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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE
SILNICE II/159 NA PRŮTAHU OBCE DRÁCHOV
Výroková část:
Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, 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"), ve správním řízení přezkoumal žádost o zvláštní užívání komunikace
podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 23.4.2015 podal
Daich spol. s.r.o., IČ 42407559, Železná č.p. 366, 390 02 Tábor 2
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu DI Policie ČR Tábor ze dne 23.2.2015 pod č.j –
KRPC – 495 - 129/ČJ – 2015 - 020806 a souhlasu vlastníka komunikace SÚS Tábor ze dne 9.7.2008 pod č.j.
SUSTA 1264/2008 a ze dne 13.3. 2015 - podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích
povoluje
zvláštní užívání silnice II/159 v obci Dráchov pro provedení stavby:
Kanalizační řad v obci Dráchov
(dále jen "zvláštní užívání komunikace") v době od 13.4. 2015 do 30.6.2015 v tomto rozsahu:
výkop v konstrukčních vrstvách komunikace II/159 pro umístění kanalizačního řadu v tělese komunikace, zábor
pro stavební stroje a materiál a uvedení do původního stavu. Práce budou probíhat po pracovních úsecích
dlouhých max. 150 m. Pokud to bude možné bude průjezdný jeden pruh o min. šíři 3m pro místní dopravu.
Pro zvláštní užívání komunikace se stanoví tyto podmínky:
1.

Je třeba respektovat podmínky stanovené ve vyjádření SÚS JČK, závod Tábor p.o. ze dne 9.7.2008 pod
č.j. SUSTA 1264/2008 a ze dne 13.3. 2015 :
Stavba se dotýká silnice II/159 v průtahu obce Dráchov umístěním kanalizace v tělese komunikace II/159.
Dojde k zásahu do konstrukčních vrstev silnice II/159. Při provádění stavebních prací budou dodrženy
bezpečnostní předpisy. Min. hloubka uložení bude 1,2m pod niveletou vozovky a pozemku ve vlastnictví
Jihočeského kraje.
Zhotovitel stavebních prací převezme pozemek a dotčené části silnice ve vlastnictví Jihočeského kraje do
svého užívání od SÚS Tábor a po ukončení prací jej následně protokolárně předá zpět SÚS Tábor. Před
zasypání startovací a cílové jámy bude přizván odpovědný pracovník SÚS Tábor na kontrolu hloubky
uložení vod. přípojek (pan Zasadil tel. 724039851).
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Provizorní zapravení výkopu bude provedeno do 30.6.2015. Definitivní úprava dne našeho vyjádření č.j.
SUSTA 1264/2008 bude provedena do 30.6.2015.
Předmětný úsek silnic II/159 smí být užíván pouze na dobu stanovenou tímto rozhodnutím.
Nebude docházet ke znečišťování okolních silnic a silnice II/159.
Před zahájení výkopových prací je nutno uvědomit vlastníky nemovitostí, v jejichž sousedství bude
trasa vedena, o zahájení těchto prací. V místě vstupů a vjezdů do objektu je nutno provést
přechody a přejezdy. Vždy bude zachovám přístup pro vlastníky sousedních nemovitostí a příjezd
pro složky IZS.
V předmětném úseku bude zajištěn bezpečný průchod chodců, popř. budou chodci přesměrováni
na obchůzkou trasu.
Budou dodrženy všechny bezpečnostní předpisy a opatření včetně osazení dopravního značení podle
náčrtu schváleného Policie ČR DI Tábor dne 23.2.2015 pod č.j – KRPC – 495 - 129/ČJ – 2015 - 020806.
Žadatel zodpovídá za dopravní značení, jeho řádný stav a údržbu po celou dobu trvání stavebních prací.
Výkop v celé trase pokládky bude řádně označen a zajištěn tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života
kolemjdoucích osob.
Tímto stanovujeme přechodnou úpravu provozu na silnici II/159, II/135, III/13518 a MK v obci
Dráchov a v Soběslavi dle odsouhlaseného výkresu DIO - viz. příloha.
Dále je žadatel povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího silničního správního úřadu
či Policie ČR - DI, pokud budou z veřejného zájmu nutné.
Při provádění prací u dotčených nemovitostí je třeba počínat si tak, aby jejím vlastníkům nebyla
způsobena žádná škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a
právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí trasy, ničení zeleně, apod…
Skončení zvláštního užívání bude neprodleně oznámeno povolujícímu silničnímu správnímu úřadu –
Městský úřad Soběslav,OVRR – silniční hospodářství.
Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební ani jiné povolení je-li jich podle zvláštního předpisu třeba.
Za veškeré škody vzniklé z titulu nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá:
Žadatel :
Daich spol. s.r.o., IČ 42407559, Železná č.p. 366, 390 02 Tábor 2
osoba zodpovědná za provádění prací:
Roman Lukáč tel. 725072039

UPOZORNĚNÍ:
Silniční správní úřad může při zjištění neplnění podmínek tohoto rozhodnutí uložit pokutu podle
příslušných zákonů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Daich spol. s.r.o., IČ 42407559, Železná č.p. 366, 390 02 Tábor 2

Odůvodnění:
Žadatel v souladu s § 40 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů podal dne 23.3.2015 žádost o zvláštní užívání komunikace silnice II/159 podle
§ 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích.
Silniční správní úřad povolil zvláštní užívání komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto
rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí
souhlasy DI Policie ČR Tábor ze dne DI Policie ČR Tábor ze dne 23.2.2015 pod č.j – KRPC – 495 - 129/ČJ –
2015 - 020806 a souhlasu vlastníka komunikace SÚS Tábor ze dne 9.7.2008 pod č.j. SUSTA 1264/2008 a ze
dne 13.3. 2015.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Správa a údržba silnic Jčk, p.o., Závod Tábor
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
• Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
• Vyjádření účastníků byla zapracována do podmínek rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského
kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, prostřednictvím Městského úřadu
Soběslav, OVRR – silniční hospodářství.
Jestliže Vám nebylo toto rozhodnutí doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb přímo do
vlastních rukou, ale v souladu s § 23 odst. 1 správního řádu bylo uloženo u provozovatele poštovních služeb,
požaduje se za den doručení desátý den od data uložení. V tomto případě se lhůta pro případné odvolání
nepočítá od data převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale od jedenáctého dne ode dne uložení
písemnosti u provozovatele poštovních služeb. Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje § 17
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který rovněž stanoví
přednostní doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové
schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za
doručený posledním dnem této lhůty.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek podle
§ 42a pro fyzické osoby nebo podle § 42b zákona č. 13/1997 Sb., pro právnické osoby s možností sankce až do
výše 500.000,- Kč.
Toto rozhodnutí je vykonatelné až po nabytí právní moci.
Přílohy :

1 x DIO + situace

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

Za správnost vyhotovení:
Jiří Kubeš

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a) ve výši 500 Kč byl
zaplacen dne 23.3.2015.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Daich spol. s.r.o., IDDS: 4pixsy6
Správa a údržba silnic Jčk, p.o., Závod Tábor, IDDS: cadk8eb
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor vnější služby Tábor-DI, IDDS: eb8ai73
ostatní
Obec Dráchov, IDDS: 6i6as9j
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