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Jihočeský kraj
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Mauring spol.s.r.o.
Plavská č.p. 2166/3
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Č.j.: MS/10912/2015

Vaše č.j.

Vyřizuje / linka
Jiří Kubeš / 381 508 156

Soběslav
15.12.2014

ROZHODNUTÍ
PRODLOUŽENÍ DOBY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU
Výroková část:
Odbor výstavby a regionálního rozvoje, silniční hospodářství Městského úřadu v Soběslavi, jako
speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích,
v platném znění (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.,“) a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 183/2006
Sb."), bez předchozího řízení podle § 124 stavebního zákona
prodlužuje
do 30.9.2015 dobu zkušebního provozu stavby
"Most ev.č. 159-009 Dráchov"
na pozemku parc. č. dle KN 314/2, 1605/3, 1597/7, 1597/53, 189/2, 1597/46, 190 a dle PK 1605/1, 312,
313/1, 314, 1599 a 1642/1 v katastrálním území Dráchov.
Stavba obsahuje tyto SO :
SO 101 - Silnice II/159
SO 126 - Chodník pro pěší
SO 201 - Most ev.č. 159
SO 202 - Úhlové zdi, levý břeh
SO 203 - Úhlové zdi, pravý břeh
SO 301 - Odvodnění komunikace, levý břeh
SO 302 - Odvodnění komunikace, pravý břeh
jejímž stavebníkem je
Jihočeský kraj, IČ 70890650, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1,
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Stanoví podmínky pro zkušební provoz:
Podmínky uvedené v rozhodnutí o zkušebním provozu ze dne 15.1.2015 pod č.j. MS/26945/2014
zůstávají i nadále v platnosti.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu č.p. 191/9, 190 00 Praha 9-Vysočany

Odůvodnění:
Za doby trvání zkušebního provozu lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby
trvání zkušebního provozu.
Prodloužení zkušebního provozu bylo dohodnuto v rámci kontrolního dne stavby z důvodu, že
v původním termínu zkušebního provozu do 30.5.2015 nebylo možné změřit hluk v chráněném
venkovním prostoru staveb za běžné skladby silničního provozu. Hluk je možné měřit mj. v období od
1.4. do 30.6., jenomže silniční správní úřad MěÚ Soběslav povolil dne 30.3.2015 pod č.j. MS/07146/2015
žadateli firmě Daich spol. s.r.o. uzavírku silnice II/159 v obci Dráchov z důvodu výstavy kanalizace
v termínu 13.4.2015 do 30.6.2015. Zhotovitel stavby mostu na toto nebyl silničním správním úřadem
upozorněn a hluk v období od 1.4. – 12.4.2015 nezměřil. Z těchto důvodů nebude investor schopen
v původním termínu zkušebního provozu do 30.5.2015 doložit kladné výsledky měření hluku a kladné
stanovisko DOSS KHS Tábor (kvůli těmto dokladům se zkušební provoz na stavbě provádí). V období od
1.7. – do 31.8. se měření hluku neprovádí. Z tohoto důvodu byl dohodnut termín do 30.9.2015.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a SH
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích 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.
Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Ing. Dana Hořická v. r.
vedoucí odboru výstavby a RR

Za správnost vyhotovení: Jiří Kubeš
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr
Mauring spol.s.r.o., IDDS: fqykjqs
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., IDDS: cadk8eb
Colas CZ, a.s.
Obec Dráchov, IDDS: 6i6as9j
Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
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dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor vnější služby Tábor-DI, IDDS: eb8ai73
Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 55/23, 392 01 Soběslav I
Městský úřad Soběslav, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky č.p. 59, 392 01
Soběslav I
Městský úřad Soběslav, Oddělení územního plánování, památkové péče a investic města, náměstí
Republiky č.p. 59, 392 01 Soběslav I
Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor územní správy majetku Pardubice, IDDS: hjyaavk
Krajská hygienická stanice JčK, ÚP Tábor, IDDS: agzai3c
ostatní
O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn, IDDS: 3534cwz

