.p. 356, 398 51 Sepekov
41. Jiřina Jirecová, Chyšky č.p. 107, 398 53 Chyšky
dotčené orgány státní správy
42. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI PČR Písek, IDDS: eb8ai73
43. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
44. MěÚ Milevsko, odbor životního prostředí, E. Beneše č.p. 420, 399 01 Milevsko 1
45. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c
46. Městský úřad Milevsko, Odbor regionálního rozvoje, obecný stavební úřad, Sažinova č.p. 843, 399 01
Milevsko
47. Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, územní plánování, Sažinova č.p. 843, 399 01
Milevsko
ostatní
48. Obecní úřad Chyšky, IDDS: nvfbywh – s žádostí o vyvěšení na úřední desce

