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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
Výroková část:
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, 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"), speciální stavební
úřad příslušný podle § 16 odst. 1, § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích,
a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění, přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne
15.08.2022 podala
Obec Kájov, IČO 00245933, Kájovská 100, 382 21 Kájov, která je na základě plné moci ze
dne 01.12.2021 zastoupena Karlem Jirovcem, IČO 02027178, Spojovací 22, 382 03 Křemže
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Podle § 118, § 115 stavebního zákona
povoluje

změnu stavby před jejím dokončením v záměru s názvem
Rekonstrukce ulice Za Kapličkou, Kájov
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2067/3 v katastrálním území Kladné, parc. č. 60/47,
60/58, 60/71, 60/76, 60/102, 63/14, 63/18, 63/19, 63/20, 63/21, 63/22, 63/25, 63/27, 63/28,
63/147, 1730/2 v katastrálním území Křenov u Kájova, v tomto rozsahu:
- Na vjezdu do ulice Za Kapličkou, Kájov, ze strany blíže k vojenskému újezdu, bude široký
zpomalovací práh výšky 0,1 m nahrazen zpomalovacím polštářem výšky 0,04 m, délky
1,5 m, šířky 5,0 m.
- Na vjezdu do ulice Za Kapličkou, Kájov, ze strany od ulice Nový Křenov, bude nově
umístěn zpomalovací polštář výšky 0,04 m, délky 1,5 m, šířky 3,0 m.
- Široký zpomalovací práh (vyvýšená plocha křižovatky), k domům čp. 125, čp. 126, Kájov,
bude zrušen.
- V ulici k domům čp. 125, čp. 126, Kájov, bude liniový odvodňovací žlab.
- Svislé dopravní značení C2a „přikázaný směr jízdy přímo“ povolené v rámci stavebního
řízení k domům čp. 125, čp. 126, Kájov, bude nahrazeno svislým dopravním značením
IP4b „jednosměrný provoz“.
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Ulice k domům čp. 125, čp. 126, Kájov, bude navíc označena svislým dopravním
značením IZ8b „konec zóny 30“.
Svislé dopravní značení IZ8a původně navržené za křižovatkou k domům čp. 125, čp. 126,
Kájov, nebude pro nadbytečnost instalováno.

Záměr rekonstrukce ulice Za Kapličkou, Kájov, byl řádně povolen rozhodnutím vydaným pod
č.j. MUCK 35243/2021/ODSH/Is ze dne 30.06.2021 s nabytím právní moci dne 10.08.2021.
II.
1.

2.

3.
4.

5.

Stanoví další podmínky pro provedení stavby:
Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace s názvem Rekonstrukce
ulice Za Kapličkou, Projektová dokumentace změna stavby před dokončením, autorizována
Ing. Zdeňkou Bílkovou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0102256,
z data 03/2022. Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
speciálního stavebního úřadu.
Bude dodržena podmínka stanoviska orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství
policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, pod
č. j. KRPC-104918-2/ČJ-2022-020206 ze dne 03.08.2022:
- Budou dodrženy podmínky ust. § 11, § 12 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, příslušných norem a ostatních technických
předpisů, zejm. ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, TP 65 (Zásady pro dopravní značení),
TP 85 (Zpomalovací prahy), TP 132 (Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních
komunikacích), TP 133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních
komunikacích), TP 104 (Protihlukové clony pozemních komunikací), TP 218 (Navrhování
zón „30“), v souladu s předloženou PD.
Realizaci svislého dopravního značení provede pouze autorizovaná osoba či firma.
Ostatní podmínky Rozhodnutí o stavebním povolení vydaným pod č. j. MUCK
35243/2021/ODSH/Is ze dne 30.06.2021 s nabytím právní moci dne 10.08.2021, zůstávají
v platnosti.
Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 10.08.2023 (lhůta
totožná s dokončením stavby dle původního povolení).

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
1. Zůstávají v platnosti veškeré podmínky pro užívání stavby uvedené v Rozhodnutí vydaném
pod č. j. MUCK 35243/2021/ODSH/Is ze dne 30.06.2021, s nabytím právní moci dne
10.08.2021, přičemž budou předložena závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy,
ve kterých bude zohledněn celý rozsah stavby (tj. rozsah včetně projednávané změny
stavby).
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Kájov, Kájovská 100
Speciální stavební úřad v řízení o změně stavby před jejím dokončením stanovil okruh
účastníků v souladu s ust. § 118 odst. 3 stavebního zákona, v návaznosti na § 109 stavebního
zákona, následovně:
účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a, b), c): Obec Kájov,
účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. d): CETIN a.s., EG.D, a.s.
účastníci stavebního řízení podle § 109 písmena e), f) stavebního zákona: vlastníci pozemků
parc. č. 63/18, 63/19, 63/20, 63/21, 63/22, 60/65, 60/88, 60/70, 60/69, 60/68, 60/45, 60/46, 60/4,
63/141, 63/123, 63/122, 63/121, 63/120, 63/134, 63/25, 63/24, 63/17, 63/147, 63/146, 63/16,
63/15, 63/13, st. p. 301, 210, 187, 186, 185, 460, 215, 181, 182, 183, 184, 493, 101, 243, 242,
264, 263, 211, 188, 189, 330, vše v k. ú. Křenov u Kájova.
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Odůvodnění:
Dne 15.08.2022 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Speciální
stavební úřad vydal na stavbu stavební povolení pod č. j. MUCK 35243/2021/ODSH/Is ze dne
30.06.2021 s nabytím právní moci dne 10.08.2021.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Speciální stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v
rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků
řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a
zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby
v rozsahu změny stavby. Stavebník prokázal, že má k pozemkům vlastnické nebo jiné právo.
Učinil tak výpisem z katastru nemovitostí.
Jako podklady pro rozhodnutí byla nashromážděna tato stanoviska a závazná stanoviska:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český
Krumlov, dopravní inspektorát pod č.j. KRPC-104918-2/ČJ-2022-020206 ze dne
03.08.2022,
Krajská Hygienická stanice Jihočeského kraje, pod č.j. KHSJC 25647/2022/HOK CB-CK ze
dne 16.09.2022.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad určil účastníky řízení, dle ust. § 118 odst. 3 stavebního zákona, a to
vzhledem k rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i
zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Speciální stavební úřad určil účastníky řízení
následovně:
účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a, b), c): Obec Kájov,
účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. d, e), f): CETIN a.s., EG.D, a.s., dále vlastníci
sousedních nemovitostí: vlastníci pozemků parc. č. 63/18, 63/19, 63/20, 63/21, 63/22, 60/65,
60/88, 60/70, 60/69, 60/68, 60/45, 60/46, 60/4, 63/141, 63/123, 63/122, 63/121, 63/120, 63/134,
63/25, 63/24, 63/17, 63/147, 63/146, 63/16, 63/15, 63/13, st. p. 301, 210, 187, 186, 185, 460,
215, 181, 182, 183, 184, 493, 101, 243, 242, 264, 263, 211, 188, 189, 330, vše v k. ú. Křenov u
Kájova.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeský kraj podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené
projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti
původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí
nenabude právní moci.
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Bc. Aleš Iser
Referent ODaSH
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, ve výši 1.000,- Kč byl uhrazen dne 23.08.2022.
Obdrží:
účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a, b), c) (doručenky)
1. Obec Kájov v zastoupení Karlem Jirovcem, IDDS: e2c6nks, Spojovací č.p. 22, 38203 Křemže
účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. d) (doručenky)
2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
3. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
4. účastníci stavebního řízení podle § 109 písmena e), f) stavebního zákona, kterým je
oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou: vlastníci pozemků
parc. č. 63/18, 63/19, 63/20, 63/21, 63/22, 60/65, 60/88, 60/70, 60/69, 60/68, 60/45, 60/46, 60/4,
63/141, 63/123, 63/122, 63/121, 63/120, 63/134, 63/25, 63/24, 63/17, 63/147, 63/146, 63/16,
63/15, 63/13, st. p. 301, 210, 187, 186, 185, 460, 215, 181, 182, 183, 184, 493, 101, 243, 242,
264, 263, 211, 188, 189, 330, vše v k. ú. Křenov u Kájova.
Na vědomí:
5. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Služba dopravní policie, dopravní inspektorát,
IDDS: eb8ai73, Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 01 Český Krumlov
6. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3,
Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
7. Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Český Krumlov
8. Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická č.p. 439, Český Krumlov
9. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS:
agzai3c, Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice
10. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov
11. Obec Kájov, úřední deska, IDDS: hwhb3tm, Kájovská č.p. 100, 382 21 Kájov
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český Krumlov a
Obecního úřadu Kájov. Patnáctým dnem po dni vyvěšení se rozhodnutí podle § 25 odst. 2
správního řádu považuje za doručené, byla-li v této lhůtě splněna povinnost
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Toto rozhodnutí musí být též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup – na
elektronických úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov a Obecního úřadu Kájov, po
dobu min. 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

