JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor kancelář hejtmana
Úsek vedoucího odboru

*KUCBX015ERAD*
KUCBX015ERAD

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Váš dopis zn.:
Naše č. j.:

10. 11. 2022
KUJCK 139157/2022

Sp. zn.:

KHEJ 136503/2022/kakr SO

Vyřizuje:
E-mail:

Bc. Kamila Křížová
386 720 225
krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum:

16. 11. 2022

Ze dne:

Telefon:

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 10. 11. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10. 11. 2022, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

Krajský úřad dle ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve spojení s ust.
§ 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vykonává působnost
silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy. S ohledem na výše uvedené
Vás žádám o poskytnutí veškerých:
a) stavebních povolení,
b) ohlášení staveb,
které byly vydány Krajským úřadem Jihočeského kraje v souvislosti se stavbou portálu mýtné brány (systému
elektronického mýtného) na pozemku 321/1 v katastrálním území Bavorovice, obci Hluboká and Vltavou,
zapsaném na LV č. 1177 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice, nacházejícím se na silnici 1. třídy s označením I/20 mezi obcí Dasný a obcí České Budějovice ve
vzdálenosti několika desítek metrů od obce Dasný ve směru k obci České Budějovice.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
v příloze Vám zasíláme výše požadované dokumenty a to Souhlas s provedením ohlášené stavby
čj. KUJCK 97601/2019 a Kolaudační souhlas čj. KUJCK 134311/2019.
S pozdravem
Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru

- podepsáno elektronicky Příloha
mýtná brána ohlášení.pdf
mýtná brána kolaudační souhlas.pdf
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

386 720 111

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

KRAJSKY URAD
J I H O C E S K Y KRAJ
Odbor dopravy a silnicni'ho hospodarstvi
Oddeleni silnicniho hospodarstvi

KUCBXOOULQJI

U Zimni'ho stadionu 1952/2
370 76 Ceske Budejovice

Vas dopis zn.
Ze dne:
Sp. zn.:

KUJCK 134311/2019
ODSH 94567/2019/mace

Vyrizuje:
Telefon:
E-mail:

Ing. Maria Cejkova
386 720 138
cej kova @kraj -j ihocesky. cz

Datum:

20.11. 2019

Nase c. j . :

KOLAUDACNI

SOUHLAS

Krajsky urad - Jihocesky kraj, odbor dopravy a silnicniho hospodai'stvi v Ceskych Budejovicich, jako
specialni stavebni ufad pi'islusny podle § 15, odst. 1, pism. c zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnimu fadu (stavebnf zakon) ve znenf pozdejsich pfedpisQ, pfezkoumal podle § 122
stavebni'ho zakona zadost spolecnosti Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56, 145 05
Praha 4, IC 659 93 390 v zastoupeni na zaklade pine moci pravnickou osobou: CzechToll s.r.o.,
Evropska 2690/17,160 00 Praha - Dejvice, ICO 063 15 160, kterou dale zastupuje na zaklade
pine moci pravnicka osoba: TollNet a.s., Holusicka 2221/3, 148 00 Praha 4 - Chodov, ICO
290 55 059, kterou dale zastupuje na zaklade pine moci pravnicka osoba: GawaTel-CZ s.r.o.,
Pi^ikop 843/4, 602 00 Brno - Zabrdovice, ICO 057 90 018, kterou dale zastupuje na zaklade
pine moci pravnicka osoba :INTAR a.s., Bezrucova 81/17a, 602 00 Brno - Stare Brno, ICO 255
94 443, (dale jen „zadatel")

a podle ust. § 122 odst. 3 stavebni'ho zakona a podle ust. § 18i vyhlasky c. 503/2006 Sb., o
podrobnejsi uprave uzemniho rozhodovani, uzemni'ho opatfeni a stavebniho fadu, ve znenf
pozdejsich pfedpisfl, vydava

kolaudacni souhlas,
„SYSTEM ELEKTRONICKEHO MYTA CR, TRASA 1/20, KM 206,20, MYTNY BOD: 12001"
ktery je dokladem o povolenem ucelu uzivani stavby, na kterou byl vydan souhlas s provedenim
stavby dne 6.9.2019, c.j. K U J C K 97601/2019.
Zaverecna kontrolni prohlidka byla provedena dne 19.11.2019 s ti'mto vysledkem:

1.
2.
3.
4.

Bude provedena oprava obrubnikCi a asfaitu na mistni komunikaci (u kanalizacnf sachty).
Budou doplneny odrazky do svodidel.
Budou dodelany terenni upravy podel silnlce 1/20 (za svodidly smerem k poll).
Termin: do 2.12.2019

Identlfikator DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 i l l
fax: 386 359 069

IC:
70890650
DIC: CZ70890650

Nase c. j . : KUJCK 134311/2019

Sp. zn.: ODSH 94567/2019/mace

Na stavbe nebyly zjisteny nedodelky, ktere by branily uvedeni stavby do trvaleho uzivani. Stavba byla
provedena die schvalene projektove dokumentace.

OdQvodneni:

Dne 6.11.2019 obdrzel Krajsky ufad, odbor dopravy a
Budejovicich, jako specialni stavebni ufad zadost stavebnika
stavbu „SYSTEM ELEKTRONICKEHO MYTA CR, TRASA
kterou byl vydan souhlas s provedenim stavby dne 6.9.2019, c.j.

silnicniho hospodarstvi v Ceskych
o vydani kolaudacniho souhlasu na
1/20, KM 206,20, MYTNY BOD: 12001", na
K U J C K 97601/2019.

Na zaklade teto zadosti byla dne 7.11.2019 pod c.j. KUJCK 128515/2019 oznamena vyzva k zaverecne
kontrolni prohli'dce.
Specialni stavebni ufad provedl dne 19.11.2019 zaverecnou kontrolni prohlidku stavby, pfi ktere podle
§ 122 odst.3 stavebniho zakona nezjistil zavady branici jejimu bezpecnemu uzivani ani rozpor se
zavaznymi stanovisky dotcenych organu k uzivani stavby a shiedal tez, ze skutecne provedeni stavby
a jeji uzivani nebude ohrozovat zivot a vefejne zdravi, bezpecnost nebo zivotni prostfedi. Specialni
stavebni ufad proto vydal kolaudacni souhlas s uzi'vanim stavby.
Pouceni:
Kolaudacni souhlas neni podle § 122 odst. 4 stavebniho zakona spravni'm rozhodnutim a neize se
proto proti nemu odvolat.

Ing. Jifi Klasa
vedouci odboru

Rozdeiovnik:
•
•
•
•

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4, prostrednictvim INTAR a.s.,
Bezrucova 81/17a, 602 00 Brno - Stare Brno DS
Krajske reditelstvi policie Jck, odbor sluzby dopravni policie Ceske Budejovice DS
Mesto Hluboka nad Vltavou DS
Obec Dasny DS
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KRAJSKY URAD
KUCBX00TS9WY

J I H O C E S K Y KRAJ
Odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi
Oddeleni silnicniho hospodarstvi
U Zimni'ho stadionu 1952/2
370 76 Ceske Budejovice
Vas dopis zn.
Ze dne:

KUJCK 97601/2019
ODSH 94567/2019/mace

Nase c. j . ;
Sp. zn.:

E-mail:

Ing. Maria Cejkova
386 720 138
cej kova @ kraj -j I h ocesky. cz

Datum:

6. 9. 2019

Vyrizuje;
Telefon:

SOU H LAS
S

PROVEDENIM

OHLASENE

STAVBY

Krajsky urad JIhoceskeho kraje, odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi, jako specialni stavebnf urad pri'slusny
podle § 40 odst. 3 pi'sm. d) zakona c. 13/1997 Sb., o pozemni'ch komunikaci'ch, ve zneni pozdejsi'ch zmen
a predpisfi (dale jen zakon „o pozemni'ch komunikaci'ch) a podle § 15 zakona c. 183/2006 Sb., o uzemni'm
planovani a stavebm'm radu, v platnem zneni (dale jen „stavebni zakon") posoudil podle § 104 stavebniho
zakona a § 14 vyhlasky c. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemni'ch komunikaci'ch, ohiaseni, ktere
podal stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4, IC 659 93 390
v zastoupeni na zaklade pine moci pravnickou osobou:
CzechToil s.r.o., Evropska 2690/17,160 00 Praha - Dejvice, ICO 063 15 160,
kterou dale zastupuje na zaklade pine moci pravnicka osoba:
TollNet a.s., Holusicka 2221/3, 148 00 Praha 4 - Chodov, ICO 290 55 059,
kterou dale zastupuje na zaklade pine mod pravnicka osoba:
GawaTel-CZ s.r.o., Prikop 843/4, 602 00 Brno - Zabrdovice, ICO 057 90 018,
kterou dale zastupuje na zaklade pine moci gravnicka osoba:
INTAR a.s., Bezrucova 81/17a, 602 00 Brno - Stare Brno, ICO 255 94 443, (dale jen „zadater )
a na zaklade tohoto posouzenf podle § 106 odst. 1 stavebniho zakona vydava:
souhlas s provedenim stavby
„SYSTEM ELEKTRONICKEHO MYTA CR, TRASA 1/20, KM 206,20, MYTNY BOD: 12001"

Druh a ucel stavby:
Stavba mytne stanice se nachazi v nezastavenem uzemi na parcele pare. c. 321/1 a 186/3 v k.Li. Bavorovice,
okr. Ceske Budejovice. Jedna se o kontrolni stanici pro monitorovani provozu na zpoplatnenych komunikaci'ch.
Technologicke zanzeni bude osazeno na patce a brevnu portalu a bude v provozu 24 hodin denne bez trvale
obsluhy. Konstrukce kontrolni stanice je tvofena ocelovym poloportalem, ktery je navrzen ze sloupu vysky 7,0
m a ramove pripojeneho bfevna delky 12,0 m. Ocelova konstrukce brany bude vetknuta od zelezobetonove
zakladove patky o pfldorysnych rozmerech 5,5 m x 3,0 m a hloubce zakladove spary cca 2,0 m. Kotveni sloupu
bude realizovano pomoci vysokopevnostni'ch pi^edem zabetonovanych kotevnich sroubQ M48, technologicky
kabinet pro technologii bude umi'steny na patce portalu. Stojina portalu je situovana vne komunikace za
ocelovymi svodidly.

identlflkator DS: kdibSrr
e-podatelna:
posta@kraj-jilnocesl<y.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IC:
70890650
DIC: CZ70890650

Nase c. j . : KUJCK 97601/2019

Sp. zn.iODSH 94567/2019/mace

Stavba bude umistena na silnicni'm pozemku komunikace 1/20. Pffstup k mytne brane bude z teto komunikace.
Stavba bude provedena die projektove dokumentace, ktera je vypracovana pravnickou osobou INTAR a.s.,
Bezrucova 81/17a, 602 00 Brno - Stare Brno, ICO 255 94 443, vedena pod c. zak. 40483011 z data 08/2019 a
zodpovednym projektantem: Zdenkou Kratochvi'lovou.
Na stavbu bylo vydano uzemni rozhodnuti Mestskym ufadem Hluboka nad Vltavou, odborem stavebm'm a
stavebm'm iii'adem dne 29.7.2019, c.j. 04826/19/OSSU/JPa.
Souhlas plati 2 roky ode dne jeho vydani. Dobu platnosti neize prodlouzit. Souhlas s provedenim nepozbyva
platnosti, bylo-li s provadeni'm ohiaseneho stavebniho zameru zapocato ve Ihi3te platnosti.
Souhlas s provedenim pozbyva platnosti tez dne, kdy stavebnf urad obdrzel sdeleni stavebni'ka, ze upustil od
provadeni stavebniho zameru, na ktery byl souhlas vydan, to neplati, bylo-li s provadeni'm stavebniho zameru
jiz zapocato.
Stavbu Ize uzivat pouze na zaklade kolaudacniho souhlasu.
Vpri'ioze pro stavebni'ka: sti'tek, projektova dokumentace, overena specialni'm stavebm'm uradem, ktera je
soucasti tohoto souhlasu.
K ohiaseni byla pripojena tyto vyjadreni a stanoviska, ktera budou dodrzena:
-

-

Krajska hygienicka stanice, c.j.: c.j.: KHSJC 00382/2019/HOK CB-CK ze dne 23.1.2019
Policie CR, KRP Jck, OSDP, pod c.j.: KRPC-8288-1/CJ-2019-0200DP ze dne 21.1.2019
Krajsky urad Jihocesky kraj, ODSH c.j.: KUJCK 11091/2019 ze dne 22.1.2019 a ze dne 17.4.2019, c.j.
KUJCK 46547/2019
Magistrat mesta Ceske Budejovice, odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi ze dne 21.1.2019, c.j.
ODSH/192/2019-2
Magistrat mesta Ceske Budejovice, odbor zivotni'ho prostfedf, c.j. OOZP/251/2019 Do ze dne 30.1.2019
Ministerstvo obrany CR, sekce nakl. s majetkem, c.j.: 77256/2019-1150-OUZ-PCE ze dne 11. 3. 2019
Reditelstvi silnic a dalnic, sprava CB, c.j.: 2595/19-32200/IV/VO ze dne 2.4.2019
Reditelstvi' silnic a dalnic CR, Praha, c.j. 4006-19-RSD-11120 ze dne 11.4.2019
Ministerstvo dopravy, c.j. 355/2019-910-IPK/2 ze dne 15.4.2019

K ohiaseni byla pripojena tato stanoviska vlastnikfi (spravcd) verejne dopravni a technicke
infrastruktury, jejichz vyjadi^eni budou dodrzena:
-

CD- Telematika a.s. c.j.: 1201900201 ze dne 4.1.2019
Podnik mi'stni'ho hospodarstvi', hluboka nad Vltavou ze dne 14.1.2019, c.j. 190114/2
Ceske Radiokomunikace a.s., c.j.: UPTS/OS/209290/2019 ze dne 3.1. 2019
Cevak, a.s., c.j.: 019070083462 ze dne 22.1.2019 a ze dne 15.2.2019, c.j. 019010010603
E-ON Distribuce, a.s., c.j.: H18585-16296250 ze dne 8.1.2019 a ze dne 3.1.2019
E-ON Distribuce, a.s., c.j.: F5269-16311322 ze dne 13.3.2019
JVS , c.j.: 2019/205 ze dne 23. 01. 2019
T-Mobile Czech Republic a.s., c.j.: E00239/19 ze dne 3.1.2019
Vodafone Czech Republic a.s., c.j.: MW9910122687 ze dne 3.1.2019
CETIN a.s., c.j.: 501989/19 ze dne 3.1. 2019

Zadne stavajici inzenyrske site nebudou stavbou nikterak dotceny (pred zapocetim stavby budou
V jeji'm okoli jeste radne vytyceny. Jakekoliv prace v ochrannem pasmu Inzenyrskych si'ti musi probi'hat die
vyjadreni jednotlivych spravcfl. V pri'pade, ze by byly pfeci stavbou dotceny, bude se spravcem dane site
dohodnut postup jejich ochrany, prip. zpflsob manipulace)

Pouceni:
Stavebni'k je podle ustanoveni' § 152 odst. 1 stavebni'ho zakona dbat na radnou pri'pravu a provadenf stavby,
pritom musf mi't na zreteli zejmena ochranu zivota a zdravf osob nebo zvfrat, ochranu zivotni'ho prostredf
a majetku i setrnost k sousedstvi.
Stavebni'k je pri provadenf stavby die ustanoveni § 152 odst. 3 pi'sm. a) stavebni'ho zakona povinen oznamit
stavebni'mu ufadu predem termin zahajenf stavby, nazev a si'dio stavebni'ho podnikatele, ktery bude stavbu
provadet.
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Nase c. j . : KUJCK 97601/2019

Sp. zn.: ODSH 94567/2019/mace

Stavebnik je pri provadenf stavby podle ustanovenf § 152 odst. 3 pi'sm. c) stavebni'ho zakona povinen zajistit,
aby na stavbe nebo na stavenisti byla k dispozici overena projektova dokumentace stavby a vsechny doklady
tykaji'cf se dane stavby, nebo jejich kopie.
Stavebni'k zajistf, aby byly pred zapoceti'm uzi'vanf stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky predepsane
zvlastnfmi pravni'mi predpisy.

Ing. Jirf Klasa
vedouci oddelenf silnicniho hospodafstvf

Za vydanf tohoto souhlasu s provedeni'm ohiasenf stavby je stanoven spravnf poplatek ve vysi 500,- Kc podle
polozky 18, odst. 4 zakona c. 634/2004 Sb., o spravni'ch poplatci'ch, v platnem znenf, ktery byl uhrazen.

Rozdelovnik:
• Reditelstvf silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4, prostrednictvim INTAR a.s.,
Bezrucova 81/17a, 602 00 Brno - Stare Brno
• Magistrat mesta Ceske Budejovice, stavebnf urad + overena PD
• Mesto Hluboka nad Vltavou + ovefena PD

Priloha fzadatei^:
• sti'tek + overena PD
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