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*CRDUX00EALD7* 
CRDUX00EALD7 

 
 

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ 
sekce stavební, územní odbor Plzeň 

Sp. zn.: ML-SDL0223/18-23/Wm  V Plzni dne 14. června 2019  

Č. j.: DUCR-22512/19/Wm  Telefon: +420 972 524 098 (linka 230) 

Oprávněná úřední osoba: Wirland Tomáš Ing.  E-mail: wirland@ducr.cz 

 

R O Z H O D N U T Í  

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah 
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) 

v y d á v á  

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

pro stavbu dráhy: 

      

„M o d e r n i z a c e  t r a t i  V e s e l í  n .  L .  -  T á b o r ,  I I  č á s t ,  ú s e k  
V e s e l í  n .  L .  -  D o u b í  u  T á b o r a ,  2 .  e t a p a  

S o b ě s l a v   D o u b í “. 

Stavebník:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 7094234 -
organizační jednotka Stavební správa západ,  Sokolovská 1955/278,  190 00 Praha 

 

Stavba je členěna na: 
D. 1. Železniční zabezpečovací zařízení 

PS 51-01-01.2 Žst.Soběslav, staniční zabezpečovací zařízení, 2. etapa 

PS 52-01-01 Soběslav - Doubí, traťové zab.zařízení 

D. 2. Železniční sdělovací zařízení 

PS 51-02-01.2 Žst. Soběslav, místní kabelizace, 2. etapa 

PS 51-02-06.2 Žst. Soběslav, EZS, 2. etapa 

PS 52-02-01 Zast. Myslkovice, rozhlasové zařízení 

PS 52-02-02 SpS Myslkovice, EZS 

PS 52-02-03 Zast. Doubí, rozhlasové zařízení 

PS 53-02-01.2 Veselí n.L.-Doubí, DOK + TK, 2. etapa 

PS 53-02-02.2 Veselí n.L.-Doubí, přenosový systém, 2. etapa 

PS 53-02-04.2 Veselí n.L.-Doubí, úprava stávajících TRS, 2. etapa 

PS 53-02-05.2 Veselí n.L.-Doubí, úpravy stávajícího DK 38 ČD Telematika, 2. etapa 
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PS 52-02-06 Zast. Myslkovice-informační systém 

PS 52-02-07 Zast. Doubí u Tábora-informační systém 

PS 53-02-11 Radiový systém GSM-R, příprava 

D.3. Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D. 3.1. Dispečerská řídící technika 

PS 51-06-01.2 Žst. Soběslav, DŘT, 2. etapa 

PS 52-06-01 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice-DŘT 

D. 3.4. Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 

PS 52-03-03 SpS Myslkovice, rozvodna 25 kV, 50 Hz 

PS 52-03-04 SpS Myslkovice, vlastní spotřeba 

PS 52-03-05 SpS Myslkovice, vnější uzemnění 

D. 3.5. Technologie rozvoden vn 

PS 52-03-01 Zvěrotický tunel-TS 22/0.4 kV 

PS 52-03-06 TS 22/0,4 kV, km 68,910 

E. 1. Inženýrské objekty 

E. 1.1. Kolejový svršek a spodek 

Železniční svršek 

SO 51-10-01.2 Žst. Soběslav, žel. Svršek, 2. etapa 

SO 51-10-01.20 Žst. Soběslav, žel. Svršek, 2. etapa, následná úprava GPK 

SO 52-10-01 Soběslav-Doubí,  žel. svršek 

SO 52-10-01.10 Soběslav-Doubí,  žel. svršek, následná úprava GPK 

Železniční spodek 

SO 51-11-01.2 Žst. Soběslav, žel.spodek, 2. etapa 

SO 52-11-01 Soběslav-Doubí, žel.spodek 

Výstroj a značení trati 

SO 51-15-00.2 Žst. Soběslav, výstroj a značení trati, 2. etapa 

SO 52-15-00 Soběslav-Doubí, výstroj a značení trati 

E. 1.2. Nástupiště 

SO 52-14-01 Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice-nástupiště 

SO 52-14-02 Soběslav-Doubí, zast. Doubí u Tábora-nástupiště 

E.1.4. Mosty, propustky, zdi 

Železniční mosty 

SO 51-20-02 Most - podchod v km 62,413 

SO 51-20-02.10 Most - podchod v km 62,413 - část města 

SO 52-20-01 Most v km 63,595 

SO 52-20-02 Most v km 65,422 

SO 52-20-03 Most v km 67,130 

SO 52-20-04 Most v km 70,437 

SO 52-20-05 Most v km 70,271 

Železniční propustky 

SO 51-21-02 Propustek v km 62,453 - zrušení 

SO 52-21-01 Propustek v km 63,914 

SO 52-21-02 Propustek v km 71,595 - zrušení 
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SO 52-21-04 Propustek v km 68,892 

SO 52-21-05 Propustek v km 67,740 

SO 52-21-06 Propustek v km 67,435 

Mostní objekty na komunikacích 

SO 52-22-05 Tunelový most v km 69,585 

Zárubní zdi 

SO 52-24-01 Soběslav-Doubí, zárubní zdi v km 66,19-66,41 

SO 52-24-03 Soběslav-Doubí, zárubní zdi v km 68,56-68.79 

SO 52-24-04 Soběslav-Doubí, zárubní zdi v km 68,96-69,02 

Krakorce, lávky 

SO 51-27-01 Návěstní krakorec v km 62,331 

SO 52-27-01 Návěstní lávka v km 68,885 

E 1.5. Ostatní inženýrské objekty 

E 1.6. Potrubní vedení 

Úpravy vodovodů 

SO 52-71-06 Soběslav-Doubí, přípojka požární vody Zvěrotický tunel 

E.1.7. Železniční tunely 

SO 52-25-01 Soběslav-Doubí,  tunel zvěrotický 

E.1.8. Pozemní komunikace 

Pozemní  komunikace 

SO 52-30-02 Soběslav-Doubí, Přístupová kom. k portálu v km 64,317  

SO 52-30-10 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace na nástupiště zast. Myslkovice 

SO 52-30-12 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace ke SpS Myslkovice 

SO 52-30-13 Soběslav-Doubí, přístupová cesta k základnové stanici GSM-R,km 64,7 

SO 52-30-17 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace na nástupiště zast. Doubí 

E. 1.10. Protihlukové objekty 

SO 51-50-01.2 Žst. Soběslav, protihluková stěna, 2. etapa 

SO 52-50-01 Soběslav-Doubí, protihluková stěna  

E. 2. Pozemní stavební objekty, včetně jejich technického vybavení 

E. 2.2. Zastřešení nástupišť 

SO 51-41-03 Žst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62,413 

SO 51-41-03.10 Žst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62,413 - osvětlení 

SO 52-41-01 Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice -přístřešky pro cestující 

SO 52-41-03 Soběslav - Doubí, zast.Doubí u Tábora - přístřešky pro cestující 

E. 2.3. Následná protihluková opatření 

SO 52-51-01 Soběslav-Doubí, následná protihluková opatření 

E. 2.4. Orientační systém 

SO 51-43-01.2 Žst. Soběslav, orientační systém, 2. etapa 

SO 51-43-01.10 Žst. Soběslav, orientační systém podchodu v km 62.413 

SO 52-43-01 Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice, orientační systém 

SO 52-43-02 Soběslav-Doubí, zast. Doubí, orientační systém 
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E.3 Trakční a energetická zařízení 

E.3.1. Trakční vedení 

Trakční vedení a ukolejnění vodivých konstrukcí 

SO 51-60-01.2 Žst. Soběslav, úpravy TV, 2. etapa 

SO 52-60-01 Soběslav - Doubí, úpravy TV 

SO 52-60-02 SpS Myslkovice, připojení SpS na TV 

E. 3.3. Spínací stanice - stavební část 

SO 52-40-01 Soběslav-Doubí-spínací stanice Myslkovice 

E. 3.4. Ohřev výměn  (EOV) 

SO 51-62-04.2 Žst. Soběslav, elektrický ohřev výměn, 2. etapa 

E. 3.6. Rozvody vn, nn, osvětelní a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 51-62-03.2 Žst. Soběslav, úpravy rozvodů nn  a osvětlení stanice, 2.etapa  

SO 51-62-05.2 Žst. Soběslav, DOÚO, 2. etapa 

SO 52-62-01 Soběslav-Doubí, zvěrotický tunel-elektroinstalace, osvětlení 

SO 52-62-02 Soběslav-Doubí, přípojka základnové stanice GSM 

SO 52-62-03 Soběslav-Doubí, zast. a SpS Myslkovice -přípojka nn  

SO 52-62-04 Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice -rozvody nn a osvětlení 

SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice -DOÚO 

SO 52-62-06 Soběslav-Doubí, zast. Doubí -přípojka nn 

SO 52-62-08 Soběslav-Doubí, zast. Doubí-rozvody nn a osvětlení 

E. 3.7. Ukolejnění kovových konstrukcí 

SO 51-61-01.2 Žst. Soběslav, ukolejnění vodivých konstrukcí, 2. etapa 

SO 52-61-01 Soběslav - Doubí, ukolejnění vodivých konstrukcí 

 

Umístění stavby: 
Na pozemku parc. č.: 

k.ú. Soběslav 

KN 3702/4, KN 3702/7, KN 3709/4, KN 3725/5, KN 3725/6, KN 3725/7, KN 3725/8, KN 3725/9, 
KN 3725/10, KN 3725/12, KN 3749, KN 3755/1, KN 3768/60, KN 3769/13, KN 3769/35, 
KN 3769/51, KN 3975/1, KN 4022/1, KN 4022/78, KN4068/43 (pův. 683/1), KN 4068/44 
(pův. 3749), KN 4068/56 (pův. 3726/1), KN 4068/57 (pův. 3726/13), KN 4068/58 (pův. 3748/7), 
KN 4068/59 (pův. 3864), KN 4068/60 (pův. 3753), KN 4068/62 (pův. 3752), KN 4068/63 
(pův. 3865/2), KN 4068/70 (pův. 4022/73), KN 4068/71 (pův. 3702/1), KN 4068/74 (3713/1), 
KN 4068/75 (pův. 3714/1), KN 4068/76 (pův.3718/1), KN 4068/77 (pův. 3719/1), KN 4068/78 
(pův. 3720/1), KN 4068/79 (pův. 3721/1), KN 4068/80 (pův. 3725/1), KN 4068/81 (pův. 3754), 
KN 4068/82 (pův. 3768/64),KN 4068/83 (pův. 3768/62), KN 4068/84 (pův. 3768/63), KN 4068/85 
(pův. 3769/34), KN 4068/86 (pův. 3768/61), KN 4068/87 (pův. 3769/44), KN 4068/88 
(pův.3769/24), KN 4069/34 (pův. 3755/2), KN 4069/35 (pův. 3755/1),  

 

k.ú. Zvěrotice 

KN 660/1, KN 660/3 (pův. 660/1), KN 660/4 (pův. 660/1), KN 660/5 (pův. 660/1),1601/2 
(pův.1601), KN 1602, KN 1642/2 (pův. 1642), KN 1644, KN 1645, KN 1646, KN 1647, KN 1648, 
KN 1649, KN 1650, KN 1651, KN 1652, KN 1653, KN 1654, KN 1655, KN 1656, KN 1657, 
KN 1658, KN 1659, KN 1662, KN 1664, KN 1666, KN 1667, KN 1668, KN 1669, KN 1670/1 
(pův. 1670), KN 1670/2 (pův. 1670), KN 1671/1 (pův. 1671), KN 1671/2 (pův. 1671), KN 1672, 
KN 1673, KN 1674, KN 1675, KN 1678, KN 1679, KN 1680, KN 1681, KN 1687, KN 1689, 
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KN 1690, KN 1691/1 (pův. 1691), KN 1691/2 (pův. 1691), KN 1694, KN 1695, KN 1696, 
KN 1697, KN 2003/1 (pův. 2003), KN 2004/1 (pův. 2004), KN 2004/2 (pův. 2004), KN 2005, 
KN 2006, KN 2007/1 (pův. 2007), KN 2008, KN 2009, KN 2010, KN 2011, KN 2016, KN 2017, 
KN 2018, KN 2019/1 (pův.2019), KN 2020/2 (pův. 2020), KN 2022, KN 2023, KN 2024/1 
(pův. 2024), KN 2027/2 (pův. 2027), KN 2028/2 (pův. 2028), KN 2031/2 (pův. 2031), KN 2032/1 
(pův. 2032), KN 2032/2 (pův. 2032), KN 2033/1 (pův. 2033), KN 2034,KN 2035, 
KN 2036, KN 2037/1 (pův. 2037), KN 2038/2 (pův. 2038), KN 2038/3 (pův. 2038), KN 2039, 
KN 2040, KN 2041, KN 2042,KN 2043,KN 2044, KN 2045, KN 2046, KN 2047/1 (pův. 2047), 
KN 2048/1 (pův. 2048), KN 2048/2 (pův. 2048), KN 2054/1 (pův. 2054), KN 2054/3 (pův. 2054), 
KN 2055, KN 2056/1(pův. 2056), KN 2056/2 (pův. 2056), KN 2057/1 (pův. 2057), KN 2058/1 
(pův. 2058), KN 2059/1 (pův. 2059), KN 2060/1 (pův. 2060), KN 2060/2 (pův. 2060), KN 2060/3 
(pův. 2060), KN 2060/4 (pův. 2060), KN 2084, KN 2121, KN 2122, KN 2123, KN 2124, KN 2125, 
KN 2126, KN 2127/2 (pův. 2127), KN 2128/2 (pův. 2128), KN 2128/3 (pův. 2128), KN 2173/3 
(pův. 2173), KN 2177, KN 2178, KN 2179, KN 2180, KN 2181, KN 2182, KN 2183, KN 2184/2 
(pův. 2184), KN 2185, KN 2188/2 (pův. 2188), KN 2314/1 (pův. 2314), KN 2314/2 (pův. 2314),  

 

k.ú. Sedlečko u Soběslavě 

KN 1210, KN 1212, KN 1213, KN 1214, KN 1216, KN 1217/2, KN 1220/1 (pův. 1220), 
KN 1221/1 (pův. 1221), KN 1222/1 (pův. 1222), KN 1223/1 (pův. 1223), KN 1224, KN 1225, 
KN 1226, KN 1228/1 (pův. 1228), KN 1230/1, KN 1234, KN 1236/2, KN 1236/3, KN 1239, 
KN 1364, KN 1371/2 (pův. 1371), KN 1372, KN 1375, KN 1376, KN 1378, KN 1379, KN 1380, 
KN 1382, KN 1383, KN 1386/1 (pův. 1386), KN 1387/1 (pův. 1387) , KN 1390/1 (pův. 1390), 
KN 1394/1 (pův. 1394) , KN 1395/1 (pův. 1395) , KN 1399/1 (pův. 1399), KN 1407/1 (pův. 1407), 
KN 1408/2 (pův. 1408), KN 1409/2 (pův. 1409), KN 1410/2 (pův. 1410), KN 1412/4 (pův. 1412), 
KN 1413/2 (pův. 1413), KN 1438/2 (pův. 1438), 

 

k. ú. Klenovice u Soběslavi 

KN 2651/7, KN 2652/2 (pův. 2652), KN 2653/2 (pův. 2653), KN 2654/1 (pův. 2654), KN 2654/6 
(pův. 2654), KN 2655, KN 2656/1 (pův. 2656), KN 2657/1 (pův. 2657), KN 2658/1 (pův. 2658), 
KN 2659/1 (pův. 2659), KN 2660/1 (pův. 2660), KN 2661/2 (pův. 2661), KN 2662/1 (pův. 2662), 
KN 2663/1 (pův.2663), KN 2664/1 (pův. 2664), KN 2665/1 (pův. 2665), KN 2666/1 (pův. 2666), 
KN 2667/2 (pův. 2667), KN 2668/2 (pův. 2668), KN 2670/1 (pův. 2670), KN 2671/1 (pův. 2671), 
KN 2673/1 (pův. 2673), KN 2674/1 (pův. 2674), KN 2675/1 (pův. 2675), KN 2695/4 (pův. 2695), 
KN 2696/4 (pův. 2696), KN 2697/4 (pův. 2697), 

 

k.ú. Myslkovice 

KN 1695, KN 1710, KN 1711, KN 1712, KN 1713, KN 1714, KN 1715, KN 1716, KN 1717, 
KN 1718, KN 1719, KN 1720, KN 1721, KN 1722, KN 1723, KN 1725, KN 1726, KN 1727, 
KN 1728, KN 1729, KN 1730, KN 1731, KN 1732, KN 1733, KN 1734, KN 1735, KN 1736, 
KN 1737, KN 1738, KN 1739, KN 1740, KN 1741, KN 1742, KN 1743, KN 1744, KN 1745, 
KN 1746, KN 1747, KN 1748, KN 1749, KN 1750, KN 1751, KN 1752, KN 1753, KN 1754, 
KN 1756, KN 1757, KN 1758/1 (pův. 1758), KN 1758/2 (pův. 1758), KN 1759/1 (pův. 1759), 
KN 1759/2 (pův. 1759), KN 1759/3 (pův. 1759), KN 1759/4 (pův. 1759), KN 1760/1 (pův. 1760), 
KN 1760/2 (pův. 1760), KN 1761/1 (pův. 1761), KN 1761/2 (pův. 1761), KN 1761/3 (pův. 1761), 
KN 1761/4 (pův. 1761), KN 1762/1 (pův. 1762), KN 1762/2 (pův. 1762), KN 1762/3 (pův. 1762), 
KN 1775/2 (pův. 1775), KN 1776/2 (pův. 1776), KN 1777, KN 1778/2 (pův. 1778), KN 1783, 
KN 1785, KN 1786, KN 1789/1, KN 1789/2, KN 1790, KN 1791, KN 1792, KN 1793, KN 1794, 
KN 1795, KN 1796, KN 1797, KN 1798, KN 1799, KN 1800, KN 1850/5, KN 1850/6, KN 1876,  
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k.ú. Roudná nad Lužnicí 

KN 451/1, KN 780/1 (pův. 780) , KN 780/2 (pův. 780), KN 781, KN 782/1 (pův. 360/1) , KN 782/2 
(pův. 360/1) , KN 783/1 (pův. 494, 360/1) , KN 783/2 (pův. 494, 331, 360/1) , KN 784/1 
(pův. 331), KN 784/2 (pův. 331), KN 785 (pův. 331), KN 786 (pův. 331, 492), KN 787 (pův. 331, 
492), KN 788 (pův. 331), KN 789, KN 790, KN 792 (pův. 331), KN 793/1, KN 793/2, KN 794/1 
(pův. 331), KN 794/2 (pův. 331),KN 794/3 (pův. 331), KN 795 (pův. 331), KN 796, KN 798/1 
(pův. 331, 492, 494), KN 798/2 (pův. 494, 360/1, 361/1), KN 824 (pův. 331),  

 

k.ú. Košice u Soběslavi 

KN 1729,  

 

k.ú. Doubí nad Lužnicí 

KN 830, KN 831, KN 832, KN 835, KN 836/2 (pův. 836), KN 837, KN 851, KN 852, KN 853, 
KN 856/2 (pův. 856) , KN 856/3 (pův. 856), KN 858/2 (pův. 858), KN 859/2 (pův. 859), KN 860/2 
(pův. 860), KN 863/3 (pův. 863), KN 864/2 (pův. 864), KN 869/3 (pův. 869), KN 870/2 (pův. 870), 
KN 874, KN 875, KN 876, KN 881, KN 883, KN 886/2 (pův. 886), KN 887/2 (pův. 887), 
KN 889/2 (pův. 889), KN 898/1 (pův. 898), KN 898/2 (pův. 898), KN 899/2 (pův. 899), KN 992/1 
(pův. 992), KN 992/2 (pův. 992), KN 992/3 (pův. 992), KN 995/1 (pův. 995), KN 995/2 (pův. 995), 
KN 997/3 (pův. 997), KN 997/5 (pův. 997), KN 997/6 (pův. 997), KN 999/2 (pův. 999), KN 1004/3 
(pův. 1004), KN 1005, KN 1006, KN 1007/1 (pův. 1007), KN 1007/2 (pův. 1007), KN 1134, 
KN 1185/1 (pův. 1185), KN 1185/2 (pův. 1185), KN 1185/3 (pův. 1185) , KN 1186/1 (pův. 1186) , 
KN 1186/2 (pův. 1186) , KN 1187/2 (pův. 1187), KN 1188, KN 1189, KN 1190, KN 1191/1 
(pův. 1191) , KN 1191/2 (pův. 1191) , KN 1199/2 (pův. 1199) , KN 1200/2 (pův. 1200), KN 1201, 
KN 1202, KN 1203/2 (pův. 1203), KN 1204, KN 1205, KN 1206/2 (pův. 1206), KN 1207/2 
(pův. 1207) , KN 1208/1 (pův. 1208) , KN 1208/2 (pův. 1208) , KN 1208/3 (pův. 1208), KN 1209/2 
(pův. 1209) , KN 1209/4 (pův. 1209) , KN 1209/5 (pův. 1209) , KN 1210/2 (pův. 1210), KN 1211/3 
(pův. 1211), KN 1211/4 (pův. 1211),KN 1211/5 (pův. 1211) , KN 1212/1 (pův. 1212), KN 1212/2 
(pův. 1212), KN 1213, KN 1214, KN 1215/2 (pův. 1215) , KN 1216/2 (pův. 1216), KN 1266/3 
(pův. 1266) , KN 1267/2 (pův. 1267) , KN 1267/3 (pův. 1267) , KN 1267/4 (pův. 1267), KN 1268/2 
(pův. 1268) , KN 1269/5 (pův. 1269) , KN 1269/6 (pův. 1269) , KN 1269/7 (pův. 1269), KN 1270/2 
(pův. 1270) , KN 1271/2 (pův. 1271) , KN 1272/3 (pův. 1272) , KN 1273/2 (pův. 1273), KN 1274, 
KN 1275/2 (pův. 1275) , KN 1276/2 (pův. 1276) , KN 1277/2 (pův. 1277) , KN 1278/2 (pův. 1278) 
, KN 1279/2 (pův. 1279) , KN 1280/2 (pův. 1280), KN 1281/2 (pův. 1281), KN 1282/2 (pův. 1282), 
KN 1284/2 (pův. 1284), KN 1286/3 (pův. 1286) , KN 1291/3 (pův. 1291) , KN 1292/2 (pův. 1292) , 
KN 1294/3 (pův. 1294) , KN 1296/3 (pův. 1296) , KN 1300/2 (pův. 1300) , KN 1301/2 (pův. 1301), 
KN 1302, KN 1304/2 (pův. 1304), KN 1310, KN 1311, KN 1312, KN 1313/2 (pův. 1313), 
KN 1315, KN 1316/2 (pův. 1316) , KN 1317/2 (pův. 1317) , KN 1319/2 (pův. 1319) KN 1369/3 
(pův. 1369) , KN 1373/2 (pův. 1373) , KN 1373/3(pův. 1373) , KN 1373/4 (pův. 1373), KN 1374/2 
(pův. 1374) , KN 1375/2 (pův. 1375) , KN 1383/2 (pův. 1383) , KN 1401/2 (pův. 1401), KN 1404/3 
(pův. 1404) , KN 1405/3 (pův. 1405) , KN 1408/3 (pův. 1408) , KN 1409/3 (pův. 1409), KN 1418/3 
(pův. 1418) , KN 1419/3 (pův. 1419) , KN 1421/3 (pův. 1421) , KN 1422/3 (pův. 1422), KN 1423/2 
(pův. 1423), st. 18, 

 

k.ú. Planá nad Lužnicí 

KN 834, KN 836, KN 846/2 (pův. 846) , KN 850/2 (pův. 850), KN 852/2, KN 1421/1, KN 2160/4 
(pův. 2160), KN 2426/1 (pův. 2426), KN 2432/2, KN 2438/1, KN 2438/2, KN 2439/1, KN 2439/2, 
KN 3157, KN 3162/8, KN 3162/9, KN 3162/10, KN 3162/15, KN 3162/25, KN 3162/27, 
KN 3162/28, KN 3186/1, KN 3186/2, KN 3198/1, KN 3198/5, KN 3202 
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Dočasné zábory pozemků 

katastrální území Soběslav 

KN 1024/9, KN 1026, KN 1027/1, KN 1031/1, KN 3702/1, KN 3768/1, KN 3768/63, KN 3769/24, 
KN 3769/58, KN 3865/5, KN 4022/73, KN 4069/43, KN 4069/46, KN 4069/49, 

 

katastrální území Zvěrotice 

KN 2002, KN 2004/3, KN 2012, KN 2013, KN 2014/1, KN 2015, KN 2024/3, KN 2025, KN 2026, 
KN 2027/1, KN 2028/1, KN 2031/1, KN 2037/2, KN 2061/1, KN 2075, KN 2076, KN 2077/1, 
KN 2078, KN 2165, KN 2171/2, KN 2172/1, KN 2172/2, KN 2173/2, KN 2174, KN 2175, 
KN 2176/1, KN 2176/2, KN 2176/3, KN 2170, KN 2184/1, KN 2186, KN 2188/1 

 

katastrální území Sedlečko u Soběslavě 

KN 1217/1, KN 1218, KN 1219, KN 1220/2, KN 1221/2, KN 1230/2, KN 1370, KN 1373,  

 

katastrální území Klenovice u Soběslavi 

KN 2661/1, KN 2667/1, 

 

katastrální území Myslkovice 

KN 1656, KN 1755, KN 1774, KN 1775/1, 

 

katastrální území Košice u Soběslavi 

KN 1744, KN 1745,  

 

katastrální území Doubí nad Lužnicí 

KN 856/1, KN 857, KN 858/1, KN 860/1, KN 861, KN 862, KN 863/2, KN 869/2, KN 870/1, 
KN 871, KN 872, KN 873, KN 884, KN 885, KN 886/1, KN 887/1, KN 888, KN 889/1, KN 890/1, 
KN 891, KN 894/1, KN 899/1, KN 997/4, KN 1004/1, KN 1216/1, KN 1218, KN 1224, 
KN 1266/1, KN 1266/2, KN 1267/1, KN 1269/4, KN 1281/1, KN 1281/2, KN 1365/2, KN 1365/3, 
KN 1374/3, KN 1375/3, KN 1405/2, KN 1408/2, KN 1409/1, KN 1409/2, KN 1418/2, KN 1419/2, 
KN 1420, KN 1421/2, KN 1422/2. 

Stručný popis stavby: 
Jedná se o novostavbu dvoukolejné přeložky železniční trati v úseku Soběslav - Doubí u Tábora, 
v souhrnné délce 8,8 km. Liniová stavba železniční trati je umístěna v extraviálnu na katastrálních 
územích Soběslav, Zvěrotice, Sedlečko u Soběslavě, Klenovice u Soběslavi, Myslkovice, Roudná 
nad Lužnicí, Košice u Soběslavi, Doubí nad Lužnicí a Planá nad Lužnicí. Účelem stavby je 
napřímení a zdvojkolejnění železniční trati, zvýšení traťové rychlosti do 160 km/h, zavedení 
nápravového tlaku třídy zatížitelnosti D4 a prostorové průchodnosti UIC-GC. Modernizace 
trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. 

Drážní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém 
se dotýká práv a 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 provádění a zvláštními předpisy. 

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. 
Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 
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2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) 
a ustanoveními stavebního zákona.  

3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník 
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti 
u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit 
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě 
ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 

6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci 
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby 
práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, 
které jsou držiteli takového oprávnění. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména 
zákona 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), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 

8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení 
a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem 
a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 

9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno 
jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 

10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými 
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 

11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním 
žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, 
stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti 
určeného technického zařízení. 

12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových 
cest na staveniště po celou dobu výstavby. 

13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně 
odstranit. 

14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným 
hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce 
v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 
a Drážním úřadem. 

15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný 
silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 
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16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě 
informovat dotčené obecní úřady. 

17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při 
provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány 
výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 

18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček 
o zahájení stavebních prací.  

19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle  §§ 22 a 23 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

20. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na 
životní prostředí Ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2017/510/473 ze dne 19.10. 2017 

I. Kompenzační podmínky 

1) Majitelům objektů u výpočtového bodu V06, V07, V13 a V16 navrhnout realizaci 
individuálních protihlukových opatření, která budou realizována v případě souhlasu majitelů 
objektů. Doporučuje se navrhnout realizaci individuálních protihlukových opatření 
i majitelům objektů u V04, V05 a V14. 

II. Podmínky pro fázi stavebního povolení 

2) Do projektu pro stavební povolení a do následujících stupňů projektové dokumentace 
budou zapracována opatření uvedená v kapitole B.I.6. - část - Opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů dokumentace ElA (Ing. Libor Ládyš, 
EKOLA group, spol. s.r.o. 02/2017; dále jen „dokumentace“). Tento požadavek se netýká 
opatření, která jsou řešena samostatně v dále uvedených podmínkách. 

3) Do projektu pro stavební povolení bude zpracována aktualizace hlukové studie. Její 
součástí bude návrh protihlukových opatření pro zajištění splnění hygienického limitu pro 
vnější chráněný prostor objektu bydlení Zvěrotice čp. 32 (výpočtový bod V16). Pokud se 
prokáže, že nelze dostupnými protihlukovými opatřeními zajistit plnění hygienických limitů 
u tohoto objektu ve vnějším chráněném prostoru, budou navržena individuální protihluková 
opatření. Hlukovou studii se požaduje projednat a odsouhlasit včetně navržených 
protihlukových opatření s KHS Jihočeského kraje. 

4) Vzhledem k výskytu místa rozmnožování blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) v trase 
předmětného záměru bude min. 2 sezóny před likvidací původního stanoviště zajištěn 
náhradní biotop dle podmínek uvedených v dokumentaci. Zásahy do půdního povrchu budou 
prováděny od října do poloviny března, kdy je již většina larev blatnic po metamorfóze 
a potenciální zbylé přezimující larvy by měly být přeneseny na náhradní stanoviště. 

5) Propustky pro převádění vod na tocích se stálým průtokem musí umožnit migraci bioty. 
Vchod do propustku (suchá část) bude výškově navazovat na okolní terén s převýšením max. 
100-200 mm. Stěny jímek na migračních trasách budou uzpůsobeny v takovém sklonu 
a takovém povrchu, aby umožnily živočichům po nich kdykoli bezpečně vylézt ven. Všechna 
vyústění propustků (včetně oplocení a naváděcích pásů) budou řešena způsobem, který 
navazuje na okolní biotopy a přirozeně tak živočichy navádí. 

6) Na obnovu štěrkového lože nebudou použity bazické horninové materiály z důvodu polohy 
posuzovaného záměru na kyselých horninách jako prevence zavlékání nepůvodních 
vápnomilných druhů do krajiny, zejména botanicky cenných. 

III. Podmínky pro fázi výstavby záměru 

7) V průběhu výstavby bude zajištěn biologický dozor, který bude prováděn způsobilou 
osobou k zajištění správné realizace podmínek k ochraně přírody obsažených jednak v tomto 
závazném stanovisku, jednak v příslušných rozhodnutích orgánů ochrany přírody. Biologický 
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dozor bude rovněž operativně řešit ochranu volně žijících druhů živočichů a flóry v průběhu 
stavby. 

8) V lokalitě označené číslem 6 v přírodovědném průzkumu (Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., 
červenec 2016) nesmí dojít k odvodnění terénu, které by vedlo k degradaci místního biotopu. 
Potřebná opatření budou zapracována do projektu organizace výstavby a budou kontrolována 
biologickým dozorem. 

9) Trasy případných provizorních přemostění pro účely přístupu na zařízení staveniště budou 
důsledně umisťovány do proluk v břehových a doprovodných porostech. 

10) Před započetím demoličních prací stávajícího železničního tělesa na hrázi Nového 
rybníka u Soběslavi projednat postup prací s příslušnými orgány ochrany přírody, aby nedošlo 
k negativnímu neakceptovatelnému ovlivnění PP Nový rybník u Soběslavi, PP Lužnice 
a EVL CZ0313106 Lužnice a Nežárka. 

11) Realizovat opatření na ochranu povrchových a podzemních vod navržená v projektu DSP 
a v monitoringu individuálních vodních zdrojů. V případě potřeby zajistit pro obyvatele 
náhradní zdroje vody již v průběhu výstavby. 

IV. Podmínky pro fázi provozu záměru 

12) Po dokončení výstavby prověřit měřením účinnost realizovaných protihlukových opatření. 
V případě nedodržení požadovaných hygienických limitů realizovat dodatečná protihluková 
opatření, která zajistí plnění hygienických limitů hluku u chráněných objektů. 

13) Na základě vyhodnocení monitoringu vodních zdrojů zajistí investor v odůvodněných 
případech realizaci trvalých náhradních zdrojů zásobení vodou. 

21. Stavebník dodrží podmínky souhlasu Ministerstva životního prostředí, č.j. 9824/ENV/07, 
396/640/07 s trvalým odnětím 33,2614 ha půdy ze ZPF pro vlastní stavbu, s dočasným 
odnětím 7,5756 ha půdy ze ZPF na dobu do 8 let včetně ukončeni tříleté biologické 
rekultivace pro zařízení staveniště, manipulační plochy, deponie skrývek, přeložky sítí 
v katastrálním území Doubí nad Lužnicí, Klenovice u Soběslavi, Košice u Soběslavi, 
Myslkovice, Řípec, Roudná nad Lužnicí, Sedlečko u Soběslavě, Soběslav a Zvěrotice za 
podmínek: 

1) Na základě projektové dokumentace provede vytýčení hranic pozemků (jejich částí) 
dotčených trvalým a dočasným odnětím a s jejich průběhem seznámí vlastníky (uživatele) 
zemědělské půdy. 

2) Na celé ploše trvale odnímané půdy ze ZPF provede na vlastní náklad odděleně skrývku 
ornice (drnové vrstvy), podorničí a nerozlišeného humusového horizontu na základě výsledků 
pedologického průzkumu zpracovaného v říjnu 2004 RNDr. Lubomírem Horákem. Skrývku 
na svůj náklad rozveze a rozprostře tak, jak je orientačně uvedeno v zemědělské příloze. Pro 
ohumusování jiných než zemědělských ploch bude použito především podorničí a nerozlišený 
humusový horizont o mocnosti 10 cm, při jejich nedostatku pak ornice horší kvality. Bude-li 
třeba, upraví údaje o využití skrývek po dohodě s ministerstvem tak, aby odpovídaly 
aktuálním požadavkům v území. V takovém případě, nejpozději tři měsíce před podáním 
žádosti o vydání stavebního povolení, předloží ministerstvu k odsouhlasení zpřesnění bilance 
skrývek a plánu jejich odvozu a rozprostření na konkrétní pozemky po dohodě s jejich 
vlastníky (nájemci), projednané s orgány ochrany půdy, v jejichž správním území bude 
skrývka využívána. 

3) Na dočasně odnímaných pozemcích (jejich částech), kromě těch, na kterých budou deponie 
ornice (drnové vrstvy) a podorničí, skryje odděleně ornici (drnovou vrstvu půdy) a podorničí 
o mocnosti stanovené na základě pedologického průzkumu, uloží je a bude ošetřovat tak, aby 
nedocházelo k jejich znehodnocování stavební činností, erozi, zaplevelováním a zcizováním. 
Celý objem skrytých zemin použije ke zpětné rekultivaci dočasně odnímaných ploch. 
O skrývce povede evidenci. Upřesněnou bilanci skrývek předloží ministerstvu alespoň tři 
měsíce před podáním žádosti o stavební povolení. 
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4) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením humusového 
a zúrodnění schopného horizontu povede protokol (pracovní deník), v němž uvede všechny 
skutečnosti rozhodné pro posouzení využívání těchto zemin. 

5) Pokud budou výstavbou znepřístupněny zemědělské pozemky, zříidí na ně svým nákladem 
vyhovující přistup. 

6) Po dohodě s Pozemkovým úřadem Tábor zajisti na svůj náklad, aby v důsledku výstavby 
nevznikaly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné zemědělské pozemky. 

7) Na svůj náklad zajistí, aby vlivem realizace stavby nedošlo k nepříznivému ovlivnění 
vodních poměrů na okolních zemědělských pozemcích (jejich částech) nebo na dočasně 
odnímaných pozemcích, včetně zajištěni funkce Již vybudovaného odvodňovacího systému 
podle požadavků Zemědělské vodohospodářské správy. 

8) Termín zahájení prací stanoví po dohodě s vlastníky a uživateli pozemků tak, aby 
nedocházelo ke škodám na porostech. 

9) Na celé ploše dočasně odnímané půdy zajistí na svůj náklad provedení technické 
a biologické rekultivace ve smyslu ustanovení 11 vyhlášky ministerstva č. 13/1994 Sb. podle 
schváleného plánu rekultivace. Povede stavební deník o provádění rekultivace a protokol 
o jejím ukončení. Po dohodě s ministerstvem mohou být v případě potřeby upřesněny některé 
údaje uvedené v tomto plánu. 

10) Učiní opatření, aby během vlastní stavby i provádění následné rekultivace nedošlo ke 
kontaminaci půdy. 

11) Za celou plochu trvale odnímané půdy ze ZPF zaplatí odvod v souladu s ustanovením 
§ 11 odst. 1 a 10 zákona, za dočasně odnímanou půdu podle ustanovení § 11 odst. 1 a 11 
zákona. Orientačně je odvod vyčíslen v příloze „Modernizace trati Veselí n.L. -Tábor, - II 
část,úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora“  Zemědělská příloha Technická zpráva, zpracované 
SUDOP PRAHA a.s. v listopadu 2004 a aktualizované v prosinci 2005 a doplněné dodatkem 
pro katastrální území Doubí nad Lužnicí. Jeho přesná výše bude stanovena podle přílohy 
k zákonu samostatným rozhodnutím příslušného orgánu ochrany ZPF, vydaném ihned po 
nabytí právní moci rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů, na základě kterých mohou 
být prováděny zemni práce. Po nabytí právní moci těchto rozhodnutí předloží orgánu ochrany 
ZPF Městského úřadu Soběslav upřesněný výpočet odvodů. Odvody za trvalé odnětí budou 
placeny jednorázově v souladu s ustanovením 12 odst. 1 zákona, odvody za dočasné odnětí 
půdy budou placeny v souladu s ustanovením 12 odst. 2 zákona každoročně až do doby 
ukončení biologické rekultivace a protokolárního předáni rekultivované půdy vlastníkům 
nebo nájemcům. 

22. Stavebník dodrží podmínky změny souhlasu Ministerstva životního prostředí, 
č.j. 9824/ENV/07, 396/640/07 vydané pod č.j. 97701/ENV/12, 6455/610/12 ze dne 
25. 2. 2013. Souhlas č.j. 9824/ENV/07, 396/640/07 ze dne 26. 11. 2007 takto: 

Výměra trvalého odnětí půdy ze ZPF se rozšiřuje o 0,1365 ha, celková výměra trvale 
odnímané půdy ze ZPF po rozšíření činí 33,3979 ha, výměra dočasného odnětí půdy ze ZPF 
na dobu do 8 let se rozšiřuje o 10,6383 ha, celková výměra dočasně odnímané půdy po 
rozšíření činí 18,2139 ha v katastrálním území Doubí nad Lužnicí, Klenovice u Soběslavi, 
Košice u Soběslavi, Myslkovice, Řípec, Roudná nad Lužnicí, Sedlečko u Soběslavě, Soběslav 
a Zvěrotice. 

Seznam parcel (jejich částí), dotčených odnětím, je spolu s výměrou uveden v příloze tohoto 
stanoviska. Uvedené pozemky (jejich části) jsou graficky vyznačeny včetně rozlišení trvalého 
odnětí (plné hnědé plochy, kárované hnědé plochy a šedé plné plochy) a dočasného odnětí 
(zelené a žluté plné plochy na sedmi situacích odnímaných ploch ZPF - 1 .‚2.,3.,4.,5.,6.,7. díl 
v měřítku 1:1000, nazvaných Modernizace trati Veselí n. L – Tábor - II. část, úsek 
Veselí n. L. - Doubí u Tábora 2. etapa Soběslav – Doubí. Souhrnná část Trvalé a dočasné 
zábory pozemků ze ZPF a PUPFL Zemědělská příloha, zhotovených společností SUDOP 
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PRAHA a.s., v květnu 2012 a označených razítkem ministerstva a parafou. Tyto přílohy 
budou spolu s ostatními podklady žádosti uloženy u orgánu ochrany ZPF Městského úřadu 
Soběslav. 

Schválený plán rekultivace se rozšiřuje o Plán následné rekultivace, který je součástí přílohy 

Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora 2. etapa 

Soběslav - Doubí Souhrnná část Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF a PUPFL 
Zemědělská příloha Technická zpráva, zhotovené společnosti SUDUP PRAHA a.s. 
v květnu 2012. 

Podmínka č. 11 se doplňuje takto: 

Za pozemky (jejich části), o které se souhlas k odnětí půdy rozšiřuje, zaplatí odvod tak, jak je 
orientačně vyčíslen v příloze 2 zpracované společností SUDOP PRAHA „Výpočet odvodů za 
odnětí půdy ze ZPF Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí 
u Tábora 2. etapa Soběslav - Doubí Zemědělské příloha“, která je součástí Technické zprávy. 
Odvody za pozemky (jejich části), o které se souhlas rozšiřuje, jsou vypracované v souladu 
s vyhláškou č. 48/2011 Sb. 

Doplňuje se podmínka č. 12: 

Zajistí návrat do ZPF pozemků (jejich částí), na které byl vydán souhlas k trvalému odnětí 
půdy ze ZPF č. j. 9824/ENV/07, 396/640107 ze dne 26. 11. 2006, a které jsou v důsledku 
provedené pozemkové úpravy v současné době vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní 
plocha, přitom pro stavbu, pro kterou byl souhlas k odnětí půdy ze ZPF vydán, nebudou 
využity. V opačném případě zaplatí odvod za jejich trvalé odnětí. 

23. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu Soběslav, odboru 
výstavby a regionálního rozvoje, č.j. MS/03502/2018 ze dne 9. 7. 2018 

K předloženému záměru vydává odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Soběslav podle: 

I) 4 odst. 7 zákona č. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tato stanoviska: 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Soběslav, oddělení územního 
plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování příslušný podle 6 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon), vydává dle §19 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů následující vyjádření: 

V souladu s 7 odst. 1 písm. c) vydává závazné stanovisko podle 96b u záměrů nacházejících 
se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností (zde Tábor a Soběslav) 
Krajský úřad (zde Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje) 
Upozorňujeme, že v předložené dokumentaci není konkrétní řešení protihlukových opatření. 
Vzhledem k tornu, že tato protihluková opatření jsou součástí veřejného prostranství, žádáme 
o předložení konkrétního řešení protihlukových opatření. Požadujeme, aby při příjezdu do 
Soběslavi byly co nejvíce viděny dominanty města a to především kostel. 

PAMÁTKOVÁ PÉČE 

Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování 
a památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu 
ustanovení § 10 a § 11, odst. 1, písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 29 odst. 2 písm. b) zákona číslo 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový 
zákon“), v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 42a památkového zákona a na 
základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v Českých  Budějovicích, ze dne 28. 02. 2018 čj. NPÚ-331/12157/2018, následující 
stanovisko: 
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Území, na kterém hodláte provádět stavební nebo jinou obdobnou činnost, je územím 
s archeologickými nálezy. Vzhledem k této skutečnosti se na Vás vztahují povinnosti 
v ustanovení § 22 odst. 2, památkového zákona. Stavebník oznámí zahájení výkopových prací 

s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné 
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Podrobnosti 
o Vašich povinnostech jsou uvedeny v přílohách (přílohy: kopie vyjádření NPÚ, Upozornění 
na povinnosti stavebníka v souvislosti se stavbou na území s archeologickými nálezy, Seznam 
organizací oprávněných k archeologickým výzkumům v daném území, Nezávazný formulář 
„Oznámení Archeologickému ústavu AV ČR“). 

SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, silniční hospodářství, jako 
příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40, odst. 4, písm. a), zákona 
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (,‚zákon č. 13/1997 
Sb.,“), má ke shora uvedené stavbě následující: 

Požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro stavební povolení na všechny SO v rámci 
ORP Soběslav, řešící přeložky a stavby nových komunikací v rámci výše uvedené stavby 
k  vyjádření. Předkládané PD budou zpracované dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o projektové 
dokumentaci dopravních staveb, včetně návrhu trvalého dopravního značení. Předložená PD 
neposkytuje dostatečný podklad pro řádné posouzení ze strany silničního správního 
a speciálního stavebního úřadu. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle 
ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jako místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jako dotčený orgán podle § 4 
odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný orgán v oblasti odpadového 
hospodářství dle ustanovení § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí v souladu s ustanovením 
ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se stavbou „Modernizace trati Veselí n/L - Tábor, II 
část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2.etapa Soběslav - Doubí“ a to formou závazného 
stanoviska podle ustanovení 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Souhlas se uděluje za těchto podmínek: 

1) Se stavebními odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími, tj. přednostně musí být využity ( zemina a kameny, beton, materiál z vozovky, 
cihly - např. recyklační středisko TS Tábor v k.ú. Klenovice, kov, plast, papír - např. Sběrné 
suroviny a.s., nekontaminované odpadní dřevo - využití např. jako palivo) a pouze v případě, 
že toto nebude možné bylo zajištěno jejich zákonné odstranění oprávněnou osobou. 

2) Nekontaminovaná výkopová zemina vytěžená během stavební činnosti bude využita 
v rámci stavebního pozemku. Pokud bude mít investor záměr ukládat výkopovou zeminu na 
povrchu terénu mimo stavební pozemek, tak rozbor zeminy musí splňovat požadavky 
vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů. 

3) O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich využití nebo odstranění bude 
vedena evidence, kterou investor před závěrečnou prohlídkou stavby předloží odboru 
životního prostředí Městského úřadu Soběslav. 
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Z hlediska § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí obecní úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ 
Soběslav) vydat závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení 
stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů). 

Předmětem stanoviska je změna směrového vedení, instalace nového zabezpečovacího 
zařízení, zrušení úrovňových přejezdů a jejich nahrazení nadjezdy. Budou postaveny nové 
zastávky Myslkovice a Doubí, přeloženy komunikace a inž. sítě kolidující s novou trasou. Na 
přeložce je navrženo 4,4 km zářezů; 2,4 km násypů; 5 mostů o celkové délce 1223 m a tunel 
v délce 370 m. Po vyhodnocení předložených podkladů žádosti bylo s ohledem na zájmy 
odpadového hospodářství vydáno souhlasné závazné stanovisko s podmínkami uvedenými ve 
výrokové části. 

II) § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

OCHRANA OVZDUŠÍ 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, se 
stavbou „Modernizace trati Veselí n/L - Tábor, II část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 
2.etapa Soběslav - Doubí“ souhlasíme. Vzhledem k tornu, že při stavbě budou prováděny 
i zemní práce a další činnosti, při kterých budou vznikat tuhé znečišťující látky - bude se 
jednat o zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší - 
požadujeme, aby během prací bylo použito prostředků a postupů, které zajistí minimální 
možnou produkci prachu. To se týká i přesunů prašných nákladů, ke kterým bude docházet. 

Např. při převozech prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše 
automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, provést očištění 
komunikace, atd. 

24. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Soběslav, odboru 
životního prostředí, č.j. MS/19025/2013 ze dne 4. 10. 2013. 

1) budou dodrženy základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa 
uvedené v § 13 lesního zákona 

2) realizace záměru bude provedena podle předložené projektové dokumentace 

3) stavební práce budou prováděny v dostatečné vzdálenosti a takovým způsobem, aby 
nedošlo k poškození stávajících lesních porostů, jejich kořenových systémů, vodního režimu 
a přístupových cest 

4) před zahájením stavby a odlesňováním lesních pozemků budou vyčísleny a uhrazeny 
veškeré náhrady škod na lesních pozemcích a lesních porostech podle příslušných právních 
předpisů 

5) odlesňování lesních pozemků bude zahájeno až po nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí 
pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa 

6) při provádění nutného ořezu větví budou řezné plochy na stromech neprodleně natřeny 
vhodným prostředkem k zabráněni houbové infekce 

7) kácení dřevin bude prováděno pouze v nezbytné míře a vždy bude předem konzultováno 
s příslušným odborným lesním hospodářem dotčeného lesního pozemku 

8) před zahájením stavby bude za účasti zástupců vlastníků lesních pozemků a jejich 
odborných lesních hospodářů vytýčení plochy staveniště 

9) žádný stavební materiál, ani výkopové zeminy nebudou skladovány jinde, než na 
vytýčených stanovištích 

10) případné změny v projektu, týkající se pozemků určených k plnění funkcí lesa budou 
vždy předem konzultovány s vlastníky dotčených lesních pozemků a jejich odbornými 
lesními hospodáři. 
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11) veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí 
únikem nebezpečných látek a jejich průniku do okolních pozemků 

12) všechny realizační práce budou prováděny v souladu s požárními předpisy, tak aby nebyly 
ohroženy sousední lesní porosty  

25. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Soběslav, odboru 
životního prostředí, č.j. MS/16553/2013 ze dne 6.8. 2013 

 V průběhu stavby musí být eliminováno nebezpečí znečištění dotčených vodních toků 
stavebním materiálem a závadnými látkami. 

 Případné napadávky (stavební materiál, dřeviny, atd.) do koryt dotčených vodních toků 
z nich budou neprodleně odstraněny. 

 V rámci prací při odstraňování dřevin nebudou narušena koryta dotčených vodních toků, 
případně bude obnoven jejich původní stav. 

26. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Tábor, odboru dopravy, 
č.j. METAB 9794/2018/OD/Vpec ze dne 20. 2. 2018. 

Podmínky závazného stanoviska: 

Na základě žádosti vlastníka dráhy nebo vlastníka pozemní komunikace a po vydání souhlasu 
drážního správního úřadu rozhodne příslušný silniční správní úřad v souladu s ustanovením 
37 odst.  4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), 
ve znění pozdějších předpisů o zrušení přejezdu „SO 53-13-01“ Zrušení přejezdů na staré 
trati“ 

Před zahájením stavby v souladu s ustanovením 38 a 39 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích projedná přepravní trasy materiálu. Závěry tohoto projednaní budou 
zapracovány ve výrokové časti stavebního povolení stavby hlavní, tj. “Modernizace trati 
Veselí n/L - Tábor, 11. část, úsek Veselí n.L.- Doubí u Tábora, 2.etapa Soběslav - Doubí“. 
V maximální možné míře budou přijata opatření k zajištění ochrany veřejných zájmů, jako 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebního stavu a dopravně technického stavu 
dotčené pozemní komunikace apod. 

27. Stavebník dodrží podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví č.j. KUJCK 104729/2018/OZZL ze dne 14. 8. 2018 
o povolení výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon). Povoluje výjimku podle: 

 ust. 56 odst. 1 zákona pro druh živočicha: svižník polní (Cicindela campestris) 

 ust. 56 odst. 1 a odst. 2 písm. e) zákona pro tyto druhy živočichů: bramborníček hnědý 
(Saxicola ruberta), kavka obecná (Corvus monedule), ťuhýk obecný (Lanius collurio) 

 ust. 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona pro druh živočicha: blatnice skvrnitá (Pelobates 
fuscus). 

Výjimka se uděluje za předpokladu respektování následujících podmínek: 

1) V předstihu před zahájením vlastních zemních prací bude provedeno skácení dřevin 
a odstranění keřů a kosení (vyklizení ploch od vegetace). Tato činnost může být prováděna 
mimo období od 20. března až 30. června.  

2) Staveniště v blízkosti migračních tras je v době migrace obojživelníků (březen-červenec) 
potřeba zabezpečit provizorními návodnými objekty tak, aby migrující živočichově byli 
navedeni do migračního prostoru, kde budou moci projít. Všechny výkopy v blízkosti 
migračních tras a trvalého výskytu obojživelníků zabezpečit tak, aby nedocházelo k pádu 
živočichů do těchto výkopů. Pokud nebude možno provádět stavbu mimo dobu migrace 
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obojživelníků, je nutno vybudovat zábrany a odchytová zařízení a provést transfery těchto 
živočichů mimo místo staveniště ve směru migrace (cílové lokality). 

3) V případě výskytu zvláště chráněných živočichů v místech, kde mohou být ohroženi 
stavebními pracemi, budou tito přemístěni a o této skutečnosti bude proveden záznam 
odborně způsobilou osobou vykonávající dozor. 

4) V průběhu prací bude veškeré technické zařízení zabezpečeno tak, aby nedošlo k úniku 
ropných a jiných chemických látek do vodních toků a půdy, a tím ke změně nebo poškození 
biotopů přítomných zvláště chráněných živočichů. 

5) Všechny přeložky elektro a slaboproudu v nadzemním vedení budou respektovat obecné 
zásady ochrany ptáků před úrazem či usmrcením elektrickým proudem. 

6) Bude zajištěn náhradní biotop pro výskyt blatnice skvrnité (Pelobates fuscus), jako 
kompenzace za zjištěné místo rozmnožování (zářez u stanice Myslkovice, úsek 12 
biologického průzkumu). V tomto místě budou zásahy do půdního povrchu prováděny 
v období od října do poloviny března. 

7) Na vhodných místech (např. náspy, zářezy, portály tunelů) bude, po konzultaci s osobou 
provádějící biologický dozor stavby, provedeno osetí druhově bohatou travní směsí obsahující 
také stanovištně a geograficky původní druhy bylin, jejíž složení bude odsouhlaseno 
Agenturou ochrany přírody a krajiny. 

8) Investor seznámí zhotovitele stavby, smluvní partnery nebo organizace zajišťující 
jednotlivé práce formou subdodávky s podmínkami tohoto rozhodnutí a nutností jejich 
dodržování, dále zajistí, aby zhotovitel stavby umožnil (po předchozí dohodě) pracovníkům 
AOPK ČR a investorem stanovené odborně způsobilé osobě (ekologický dozor) vstup do 
prostoru staveniště po celou dobu stavby až do doby kolaudace, zval je na kontrolní dny 
a zajistil, aby bylo dbáno jejich připomínek uvedených do zápisu z kontrolních dnů. 

9) V průběhu stavby bude zajištěn ekologický dozor odborně způsobilé osoby. 

10) K 31. 1. každého roku v rámci povolené výjimky bude správnímu orgánu zaslán přehled 
všech v předchozím roce provedených prací a zásahů při manipulacích s dotčenými zvláště 
chráněnými živočichy. O místech nálezů jedinců druhů budou vedeny přesné záznamy 
(zejména počet jedinců - kvalifikované odhady, popis biotopu v místě nálezu), včetně 
lokalizace nálezu (např. GPS koordináty, mapový zákres, foto lokality, orientační body, 
popř. viditelné označení v terénu). Přehled bude předán v ucelené formě (předání výsledků lze 
též provést elektronicky, a to v obecných formátech běžně převoditelných dat). 

28. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy 
a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství č.j. KUJCK 28701/2018 ze 
dne 26. 2. 2018. V případě, že si stavba vyžádá zásah do silničního pozemku silnice I/3, 
zhotovitel stavby požádá v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací u zdejšího 
úřadu o povolení zvláštního užívání a v případě, že bude nutné omezení silničního provozu 
silnice I/3 požádá zhotovitel stavby i o stanovení přechodné úpravy provozu po dobu 
provádění prací. Dle rozsahu prací a potřebného záboru silnice I. třídy zdejší úřad rozhodne, 
zda bude nutné vydat i povolení částečné uzavírky silnice I/3. 

29. Stavebník dodrží podmínky vyjádření obce Myslkovice ze dne 22. 2. 2018. Po dokončení 
stavby ve zkušebním provozu  měření hluku. 

30. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Policie ČR Krajského ředitelství policie Jihočeského 
kraje, ÚO Tábor, DI,  č.j. KRPC-20877-2/ČJ-2018-020806 ze dne 2. 3. 2018.  

 Doplnit svodidlo na mostě v km 70,698 na přeložce silnice III/00350. Most není v obci 
a povolená rychlost je vyšší než 60 km/h. 

 Na přeložce silnice III/13521 prověřit rozhledové trojúhelníky v křižovatce sestávající 
silnicí III/13521 i pro rozhled na protijedoucí vozidla při jízdě přímo nebo vlevo ve směru od 
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Chlebova. Po pravé straně silnice je navržena zeď s oplocením. Dále prověřit rozhledové 
trojúhelníky u upravovaného vjezdu do společností Spilka. 

 Dopravní značení na přeložkách komunikací bude dle výkresové části. Tato se liší od popisu 
v technické zprávě. Na přeložce silnice III/13521 požadujeme doplnit před křižovatku se 
silnicí II/135 IS 4b směrová tabule s místním cílem - centrum. Na stávající silnici II/135 
požadujeme doplnit dopravní značení navádějící na dálnici D3 a zároveň odstranit dopravní 
značení navádějící na dálnici D3 po stávajících trasách. Na přeložce silnic požadujeme 
upravit DZ P 1 - křižovatka s vedlejší pozemní komunikací tak, aby odpovídala tvaru 
křižovatky nebo je nutno doplnit E 2b - tvar křižovatky. 

 SO 52.30.03 Propoj II/135 a severní části Zvěrotic - u křižovatek s místními komunikacemi 
nelze použít směrové sloupky červené Z l1s,d,g, ale křižovatky musí být označeny 
dopravními značkami P1 nebo P2 na hlavní a P4 nebo P6 na vedlejší pozemní komunikaci. 
Dopravní zařízení Z11 c, d, g označují sjezdy na účelové komunikace. 

 SO 52.30.18 - k dopravnímu zařízení Z 4c - požadujeme doplnit C 4c - přikázaný směr   
objíždění vpravo a vlevo. 

 DIO - u rušeného přejezdu v km 62,4 je nutno vytvořit ještě objízdnou trasu pro vozidla 
s výškou nad 3,7 m. Tyto vozidla mají zakázán jízdu na silnici II/135 ul. Tyršova pod 
železniční most. Skutečná podjezdná výška je méně než 3,9 m nikoli v projektu uváděných 
výše než 4,0 m. Ve fázi 2. je navržena objízdná trasa po místní komunikaci ve velmi špatném 
technickém stavu se šířkou do 4,0 m. 

 U rušeného „přejezdu“ v km 65,9 - v místě dle PD není přejezd, ale most přes silnici 
III/13510. Silnici III/13510 je pod zrušeným mostem nutno rozšířit na parametry dle 
ČSN 736101. Navrhovaná objízdná trasa pro uzavírku silnice III/13510 je z Nedvědic do 
Rybovy Lhoty polní cesta široká do 4 m ve velmi špatném technickém stavu nevhodná pro 
vedení objízdné trasy, nutno navrhnout jinou objízdnou trasu. 

 V PD není řešen přejezd na místní komunikaci Klenovice - Ovčín. 

31. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru 
Jihočeského kraje, Územního odboru Tábor, č.j. HSCB-1146-2/2018 UO-TA ze 
dne 20. 3. 2018. 

 Vzhledem k tomu, že v hydrantu na přípojce požární vody před armaturní šachtou 
SO 5225-01 s ohledem na výškový rozdíl hladiny vody v požární nádrži pro Zvěrotický 
tunel, podle výkresu podélného profilu potrubního vedení SO 52-71-06, nebude zajištěn 
zásobovací přetlak alespoň 0,2 MPa, musí být na přípojce vody umožněno připojení mobilní 
požární tec prostřednictvím savicového šroubení prům. 110 mm na potrubí DN 100 mm pro 
zvýšení tlaku požárními čerpadly do suchovodu vedeného po straně tunelové trouby 
(obdoba úpravy pro tunel u Sudoměřic u Tábora), v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 
písm. i) a 1) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění vyhlášky č. 221/2014 
Sb. 

32. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského 
kraje se sídlem v Českých Budějovicích č.j. KHSJC 24639/2018/HOK JH ze dne 29. 8. 2018.  

1) Musí být realizována všechna protihluková opatření vyplývající z Akustického posouzení, 
Podklad dokumentace ke stavebnímu povolení, zakázkové číslo 18.0297-04, Modernizace 
trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - 
Doubí, červenec 2018, nejpozději před zahájením užívání stavby. 

2) Před uvedením stavby do užívání musí být prokázáno výsledky měření hluku (monitoring 
v průběhu zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby), že hluk ze železniční 
dopravy nepřekračuje hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb 
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a v chráněných venkovních prostorech jak v ochranném pásmu dráhy, tak i mimo ně, a že 
hluk ze silniční dopravy na souvisejících stavbách nepřekračuje hygienické limity hluku 
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a že hluk 
z provozu všech stacionárních zdrojů hluku nepřekračuje hygienické limity hluku 
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. 

3) V případě, že z výsledků měření vyplyne, že hygienické limity hluku nejsou dodrženy, 
musí být realizována další (dodatečná) protihluková opatření, která dodržení hygienických 
limitů zajistí a jejich účinnost musí být znovu ověřena měřením. 

4) Po celou dobu stavby musí být zajištěno, aby voda dodávaná spotřebitelům odpovídala 
požadavkům vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších změn a doplňků 
(dále jen „vyhl. č. 252/2004 Sb.“). 

5) Před uvedením vodovodů do provozu musí být výsledky analýz vzorků vody v rozsahu 
kráceného rozboru doloženo, že jakost pitné vody dodávaná spotřebitelům plně vyhovuje 
požadavkům vyhl. č. 252/2004 Sb. 

33. Stavebník dodrží podmínky stanoviska a vyjádření Povodí Vltavy č.j. 19870/2018-142 ze dne 
13. 4. 2018. 

I. stanovisko správce povodí 

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí 
Horní Vltavy (ustanovení § 24 až   § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, neboť lze 
předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za 
následek nedosažení jeho dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného 
záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. 

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem jsou k uvedenému záměru následující 
podmínky: 

1) Stavbou železničního koridoru nebude omezen průtočný profil dotčených vodních toků. 

2) Ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Černovický potok, zejména 
v jeho aktivní zóně, bude provádění prací minimalizováno na nezbytně nutnou dobu. 

3) Stavba bude zabezpečena proti odplavování zemního materiálu při případných 
povodňových stavech nebo intenzivních srážkách. Případně odplavený materiál bude 
odstraněn z koryt vodních toků v rámci stavby. 

4) Demontované konstrukce a materiály budou neprodleně odstraněny z koryt vodních toků 
a ze záplavového a inundačního území vodního toku. 

Dle předloženého zákresu výše uvedené stavby v katastrální mapě jsou souřadnice dle 
Centrální evidence vodních toků následující: 

a) Most SO 52-20-02 X= 1135620, Y= 732482. 

b) Propustek SO 52-21-01 X= 1136790, Y 733088. 

II. vyjádření účastníka vodoprávního řízení 

Jako správce významného vodního toku Černovický potok, drobných vodních toků 
Myslkovický potok IDVT 10256298, IDVT 10252778 a IDVT 10260742 a jako organizace 
s právem hospodařit k dotčeným pozemkům ve vlastnictví státu p.č. 1674, 2163, 1615, 1675 
a 2168 v k.ú. Zvěrotice vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové 
dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující vyjádření: 
Souhlasíme s uvedeným záměrem „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II. část, úsek 
Veselí nad Lužnicí - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav Doubí“ za předpokladu splnění 
podmínek v oddíle I. a následujících podmínek: 

1) Stavbou dotčené pozemky vodních toků budou po skončení stavby uvedeny do původního 
stavu. 
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2) Zahájení a ukončení prací na křížení vodních toků požadujeme min. 14 dní předem 
oznámit na Povodí Vltavy, státní podnik - provozní středisko Lužnice, U Vodárny 837, 
391 81 Veselí nad Lužnicí - I. Šedivá - tel. 724 275 409, T. Korbel - tel. 602 256 974. Rovněž 
požadujeme přizvat na kontrolní dny stavby, ke kontrole a k odsouhlasení prací a k účasti na 
závěrečné kontrolní prohlídce. 

3) Provoznímu středisku Lužnice ve Veselí nad Lužnicí bude pro potřeby správce toku 
předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení vodního toku a souběhu 
s vodním tokem (situace s okolím 50 m) v digitální formě (výkres v některém z formátů 
DWG, DGN nebo DXF), seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic X, Y, Z ve 
formátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy - situace v měřítku 1:500 a detailní situační 
a výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv. v tištěné 
podobě a digitálně ve formátu PDF. 

4) Požadujeme před zahájením řízení o povolení stavby majetkoprávní vypořádání. 

Veškeré nově budované úpravy koryta toku zůstanou v majetku investora. 

K předloženému povodňovému plánu (PP) máme tyto připomínky: 

• V kap. A.5.2. opravit správce hlásného profilu „B“ Tučapy - Povodí Vltavy, státní podnik. 

• Požadujeme aktualizovat všechna spojení, povodňové komise. Po doplnění a schválení 
požadujeme předat PP ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě na Povodí Vltavy, státní podnik - 
provozní středisko Lužnice ve Veselí nad Lužnicí. 

K předloženému havarijnímu plánu (HP) máme tyto připomínky: 

• Opravit kontakt na havarijního technika závodu Horní Vltava v Českých Budějovicích - 
tel. 776 562 566. 

• Požadujeme doplnit kontakt na oblastní vodohospodářský dispečink - tel. 602 140 130 
a aktualizovat i ostatní spojení, doplnit konkrétní odpovědné pracovníky zástupců investora 
a pověřené osoby dodavatele. Po doplnění a schválení požadujeme předat HP ve 2 
vyhotoveních v tištěné podobě na Povodí Vltavy, státní podnik - provozní středisko Lužnice 
ve Veselí nad Lužnicí.  

34. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Lesů České republiky, sp.p. ST-oblast povodí Vltavy, 
Benešov, č.j. LCR954/000796/2018 ze dne 23. 3. 2018. 

Správce toku vydává stanovisko k záměru s těmito podmínkami: 

1) Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace po zapracování této 
změny: 

Úprava vodního toku Habří potok v rámci SO 52-20-04 Most v km 70,437, bude probíhat 
následujícím způsobem: Přirozené koryto vodního toku bude opevněno pružnou konstrukcí 
(kamenná rovnanina, zához), provedenou z kamene o min. hmotnosti 80 kg, a ne kamennou 
dlažbou do betonu, jak je navrženo v projektové dokumentaci. Tato úprava bude v místě 
přechodu na přirozené koryto na horním i dolním konci zakončena prahem. 

2) Zrušení části stávajícího opevnění koryta v majetku LČR (inv. č. 920 756) bude před 
vydáním stavebního povolení vypořádáno uzavřením „Dohody o narovnání“ dle ustanovení 
§1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

3) LČR po realizaci stavby převezmou bezúplatně do svého majetku část nové úpravy koryta 
vodního toku budovanou na pozemku p. č. 777 v k. ú. Roudná nad Lužnicí. Za tímto účelem 
investor stavby zajistí označení této části úpravy koryta jako samostatného stavebního objektu 
v projektové dokumentaci a dále za tímto účelem před vydáním stavebního povolení uzavře 
s LČR „Smlouvu o zajištění přípravy a realizace stavebních objektů vyvolaných stavbou“. 
Veškeré ostatní objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo 
jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla. 

4) Stávající propustek pod polní cestou nacházející se na pozemku p. č. 777 v k. ú. Roudná 
nad Lužnicí není v majetku LČR, jeho pravděpodobným vlastníkem je obec Roudná. Proto 
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požadujeme zřízení služebnosti ve prospěch obce Roudná, případně ve prospěch jiného 
vlastníka tohoto propustku. Před vydáním stavebního povolení bude s vlastníkem propustku 
uzavřena „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“, po realizaci bude nový 
propustek zaměřen a dojde k uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti“. 

5) Stavební povolení může být vydáno až po zapracování výše uvedených podmínek. 
Přepracovanou projektovou dokumentaci požadujeme předložit k novému vyjádření.  

35. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Lesů ČR, s.p., Lesní správa Tábor, 
č.j. LCR/000704/2018 ze dne 6. 3. 2018.   

• budou splněny všechny zákonné podmínky stanovené zákonem č. 289/95 Sb. o lesích 
a souvisejících vyhlášek 

• v časovém rámci dočasného odnětí nebo omezení ve využívání bude provedena rekultivace 
a zalesnění těchto pozemků, včetně dopěstování do zajištěné kultury, na náklady investora dle 
projektu biologické rekultivace, který bude předložen všem zainteresovaným subjektům před 
vydáním rozhodnutí o odnětí z PUPFL, pokud nedojde k jiné dohodě, nebo jinému plnění 

• humusová vrstva ze všech zaujatých lesních pozemků bude deponována samostatně a bude 
rozprostřena na lesních úsecích v rámci rekultivace 

• veškeré práce týkající se stavby budou vykonávány tak, aby nedošlo k poškození lesních 
pozemků a porostů s ohledem na extrémní svahové podmínky, nedojde k porušení půdního 
krytu 

• stavební a jiný materiál nebude skladován na lesních pozemcích, pozemky PUPFL 

• stavba bude do budoucna zajištěna tak, aby nedocházelo k poškozování okolních lesních 
pozemků a porostů 

• případné nevyhnutelné škody na lesních pozemcích a porostech stavbou vzniklé budou před 
kolaudací stavby ošetřeny, pozemky s porosty zajištěny tak, aby nedocházelo k dalším 
škodám, např. sesuvem půdy apod. (popř. budou zřízeny terasy zpevňující půdu, ošetřeny 
poškozené kmeny stromů) 

• vzhledem k situování stavby v blízkosti lesních porostů vlastník ani OLH neručí za případné 
poškození stavby lesním provozem či živelnými činiteli 

• po ukončení stavby bude provedena venkovní pochůzka s posouzením výše uvedených 
opatření 

• po nabytí právní moci rozhodnutí o trvalém odnětí, dočasném odnětí nebo omezení ve 
využívání předmětných pozemků dojde ze strany investora k úhradám vůči vlastníkovi - 
LČR, s.p., popřípadě ostatním vlastníkům, všech náhrad vypočtených dle vyhlášky MZe 
č. 77/1996 Sb. v platném znění a souvisejících na základě znaleckého posudku k dotčeným 
pozemkům 

• v případě prodeje pozemků trvale odejmutých z PUPFL půjde o prodej za cenu v čase 
a místě obvyklou 

• bude dodržen předložený projekt k územnímu řízení, případné nutné změny budou 
projednány s vlastníkem pozemku 

• stavbou nebudou narušeny dosavadní přístupové komunikace k lesním pozemkům, 
popř. dojde k náhradnímu řešení i v průběhu stavby 

• po nabytí právní moci stavebního povolení budou Lesy ČR, s.p. a vlastníci lesních pozemků 
včas předem informováni o nutnosti odstranění lesního porostu a venkovním šetřením budou 
seznámeni s vytýčenou hranicí. 

36. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Lesů České republiky, s.o, Lesní správa 
Jindřichův Hradec, č.j. LCR193/00000170/2018 ze dne 23. 3. 2018.          

V případě lesních pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Lesy České 
republiky,  s.p., které budou stavbou přímo dotčeny, bude s každou místně příslušnou Lesní 
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správou LČR řešeno konkrétní zatížení předmětných pozemků věcným břemenem, trvalé či 
dočasné vynětí z PUPFL, atd.  

37. Stavebník dodrží splnění podmínek Ředitelství silnic a dálnic, č.j. 16408/18-12110 ze 
dne 23. 8. 2018 

1) Do projektové dokumentace budou zapracovány změny týkající se výše uvedených objektů 
odvodnění (detaily byly projednány mezi ŘSD ČR a Metroprojektem Praha a.s. na jednání 
konaném dne 10. 8.2018). Tyto změny budou předloženy ŘSD ČR provoznímu úseku GŘ 
k vyjádření. 

2) Objekt bude stavebně - technicky zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany 
provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby 
dálnice. Dále bude objekt zajištěn tak, aby vyhovoval hygienickým požadavkům na ochranu 
proti účinkům hluku, vibrací, prašnosti a exhalací způsobených provozem na dálnici. 

3) Při stavbě nesmí být žádným způsobem dotčeno těleso dálnice D3 ani jeho příslušenství, 
mimo projednané lokality odvodnění. V případě poškození dálnice či jejího pomocného 
pozemku vlivem stavby či jejího provádění uvede investor vše bezodkladně do původního 
stavu na své náklady. 

4) Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na dálnici D3. 

5) Upozorňujeme, že v rámci zkušebního provozu hluku, které bude vyhodnoceno v listopadu 
2018 a na základě výsledků vyhodnocení proběhne kolaudace dálnice D3. Pokud se stavbou 
železničního koridoru zhorší hluková zátěž, opatření pro její snížení bude zajišťovat na svoje 
náklady investor stavby modernizace trati, tj.SŽDC. 

6) Upozorňujeme investora, že dle ustanovení zákona č. 1311997 Sb. o pozemních 
komunikacích musí požádat o rozhodnutí o povolení stavby v ochranném pásmu dálnice D3 
silniční správní úřad, tj. odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy. 

7) Upozorňujeme investora, že dle ustanovení zákona č.13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích musí požádat pro zásahy do stavebních objektů ŘSD ČR o povolení zvláštního 
užívání dálnice silniční správní úřad, tj. odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy. 

8) Informace o uložení sítí v naší správě si vyžádejte od našeho geodeta Pavla Dvořáka, 
tel. 241 084 362, které zapracujete do projektové dokumentace. Formulář pro výdej podkladů 
ze základní mapy komunikace (ZMK) je k dispozici na adrese https://www.rsd .cz/ 

9) Před zahájením stavby je nutné smluvně ošetřit zřízení trvalých a dočasných záborů na 
pozemcích ŘSD ČR. Seznam dotčených pozemků rozdělený na dočasné a trvalé zábory nám 
bude v předstihu poskytnut k projednání. Dále je nutné uzavřít smlouvu o spolupráci na 
provozování a údržbu společného úseku kanalizace stavebního objektu SO 7 - 301 stoka „K“ 
v km 92,3 až 92,6 dálnice D3. 

10) Po dokončení stavby předáte na ŘSD - provozní úsek situaci se zakreslením skutečně 
provedené stavby včetně geodetického zaměření. Geodetická dokumentace bude zpracována 
dle platných směrnic ŘSD, a to zejména dle směrnice B2 a Cl. Předepsaným formátem je 
DGN verze 7. 

38. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření Správě a údržbě silnic 
Jihočeského kraje, č.j. SUS JcK 02077/2018 ze den 16. 4. 2018. 

1) Podmínky majetkoprávní 

Ve smyslu 9 zákona č. 13/1997 Sb. jsou silnice II. a III. třídy vlastnictvím Jihočeského kraje. 
Mostní objekty jsou dle § 12 výše uvedeného zákona součástí těchto silnic. 

Nově budované silnice nebo jejich přeložky včetně silničního příslušenství musí být dle 
těchto ustanovení zahrnuty do silniční sítě. Přeložky silnic II. a III. třídy předá investor stavby 
včetně pozemků jimi zastavěných do vlastnictví Jihočeského kraje. Při výstavbě tělesa 
železničního koridoru dojde k trvalým záborům pozemků ve vlastnictví Jihočeského kraje. 
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Části původních silnic, které po vybudování přeložek silnic II. a III. třídy budou určeny 
k vyřazení ze silniční sítě je nutno spolu s pozemky, které jsou těmito silnicemi zastavěny, 
předem nabídnout do vlastnictví obcí v jejichž katastru se tyto nemovitosti nacházejí. Souhlas 
jednotlivých obcí se musí kromě příslušných smluv o převodu majetku doložit též souhlasem 
obecních zastupitelstev, neboť se jedná o nakládání s majetkem obce. Pokud tuto silnici obec 
nepřevezme je nutné v případě, že komunikace slouží jako připojení sousední nemovitosti 
smluvně zajistit její převod vlastníku této nemovitosti. V ostatních případech ji investor 
stavby rekultivuje a pozemek bude převeden dle smlouvy o majetkoprávním vypořádání 
s původním vlastníkem - Jihočeským krajem. O zařazení či vyřazení pozemní komunikace do 
jednotlivých kategorií rozhodne příslušný silniční správní úřad. 

Před vydáním stavebního povolení budou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích 
o převodu staveb a pozemků do vlastnictví Jihočeského kraje, případně jiné dohody 
o majetkoprávním vypořádání silnic a pozemků na: 

1. a) silnice a pozemky ve vlastnictví Jihočeského kraje dotčené stavbou (trvalé   zábory) 

2.    b) převod nově budovaných silnic - přeložek (včetně součástí a příslušenství) a jimi 
zastavěných pozemků, které budou jako silnice II. a III. třídy ve vlastnictví JcK. 

3.    c) převod vlastnického práva k silnicím II. a III. třídy s budoucím vlastníkem, pro jejich 
přeřazení do komunikací ( 3 odst.3 zákona č. 13/1997 Sb.) 

Návrhy těchto smluv vyhotoví odbor dopravy a sil. hospodářství Jihočeského kraje. Tyto 
smlouvy podléhají schválení zastupitelstvem Jihočeského kraje. 

Upozorňujeme v této souvislosti na skutečnost, že veškeré nakládání s majetkem Jihočeského 
kraje (vzetí do majetku, případně vyřazení z majetku Kraje) podléhá ve smyslu 36 Zákona 
129/2000 schválení zastupitelstvem Jihočeského kraje. 

2) Inženýrské sítě 

Investor stavby uzavře před vydáním stavebního povolení nebo územního souhlasu 
s Jihočeským krajem smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na 
umístění vedení do pozemku, který je majetkem Jihočeského kraje a Správě a údržbě silnic 
JcK, závodu Tábor k němu přísluší právo hospodaření. K uzavření této smlouvy je nutné, aby 
investor stavby doložil informativní výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, katastrálního pracoviště Tábor na pozemek ve vlastnictví Jihočeského kraje, 
který bude opatřen razítkem Katastrálního úřadu a podpisem příslušného pracovníka a ve 
čtyřech vyhotovení zákres vedení do katastrální mapy. Návrhy těchto smluv vyhotoví 
SÚS JcK závod Tábor. 

3) Realizace stavby 

Dopravní opatření a přepravní trasy po dobu stavby viz, vyjádření SUS JcK 13 175/2011 
z 9. 11. 2011. 

Odstraněný materiál v majetku JcK. 

Součásti a příslušenství silnic dle § 12 odst.1/d. a  § 13 odst. d., s přihlédnutím k  § 14 zákona 
č. 13/1997 Sb. v platném znění, které budou ze stavby v majetku Jihočeského kraje trvale 
odstraněny / SDZ, svodidla, odfrézovaná AB drť,  kmeny stromů apod./ předá zhotovitel dle 
pokynů provozního náměstka SÚS JcK, závodu Tábor na středisko Dvorce. O předání 
a převzetí bude sepsán protokol. Ostatní přebytečný materiál bude zlikvidován v souladu s PD 
a zákonem o odpadech. Podmínka platí pokud ve smlouvách budoucích o majetkoprávním 
vypořádání, či souhlasech s trvalým nebo dočasným záborem dotčených staveb nebude 
Jihočeským krajem stanoveno jinak. 

Zvláštní užívání silnic, užívání ostatních pozemků JcK 

V případech zásahu do staveb a pozemků ve vlastnictví Jihočeského kraje, ke kterým má 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje právo hospodaření požádá zhotovitel stavebních 
prací min. 21 dní před zahájením stavebních prací příslušný silniční správní úřad o povolení 



23 /47 

zvláštního užívání silnice (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění). Po jeho vydání 
zhotovitel stavebních prací uzavře se SÚS JeK, závod Tábor smlouvu o finanční náhradě za 
zvláštní užívání nemovitosti, případně nájemní smlouvu na dobu a rozsah stavebních prací. 
Dále zhotovitel stavebních prací převezme stavbu nebo pozemek ve vlastnictví Jihočeského 
kraje do svého užívání od SÚS JeK a po ukončení prací jej následně protokolárně předá zpět 
SÚS JcK. K uzavření smlouvy je nutné, aby zhotovitel předložil živnostenský list, nebo výpis 
z obchodního rejstříku, případně zřizovací listinu (ověřenou kopii). Smlouva o finanční 
náhradě se uzavírá i v případě, že není nutné povolení od příslušného silničního správního 
úřadu. Podmínka hrazení finanční náhrady platí pokud ve smlouvách budoucích 
o majetkoprávním vypořádání či souhlasech s trvalým nebo dočasným záborem dotčených 
pozemků nebude Jihočeským krajem stanoveno jinak. 

Užívání dokončené stavby 

Do vydání kolaudačního souhlasu předá investor příslušné objekty do majetku JcK. 
V opačném případě nebude Správa a údržba silnic JcK vykonávat jejich údržbu a správu. 

39. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření  Jihočeského muzea v Českých 
Budějovicích č.j. 278/2018 ze dne 12. 2. 2018 

Stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy podle § 21-23 zák. č. 20/1987 
Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů - při zemních pracích dojde 
k archeologickým nálezům pozůstatkům pravěkého nebo středověkého osídlení. Proto je 
nutné, aby investor zabezpečil provedení záchranného archeologického výzkumu, který bude 
v tomto případě probíhat formou archeologického dozoru při zemních a stavebních pracích na 
dotčeném území. Rozsah a formu výzkumu určí přímo některá z oprávněných institucí 
(Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Archeologický ústav v Praze). Na provedení 
archeologických prací uzavře Investor řádnou dohodu s oprávněnou institucí. 

40. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření Národního památkového ústavu, 
Územně odborné pracoviště v Českých Budějovicích, NPU-331/12157/2018 ze 
dne 28. 2. 2018 

Stavba proběhne na území s archeologickými nálezy a její realizace je z hlediska památkové 
péče možná za podmínky, že stavebník podle 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění 
oznámí zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR 
a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. 

41. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření Českých drah, RSM Praha, 
č.j. 1187/2018-RSMPHA ze dne 11. 5. 2018 

1) Toto vyjádření k projektu stavby je stanoviskem Regionální správy majetku Praha jako 
správce majetku v zájmovém území a je podmíněn souhlasem ČD, as. GŘ 032. Souhrnné 
vyjádření Českých drah, as. bude vydáno 03 GŘ Praha ČD, as. 

2) Stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb. o drahách 
v platném znění na Drážním úřadu Praha. 

3) Před zahájením stavebního řízení požadujeme uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na 

realizaci stavby „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor. II, část, úsek Veselí nad Lužnici - 
Doubí u Tábora 2. etapa Soběslav - Doubí“, kontaktní osoba JUDr. Mainzer, tel. 724 852 434. 

4) Na plochy zařízení staveniště a dočasné zábory požadujeme uzavřít nájemní smlouvu, 
kterou bude řešeno užívání pozemků za účelem realizace prací investorem do doby ukončení 
veškerých stavebních prací. Kontaktní osoba pí Píchová BBA, tel.: 725 850 110. V případě, 
že žádost nebude zaslána do 14 dnů od odeslání souhrnného stanoviska za ČD, a.s. 03 GŘ 
Praha, celkový souhlas s pracemi na pozemcích ve vlastnictví ČD. a.s. tím pozbývá platnosti. 
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5) Stavba bude realizována v souladu s plánem Územně majetkového vypořádání 
železničních stanic (dále ÚMVŽST) mezi společností České dráhy, as. (dále jen ČD, a.s.) 
a společností Správa železniční dopravní cesty, s.o. (dále SŽDC, s.o.). 

6) Pozemky pro stavbu, včetně zařízení staveniště a přístupových cest budou protokolárně 
předány správcem panem Pilečkem, tel.: 724 852 447, a to nejméně 14 dní před zahájením 
stavby. Majetek ve správě RSM Praha nesmí být stavebními pracemi bez předcházející 
dohody se správcem ohrožen ani nesmí být omezena jeho funkčnost. 

7) Zároveň požadujeme přizvat správce ke kontrole pozemku s protokolárním předáním po 
dokončení stavebních prací. Ke dni předání musí být majetek ČD, as. ve správě RSM Praha 
uveden do původního stavu. Tento protokol není podklad ke kolaudaci stavby. Souhlas 
s kolaudací stavby bude vydán na základě souhlasu správce a splnění majetkoprávních 
podmínek výše uvedených referentkou správy majetku a marketingu paní Stychovou. 
tel: 972 522 759. 

8) Musí b dodržena platná legislativa na ochranu životního prostředí, zejména zákon 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů, a vyhláška č 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení, ve znění pozd. předpisů. Během realizace stavby bude dodržován 
Standard péče o přírodu a krajinu AOPK ČR: Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A0l 
002. Jakýkoliv zásah do zeleně rostoucí na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. (kácení, ořezy. 
apod.), bude předem konzultován s ekologem RSM Praha, pracoviště Plzeň, Ing. Špatenková, 
tel.: 720 987 489. Stávající ozeleněné plochy budou v případě poškození znovu zatravněny. 
Pozemek ve vlastnictví ČD, a.s., nebude stavební činností znečištěn, po ukončení stavby bude 
uklizen. 

9) Toto souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené projektové 
dokumentace. Případné změny a doplňky projektové dokumentace musí být znovu 
projednány s ČD, a.s., RSM Praha. 

10) Jako účastník územního a stavebního řízení žádáme, aby výše uvedené podmínky tohoto 
stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do příslušného rozhodnutí jako nezbytně závazné, 
nebo souhrnně v jedné z jeho podmínek a uvedením čísla jednacího a data vydání. 

11) Příslušný stavební úřad žádáme o zaslání všech povolení a vyjádření týkajících se dané 
stavby na adresu ČD, a.s. RSM Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 00, Praha 3. 

42. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření o existenci sítí elektronických 
komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 620953/18 ze dne 
6. 6. 2018.  

43. Stavebník zajisti splnění podmínek uvedených ve vyjádření o existenci distribuční soustavy 
(elektrická síť) E.ON Distribuce, vydané E.ON Servisní , s.r.o., č.j. M18416-16253205 ze dne 
24. 5. 2018.  

44. Stavebník zajisti splnění podmínek uvedených ve vyjádření o existenci distribuční soustavy 
(elektrická síť) E.ON Distribuce, vydané E.ON Servisní , s.r.o., č.j. M12398-16264594 ze dne 
7. 8. 2018.   

45. Stavebník zajisti splnění podmínek uvedených ve vyjádření o existenci distribuční soustavy 
(plyn) E.ON Distribuce, vydané E.ON Servisní, s.r.o., č.j. M18416-16253205 ze dne 
24. 5. 2018.  

46. Stavebník zajisti splnění podmínek uvedených v souhlasu se stavbou a činností v ochranném 
pásmu zařízení distribuční soustavy plynu  ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. 
č.j. P998916272361 ze dne 24. 8. 2018 

1) V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně 
dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, 
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že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve 
svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. 

2) Zakreslení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území do všech 
vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo 
v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu 
mechanizace s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli 
o hranicích ochranného pásma trvale informováni. 

3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu a to nejméně 
14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné 
trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací 
povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném 
rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. 
(dále jen ECZR). Vytýčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Jiří Klobása, 
tel.: 38120 0712, email: jiri.klobasa@eon.cz. 

4) Prokazatelné seznámení pracovníků konající výkopové práce s uložením plynárenského 
zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost 
a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní 
nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.). 

5) Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3050 (NTP a STP - 
zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP - zásyp prosátou zeminou nebo kopaným 
piskem). 

6) Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby 
nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme 
při vytýčeni nebo po jeho odkrytí. 

7) Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby 
s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN EN 1594, 
TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 a 03, 
ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umisťování objektů a provádění 
zemních prací. 

8) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. 
O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na 
zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

9) Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních 
vrstev, budou přizváni zástupci Regionální správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. 
O kontrole bude proveden zápis. 

10) Po konečných úpravách nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety 
terénu. 

11) Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/2000 Sb. 
v platném znění, po předchozí dohodě se správcem zařízení. 

12) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li 
písemnou dohodou stanoveno jinak. 

13) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve 
vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECD a podmínkách práce 
v jeho blízkosti ze dne 24. 5. 2018. 

14) Ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení na telefonní číslo Poruchové 
služby 1239. 

47. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČD-Telematika a.s., 
č.j. 2741/2018-O ze dne 1. 3. 2018 
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V rámci realizace stavby včetně rušení starého tělesa dráhy je nutné zachování 
provozuschopnosti stávajícího komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o.-TÚDC 
včetně dodržení všeobecných podmínek SŽDC,s.o.-TÚDC, nutný dozor ČD-T,a.s.-SKS 
včetně vytýčení podzemního komunikačního vedení v majetku SŽDC,s.o.-TÚDC min.14 dní 
před zahájením prací - ČD-T, a.s. SKS p. Chrenka (kontaktní tel. 602749522; 972 544 475). 
K PD ve stupni DSP „ Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - II.část, 2.etapa 
Soběslav - Doubí“ je nutné vyžádání si písemného stanoviska zejména k řešení úprav 
stávajícího komunikačního vedení z důvodů vyvolaných stavbou od správce vedení 
SŽDC,s.o.-TÚDC Ing. Cinádr Stanislav (kontaktní tel. 972544621, 602551856, 
email: stanislav.cinadr@tudc) bez tohoto písemného vyjádřeni je nepřípustná jakákoliv 
manipulace s vedením a zařízením včetně zemních prací či používání mechanizace nad 3,5 t 
v ochranném pásmu stávajícího podzemního komunikačního vedení a zařízení v majetku 
SŽDC,s.o.-TÚDC. 

48. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených v souhlasu s realizací stavby vydané 
společností Čevak a.s., č.j. O1800000562 ze dne 19. 2. 2018  

    Obecná ustanovení: 

 Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005. 

 V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít 
šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu 
s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním 
provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací 
vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden minimálně 0,5m nad terén do poklopů 
ovládacích armatur. 

 Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě 
dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8. 

 Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním 
sifonovým přepadem. Vpusť, provedení s pantem, bude osazena hlubokým košem na 
splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl 
orientován kolmo na směr jízdy. 

 Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 
a min. pevnostní řady PN 10. 

 Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci 
vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci 
přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností ČEVAK a.s. a po osazení vodoměru. 
Veškeré práce spojené s napojením přípojek na předbudované části přípojek budou 
realizovány ve spolupráci s provozem ČEVAK a.s. 

 Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově 
(souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv) 

 K odlišení splaškové a dešťové kanalizace bude použito potrubí odlišného značení nebo 
materiálu. 

 Provedení dešťové kanalizace bude navazovat na již vybudovanou dešťovou kanalizaci 
městem Soběslav. Tyto dešťové vody nebudou vypouštěny do splaškové kanalizace. 

Činnosti před realizací: 

o Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. (Oddělení realizace investic 
Jiří Černý, tel. 724 909 838, jiri.cerny@cevak.cz.) předložena k vyjádření dokumentace pro 
realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných 
dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. 
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Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění 
ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. 

o Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných 
ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. - 
Jelínek Bořivoj 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz ‚ Uhlík David tel. 727 831 850, 
david.uhlik@cevak.cz (vytyčení je potřeba  objednat nejméně 10 dní předem). Před 
zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur. 

o Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. 

o Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 
17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky 
a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním 
vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny 
z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky). 

o Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem. 
Před připojením suchovodu na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková 
zkouška, proplach, desinfekce a dodán rozbor vody. 

Činnosti v průběhu realizace: 

 Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace. 

 Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem 
společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko se sídlem provoz Soběslavsko: Pysanczyn 
723829537. 

 O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce 
společnosti ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 
(Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele. 

 Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů 
v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025. 

 V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je 
předloží společnosti ČEVAK a.s. 

 Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude 
provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu 
jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti 
ČEVAK a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi 
ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek 
provozovatele. 

 V případě čerpání spodní vody do kanalizace bude tato složka zpoplatněna položkou 
stočné dle aktuálního ceníku.  

 Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. 
předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí 
a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu 
v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby 
bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu 
vodovodu a kanalizace volejte provoz Soběslavsko: Pysanczyn 723829537. 

 Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených 
povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude 
stanoveno jinak. 
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 V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky odevzdány 
provozovateli vodohospodářských sítí. 

 K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat 
tuto dokumentaci a doklady: 

o Smlouva darovací či kupní. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací 
mezi investorem a vlastníkem stávajících sítí. 

o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [ název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu 
bez DPH] 

o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před 
záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí 
provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto 
požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem 
bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. 
V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno 
pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření 
skutečného provedení. 

o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [ kladečský plán skutečného provedení 
a tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části. Vodovodní řady 
a objekty: 

o Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů [ (úseková zkouška, celková zkouška) 
provedené podle ČSN 75 5911.] 

o Doklad o výchozí kontrole hydrantů s revizí průtoku a doklad o proměření vytyčovacího 
vodiče. 

o Vypracované doplnění provozního řádu vodovodu odsouhlasené ve fázi rozpracovanosti 
společností ČEVAK a.s. 

o Kanalizační stoky a objekty: 

o Kamerovou zkoušku kanalizace [ prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně 
protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.]. 

o Vypracované doplnění provozního řádu kanalizace odsouhlasené ve fázi rozpracovanosti 
společností ČEVAK a.s. 

49. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření Jihočeského vodárenského svazu, 
č.j. 540/G/18011 ze dne 28. 2. 2018. 

Požadujeme provést přeložku stávajícího vodovodu z azbestocementu Dn 400 mm potrubím 
PE 100 RC SDR 17 průměr 450x26,7 mm. Původně navržená přeložka z potrubí PE 100RC 
průměr 315x18,7 mm je z kapacitních a tlakových důvodů nevyhovující. 

V km 64,2 - 64,3 je na překládaném vodovodu navržen sjezd z nové komunikace na 
komunikaci stávající ( rušenou ) - vodovod je nutné uložit do chráničky odpovídající délky 
a průměru.  

Trať v km 64,0: 

Do stávající vodoteče je zaústěno odkalení ze stávajícího vodovodu Dn 400 mm 
a Dn 800 mm. Funkce stávající vodoteče musí zůstat zachována. 

SO 52-71 -08 v km 68,35: 

Bez připomínek. 

SO 52-71-04 v km 68,9 a v km 69,3  69,6: 

Ze stejných důvodů jako u SO 52-71-01 požadujeme provést přeložky stávajícího vodovodu 
z azbestocementu Dn 400 mm potrubím PE 100RC SDR 17 průměr 450x26,7 mm. 
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Obecné: 

Projektovou dokumentaci výše uvedených přeložek požadujeme předložit k vyjádření. 

Pokud v průběhu stavby budou nutné přejezdy přes vodovody JVS, budou přejezdové 
koridory zřetelně vyznačeny a vlastní přejezdy přes vodovodní potrubí budou řešeny dle 
standardů JVS. 

50. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, č.j. 37359/2018-
1150-OÚZ-ČB ze dne 23. 3. 2018. 

Před zahájením akce požaduji zaslat přesný termín realizace stavby na Agenturu logistiky 
Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc 
(kontaktní osoba - prap. David Regmund - tel. č. 973 401 554 nebo 724 006 068). 

51. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření obce Roudná, č.j. OÚ/125/2018 ze 
dne 8. 2. 2018 

o úplné odstranění mostních objektů v obci Roudná 

o odstranění celého železničního valu uvnitř obce a ostatního drážního zařízení 

o zajištění oprav a rekonstrukce místní komunikace uvnitř obce 

52. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s., 
č.j. PO 62922/13/CTA/SSO/2013 ze dne 2. 8. 2013. 

- Při přípravě a realizaci překládek SEK postupovat dle „Základních podmínek“. 

53. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Lesů České republiky, s.p., 
č.j. LCR197/000680/2019 ze dne 29. 3. 2019. 

• budou splněny všechny zákonné podmínky stanovené zákonem č. 289/95 Sb. o lesích 
a souvisejících vyhlášek 

• v časovém rámci dočasného odnětí, nebo omezení ve využívání bude provedena rekultivace 
a zalesnění těchto pozemků, včetně dopěstování do zajištěné kultury, na náklady investora dle 
projektu biologické rekultivace, který bude předložen všem zainteresovaným subjektům před 
vydáním rozhodnutí o odnětí z PUPFL, pokud nedojde k jiné dohodě, nebo jinému plnění 

• humusová vrstva ze všech zaujatých lesních pozemků bude deponována samostatně a bude 
rozprostřena na lesních úsecích v rámci rekultivace 

• veškeré práce týkající se stavby budou vykonávány tak, aby nedošlo k poškození lesních 
pozemků a porostů s ohledem na extrémní svahové podmínky, nedojde k porušení půdního 
krytu 

• stavební a jiný materiál nebude skladován na lesních pozemcích, pozemky PUPFL 

• stavba bude do budoucna zajištěna tak, aby nedocházelo k poškozování okolních lesních 
pozemků a porostů 

• případné nevyhnutelné škody na lesních pozemcích a porostech stavbou vzniklé budou před 
kolaudací stavby ošetřeny, pozemky s porosty zajištěny tak, aby nedocházelo k dalším 
škodám, např. sesuvem půdy apod. (popř. budou zřízeny terasy zpevňující půdu, ošetřeny 
poškozené kmeny stromů) 

• vzhledem k situování stavby v blízkosti lesních porostů vlastník ani OLH neručí za případné 
poškození stavby lesním provozem či živelnými činiteli 

• po ukončení stavby bude provedena venkovní pochůzka s posouzením výše uvedených 
opatření 

• po nabytí právní moci rozhodnutí o trvalém odnětí, dočasném odnětí nebo omezení ve 
využívání předmětných pozemků dojde ze strany investora k úhradám vůči vlastníkovi 
LČR, s.p., popřípadě ostatním vlastníkům, všech náhrad vypočtených dle vyhlášky 
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Mze č. 77/1996 Sb. v platném znění a souvisejících na základě znaleckého posudku 
k dotčeným pozemkům 

• v případě prodeje pozemků trvale odejmutých z PUPFL půjde o prodej za cenu v čase 
a místě obvyklou 

• bude dodržen předložený projekt k územnímu řízení, případné nutné změny budou 
projednány s vlastníkem pozemku 

• stavbou nebudou narušeny dosavadní přístupové komunikace k lesním pozemkům, popř. 
dojde k náhradnímu řešení i v průběhu stavby 

• po nabytí právní moci stavebního povolení budou Lesy ČR, s.p. a vlastníci lesních pozemků 
včas předem informováni o nutnosti odstranění lesního porostu a venkovním šetřením budou 
seznámeni s vytýčenou hranicí. 

54. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Jihočeského muzea v Českých 
Budějovicích, čj. 481/2019 ze dne 18. 3. 2019. 

Stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy podle § 21-23 zák. č. 20/1987 
Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů - při zemních pracích dojde 
k archeologickým nálezům, pozůstatkům pravěkého nebo středověkého osídlení. Proto je 
nutné, aby investor zabezpečil provedení záchranného archeologického výzkumu, který bude 
v tomto případě probíhat formou archeologického dozoru při zemních a stavebních pracích na 
dotčeném území. Rozsah a formu výzkumu určí přímo některá z oprávněných institucí 
(Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Archeologický ústav v Praze). 

Na provedení archeologických prací uzavře investor řádnou dohodu s oprávněnou institucí. 

55. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Praha, 
č.j. ARUP-1962/2019 ze dne 12. 3. 2019. 

Předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost 
provedení archeologického dohledu - výzkumu. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při 
zajištění odborného archeologického dohledu. Zahájení zemních a výkopových prací musí být 
oznámeno písemně on-line formulářem (http://www.archeologickamapa.cz/oznameni), nebo 
poštou) Archeologickému ústavu AV CR Praha v. v. i. v předstihu nejméně 14 dní.  

56. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:  

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné 
samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, 

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí 
stavebník Drážnímu úřadu. 

57. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo 
jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu minimálně 
6 měsíců. 

58. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti 
vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) 
č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení 
a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. 

59. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu 
nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena 
předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky 
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č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

60. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků 
a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich 
vlastníkům. 

61. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2024, včetně zkušebního provozu. 

 

Účastníci řízení:  
- podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 
IČ 7094234 -organizační jednotka Stavební správa západ,  Sokolovská 1955/278,  
190 00 Praha 

 Povodí Vltavy, státní podnik,  Holečkova 8,  150 24 Praha 5, IČ 70889953 

 OSPEN s.r.o.,  Hradecká 1383,  535 01 Přelouč, IČ 25262823 

 Krásný  Václav (nar. 12. 11. 1946), Nad Hejtmanem 397, 391 11 Planá nad Lužnicí 

 Jihočeský kraj,  U Zimního stadionu 1952/2,  370 76 České Budějovice, IČ 70890650 

 Česká spořitelna, a.s.,  Olbrachtova 1929/62,  140 00 Praha 4, IČ 45244782 

 Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Tábor,  Zavadilská 2095,  390 02 Tábor 2, 
IČ 42196451 

 Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Vltavy,  Tyršova 1902,  
256 01 Benešov, IČ 42196451 

 ČEPS, a.s.,  Elektrárenská 774/2,  101 52 Praha 10, IČ 25702556 

 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,  Nemanická 2133/10,  370 10 České Budějovice, 
IČ 70971641 

 Obec Košice, č.p.47,  391 17 Košice, IČ 00252468 

 Město Planá nad Lužnicí,  Zákostelní 720,  391 11 Planá nad Lužnicí, IČ 00252654 

 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  370 49 České Budějovice, IČ 28085400 

 Komerční banka, a.s.,  Na Příkopě 969/33,  11407 Praha 1, IČ 45317054 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  140 00 Praha 4, IČ 65993390 

 C-Energy Bohemia s.r.o.,  Průmyslová /748,  391 02 Planá nad Lužnicí, IČ 25106481 

 Raiffeisenbank a.s.,  Hvězdova 1716/2,  140 78 Praha 4, IČ 49240901 

 ČEVAK, a. s.,  Severní 2264/8,  370 10 České Budějovice, IČ 60849657 

 Lesy České republiky, s.p., LS Jindřichův Hradec,  Mládežnická 77/IV,  
377 01 Jindřichův Hradec, IČ 42196451 

 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,  Želetavská 1525/1,  140 92 Praha 4, IČ 64948242 

 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  130 00 Praha, IČ 61459445 

 Mgr. Tunkl Martin - soudní exekutor,  Palackého 28,  301 00 Plzeň, IČ 66248574 

 O2 Czech Republic a.s.,  Za Brumlovkou 266/2,  140 22 Praha 4, IČ 60193336 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Čerčanská 2023/12,  140 00 Praha 4, IČ 65993390 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  130 00 Praha 3, IČ 04084063 

 JUDr. Fojtová Jana, Pražská 1156, 39301 Pelhřimov, IČ 65993390 

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  Rašínovo nábřeží 390/42,  128 00 Praha, 
IČ 69797111 
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 Státní pozemkový úřad,  Husinecká 1024/11a,  130 00 Praha 3, IČ 01312774 

 Jihočeský vodárenský svaz,  S. K. Neumanna 292/19,  370 01 České Budějovice, 
IČ 49021117 

 Lesy České republiky, s.p.,  Přemyslova 1106/19,  500 08 Hradec Králové, IČ 42196451 

 Město Soběslav,  nám. Republiky 59,  392 17 Soběslav, IČ 00252921 

 MONETA Money Bank, a.s.,  Vyskočilova 1422/1a,  140 00 Praha, IČ 25672720 

 JUDr. Smékal Marcel - soudní exekutor,  Michelská 1326/62,  140 00 Praha 4, IČ 60351268 

 JUDr. Zwiefelhofer Miloslav - soudní exekutor,  Ringhofferova 115/1,  155 21 Praha, 
IČ 72065699 

 České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  110 00 Praha 1, IČ 70994226 

 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava,  Litvínovická 5,  370 01 České Budějovice, 
IČ 70889953 

 Správa lesů města Tábora s.r.o.,  U Čápova dvora 2712,  390 02 Tábor, IČ 62502646 

 Obec Myslkovice, č.p. 59,  391 16 Myslkovice, IČ 00667048 

 Obec Roudná, č.p. 46,  392 01 Roudná, IČ 00252816 

 Chlumák Václav (nar. 20. 11. 1960) , Přehořov 45, 392 01 Soběslav 

 Bc. Chlumáková Ivana (nar. 4. 2. 1967), Sídliště Svákov 701, 392 01 Soběslav 

 Křivánek Lukáš, Mgr., MBA - soudní exekutor,  T. G. Masaryka 623/12,  
360 01 Karlovy Vary, IČ 01825992 

 Kučera Roman (nar. 25. 4. 1994), Chlebov 60, 392 01 Soběslav 

 Přívozník František (nar. 25. 5. 1954), Sedlečko v Soběslavě 23, 392 01 Soběslav 

 Novotný František (nar. 28. 8. 1952), Zvěrotice 5, 392 01 Soběslav 

 Dolák Milan (nar. 14. 6. 1952), Mrázkova 745, 392 01 Soběslav 

 Dolák Milan (nar. 25. 10. 1979), U Pilota 1196, 370 06 Srubec 

 Fricová Olina (nar. 26. 3. 1978), Bezděkova 108, 392 01 Soběslav 

 Římskokatolická farnost Soběslav,  náměstí Republiky 100/34,  392 01 Soběslav, 
IČ 65942868 

 Kováčíková Zdenka (nar. 27. 6. 1959), nám. Republiky 104, 392 01 Soběslav 

 Novák Jaroslav (nar. 19. 9. 1951),   č.p. 32, 391 16 Myslkovice 

 Prokeš Vojtěch (nar. 11. 11. 1943), Zvěrotice 87, 392 01 Soběslav 

 Tupý Pavel (nar. 26. 3. 1977), Skalice 28, 392 01 Soběslav 

 BETA AGRO Soběslav, akciová společnost,  Květnová 391/4,  392 01 Soběslav, 
IČ 63910624 

 Blažek Josef (nar. 29. 7. 1946), Zvěrotice 4, 392 01 Soběslav 

 Samec Miloslav (nar. 28. 10. 1952), Zvěrotice 89, 392 01 Soběslav 

 Hruška Jaroslav (nar. 11. 5. 1951), Zvěrotice 9, 392 01 Soběslav 

 Hruška Jiří (nar. 29. 12. 1953), U Nového Rybníka 604/59, 392 01 Soběslav 

 Obec Zvěrotice, č.p. 83,  392 01 Zvěrotice, IČ 00667323 

 Ing. Macák Miroslav (nar. 8. 2. 1965), Sovinec 469/18, 639 00 Štýřice 

 Ing. Kozel Milan (nar. 3. 8. 1963), Ve Višničkách 326, 252 44 Psáry 

 Kozlová Bohuslava (nar. 16. 3. 1970), Ve Višničkách 326, 252 44 Psáry 

 Švajlen Josef (nar. 18. 11. 1956), Zvěrotice 80, 392 01 Soběslav 
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 Macková Jaroslava (nar. 18. 12. 1934), Soběslavská 2224, 390 02 Tábor 

 Šimáková Jaroslava (nar. 1. 5. 1951), K Návsi 18, 390 01 Horky 

 Holota Radek (nar. 5. 12. 1989), Sedlečko 45, 392 01 Soběslav 

 Kulíšek Pavel (nar. 17. 3. 1964), Vlkov 116, 391 81 

 Kulíšková Anna (nar. 28. 5. 1945), Bečice 15, 375 01 

 Obec Sedlečko u Soběslavě, č.p. 48,  392 01 Sedlečko u Soběslavě, IČ 00667145 

 Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor,  Za Beránkem 836,  339 01 Klatovy, 
IČ 71238573 

 Český inkasní kapitál, a.s.,  Václavské náměstí 808/66,  110 00 Praha, IČ 27646751 

 Karafiát Radek, Mgr. - soudní exekutor,  Znojemská 5807/78b,  586 01 Jihlava, IČ 70958840 

 Pospíchal Tomáš, Mgr. - soudní exekutor,  28. října 1474/20,  288 02 Nymburk, IČ 62885995 

 Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka,  Konečného náměstí 541/2,  602 00 Brno, 
IČ 66240697 

 Bronec Milan, JUDr. - soudní exekutor,  Šumavská 547/17,  370 01 České Budějovice, 
IČ 66242355 

 Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka,  17. listopadu 2995/1a,  690 02 Břeclav, 
IČ 72987898 

 Skořepa Václav (nar. 5. 1. 1953), Skopytce 45, 392 01 Soběslav 

 Novák Jan (nar. 20. 5. 1961), Myslkovice 141, 391 16 Myslkovice 

 Bočánek František (nar. 26. 5. 1972),   č.p. 60, 391 16 Myslkovice 

 Vančata Jiří (nar. 6. 1. 1966),   č.p. 9, 391 16 Myslkovice 

 Novák Jiří (nar. 25. 11. 1958),   č.p. 70, 391 21 Tučapy 

 Bednář Ivo (nar. 17. 1. 1965), Makušova 1637/12, 149 00 Chodov 

 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo,  Senovážné náměstí 1375/19,  110 00 Praha, 
IČ 25307835 

 BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod,  Karla Engliše 3208/5,  150 00 Praha, 
IČ 03814742 

 Smola Erik, JUDr. - soudní exekutor,  Palackého náměstí 106,  386 01 Strakonice, 
IČ 06304672 

 Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor,  Hlinky 41/104,  603 00 Brno, IČ 62096052 

 Koncz David, Mgr. - soudní exekutor,  26. dubna 573/10,  350 02 Cheb, IČ 66253080 

 Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor,  Dědinská 893/29,  161 00 Praha, IČ 66216877 

 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor,  Komenského 1294/38,  750 02 Přerov, IČ 04886674 

 Štika Martin, JUDr. Ing. - soudní exekutor,  Velké náměstí 162/5,  500 03 Hradec Králové, 
IČ 04906241 

 Mgr. Kadlecová Helena (nar. 19. 11. 1962), Bazovského 1229/6, 163 00 Řepy 

 Stibor Jiří (nar. 9. 7. 1950), Zahradní 298/4, 392 01 Soběslav 

 Stiborová Alena (nar. 13. 10. 1950), Zahradní 298/4, 392 01 Soběslav 

 Vondruška Leoš (nar. 10. 4. 1955), Luční 722, 392 01 Soběslav 

 Vondrušková Zdeňka (nar. 4. 11. 1958), Luční 722, 392 01 Soběslav 

 Dostálová Marcela (nar. 3. 4. 1951), Škrobárova 1873/22, 101 00 Praha 

 Kupšík Jaroslav (nar. 11. 3. 1954), Trojická 387/2, 128 00 Nové Město 

 Jiříčková Petra (nar. 20. 5. 1967), Roudná 188, 392 01 Soběslav 
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 Lukešová Petra (nar. 6. 5. 1968), Sídliště Svárkov 711, 392 01 Soběslav 

 Boháč Petr (nar. 5. 3. 1977), Zátkova 174/20, 392 01 Soběslav 

 Novotný Antonín (12. 4. 1973), Myslkovice 90, 391 16 Myslkovice 

 Novotný Jan (nar. 4. 8. 1974),   č.p. 71, 391 16 Myslkovice 

 Bučinský Václav (nar. 19. 1. 1958), Janov 14, 392 01 Soběslav 

 Somandin Jitka (nar. 3. 1. 1986), Elišky Přemyslovny 383, 156 00 Praha 

 Ing. Šulc Pavel (nar. 5. 11. 1980), Elišky Přemyslovny 383, 156 00 Praha 

 Ing. Šulcová Jana (nar. 11. 4. 1945), V Zeleném Údolí 1378/10, 148 00 Praha 

 Pavliš Jaroslav (nar. 25. 3. 1940), Horní Radouň 75, 378 43 Horní Radouň 

 Pavliš Josef (nar. 15. 3. 1972), Skopytce 17, 392 01 Soběslav 

 MVDr. Pavliš Václav (nar. 10. 6. 1945),   č.p. 166, 391 26 Tučapy u Soběslavě 

 Ing. Kadlec František (nar. 2. 8. 1961), Opuková 1478, 251 68 

 Ing. Kadlec Jiří (nar. 15. 4. 1947), Janov 43, 392 01 Roudná 

 Říha Jaroslav (nar. 10. 2. 1937), Doubí 13, 390 02 Tábor 

 Polanský AB s.r.o.,  Myslíkova 4,  395 01 Pacov, IČ 01464256 

 Boháč Pavel (nar. 31. 12. 1966), Doubí 6, 390 02 Tábor 

 Ing. Mlázovský Richard (nar. 17. 3. 1964), Nad Hejtmanem 726, 391 11 Planá nad Lužnicí 

 Mlázovská Ivana (nar. 25. 10. 1972), Nad Hejtmanem 726, 391 11 Planá nad Lužnicí 

 Duba Tomáš (nar. 29. 6. 1974), Nad Hejtmanem 945, 391 11 Planá nad Lužnicí 

 Maxa Radek (nar. 15. 9. 1971), Průběžná 601, 391 11 Planá nad Lužnicí 

 Ing. Maxová Gabriela (nar. 13. 4. 1973), Průběžná 601, 391 11 Planá nad Lužnicí 

 Bc. Dubova Eva (nar. 17. 1. 1974), Nad Hejtmanem 945, 391 11 Planá nad Lužnicí 

 Obec Klenovice, č.p. 69,  392 01 Klenovice, IČ 00512672 

 Hrazdilová Blažena, Madagaskar Dr. 248, 2148 Austrálie, Austrálie 

 Tenk Miloš (nar. 26. 3. 1975), Bradlín 53, 392 01 Tučapy 

 Brom Pavel (nar. 14. 3. 1981),  Luční 641/21,  392 01 Soběslav 

 Mizerová Anežka(nar. 13. 2. 1925), Sedlečko v Soběslavě 38, 392 01 Soběslav 

 Boháč Jan (nar. 30. 3. 1963), Doubí 6, 390 02 Tábor 

 Ing. Hrušková Hana (nar. 13. 3. 1945), Lázeňská 279 , 354 91 Lázně Kynžvart 

 Ing. Rohonová Dagmar (nar. 3. 5. 1942), Sokolská 410/1, 251 01 Říčany u Prahy 

 M belt s.r.o.,  Kubatova 1240/6,  370 04 České Budějovice, IČ 46683518 

 Blažková Růžena (31. 1. 1948), Zvěrotice 16, 392 01 Soběslav 

 Ing. Jandová Marcela (nar. 28. 9. 1950), nám. 9. května 142, 251 65 Ondřejov 

 Kecová Helena (nar. 6. 7. 1937), Vlkančice 25, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy 

 Šklár Radomil (nar. 23. 3. 1961), Bezděkova 105, 392 01 Soběslav 

 Martinů Olga (nar. 30. 11. 1963), nám. Republiky 151/2, 392 01 Soběslav 

 Dolanský Jaroslav (nar. 1. 6. 1950), Jeníčkova Lhota 56, 391 37 Chotoviny 

 Smolík František (nar. 20. 11. 1974), Luční 667/30, 392 01 Soběslav 

 Ing. Smolík Jiří (nar. 12. 11. 1948), Borkovice 51, 391 81 Veselí nad Lužnicí 

 Smolík Pavel (nar. 1. 1. 1977), Mrázkova 141/14, 392 01 Soběslav 

 Širůčková Dana (nar. 27. 9. 1970), Sídliště Míru 503/15, 392 01 Soběslav 
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 Turková Marie (nar. 11. 8. 1951), Sídliště Míru 504/16, 392 01 Soběslav 

 Čermáková Alena (nar. 14. 11. 1951), Košice 68, 391 17 Košice u Soběslavě 

 Vácha Milan (nar. 8. 7. 1960), Myslkovice 63, 391 16 Myslkovice 

 Pecháček František (nar. 22. 12. 1947), Školní náměstí 688, 391 02 Sezimovo Ústí 

 Ing. Beránková Jana (nar. 10. 4. 1964), Luční 499, 385 01 Vimperk 

 Švecová Zdeňka (nar. 29. 10. 1936), Doubí 1, 390 02 

 Novák Antonín (3. 4. 1950), Doubí 11, 390 02 Tábor 

 Aujezdecký František (nar. 9. 10. 1936) , Přičná 443, 391 11 Planá nad Lužnicí 

 Votruba Martin (nar. 19. 8. 1973), Doubí 16, 390 02 Tábor 

 Panský Luboš (nar. 11. 4. 1976), Polní 810, 392 01 Soběslav 

 Panská Monika (nar. 9. 5. 1976), Polní 810, 392 01 Soběslav 

 Panský Roman (nar. 17. 5. 1974), Vesce 52, 392 01 Soběslav 

 Bučinská Pavla (nar. 10. 10. 1961), Janov 14, 392 01 Soběslav 

 Drsová Štěpánka (nar. 17. 2. 1965), Debrník 35, 392 01 Soběslav 

 Kabeš Martin (nar. 24. 5. 1983), Doubí č. ev.72, 390 02 Tábor 
 

- podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí: 
katastrální území Soběslav  
parc. č. KN 519/2, KN 612/2, KN 683/1, KN 683/2, KN 683/3, KN 683/7, KN 683/12, KN 683/13, 
KN 683/58, KN 683/61, KN 683/63, KN 683/74, KN 683/78, KN 683/85, KN 683/88, KN 683/93, 
KN 683/99, KN 991, KN 993, KN 995/1, KN 996, KN 997, KN 998, KN 999, KN 683/116, 
KN 683/122, KN 1004, KN 1006, KN 1007, KN 1008, KN 1011/1, KN 1012, KN 1013, KN 1019, 
KN 1020, KN 1021/1, KN 1024/2, KN 1024/5, KN 1024/6, KN 1024/7, KN 1024/8, KN 1027/2, 
KN 1027/4, KN 1029/2, KN 1030, KN 1031/2, KN 1032, KN 1033/2, KN 1034/3, KN 1034/5, KN 
1036/1, KN 1036/3, KN 1036/8, KN 1036/9, KN 1036/10, KN 1036/13, KN 1036/18, KN 1036/20, 
KN 1036/21, KN 1036/22, KN 1036/25, KN 1040/1, KN 1040/6, KN 1110, KN 1112, KN 1114/1, 
KN 1120/1, KN 1128/2, KN 1128/7, KN 1128/13, KN 1182/1, KN 1182/25, KN 1182/26, 
KN 1182/27, KN 1183, KN 1184, KN 1669/5, KN 1670/1, KN 1672, KN 1673, KN 1686/260, 
KN 1686/265, KN 1686/266, KN 1686/272, KN 1790/1, KN 1792/14, KN 1792/15, KN 1792/16, 
KN 1792/17, KN 1792/18, KN 1793/3, KN 1793/4, KN 1853/1, KN 1856/1, KN 1857, KN 1858, 
KN 1859, KN 1861, KN 1862/1, KN 1862/2, KN 1863/1, KN 1863/3, KN 1877/1, KN 1985/6, 
KN 1986, KN 2051/18, KN 2051/19, KN 2061/1, KN 2061/2, KN 2061/3, KN 2061/4, KN 2061/5, 
KN 2061/6, KN 2061/7, KN 2061/9, KN 2061/10, KN 2061/11, KN 2061/12, KN 2061/13, 
KN 2061/27, KN 2061/28, KN 2061/30, KN 2061/31, KN 2061/32, KN 2061/33, KN 2061/34, 
KN 2061/37, KN 2061/38, KN 2097/1, KN 2097/2, KN 3664/9, KN 3664/98, KN 3690/3, 
KN 3690/4, KN 3690/5, KN 3690/6, KN 3690/7, KN 3690/8, KN 3702/2, KN 3702/3, KN 3703/2, 
KN 3703/3, KN 3703/4, KN 3703/5, KN 3703/7, KN 3704/5, KN 3704/6, KN 3704/7, KN 3709/1, 
KN 3713/2, KN 3718/3, KN 3719/2, KN 3720/1, KN 3720/2, KN 3721/1, KN 3725/1, KN 3725/2, 
KN 3725/3, KN 3725/11, KN 3725/13, KN 3725/17, KN 3725/18, KN 3725/19, KN 3725/20, 
KN 3725/21, KN 3725/22, KN 3725/24, KN 3726/2, KN 3726/6, KN 3726/7, KN 3726/8, 
KN 3726/9, KN 3726/10, KN 3726/11, KN 3726/12, KN 3726/14, KN 3726/15, KN 3726/16, 
KN 3726/20, KN 3727/1, KN 3727/2, KN 3741, KN 3744/2, KN 3745, KN 3746/1, KN 3746/2, 
KN 3746/3, KN 3747/1, KN 3747/2, KN 3748/1, KN 3748/4, KN 3748/5, KN 3748/6, KN 3748/7, 
KN 3748/8, KN 3750/1, KN 3750/2, KN 3751/1, KN 3751/2, KN 3752, KN 3753, KN 3756/2, 
KN 3768/1, KN 3768/2, KN 3768/3, KN 3768/5, KN 3768/19, KN 3768/20, KN 3768/35, 
KN 3768/37, KN 3768/38, KN 3768/63, KN 3768/64, KN 3769/1, KN 3769/3, KN 3769/5, 
KN 3769/6, KN 3769/9, KN 3769/10, KN 3769/12, KN 3769/15, KN 3769/16, KN 3769/17, 
KN 3769/19, KN 3769/21, KN 3769/25, KN 3769/34, KN 3769/41, KN 3769/47, KN 3769/49, 
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KN 3830/1, KN 3833, KN 3837/1, KN 3838, KN 3843/2, KN 3856, KN 3857, KN 3862, KN 3864, 
KN 3865/1, KN 3865/2, KN 3865/5, KN 3865/4, KN 3866/1, KN 3866/2, KN 3867/1, KN 3868, 
KN 3870/1, KN 3871, KN 3872/1, KN 3872/2, KN 3872/3, KN 3879/2, KN 3883/1, KN 3885/1, 
KN 3967/2, KN 3968/1, KN 3975/2, KN 3976, KN 3979/1, KN 3979/4, KN 3992/1, KN 3993/1, 
KN 3993/14, KN 3994, KN 3995/7, KN 4013/1, KN 4014/4, KN 4022/2, KN 4022/3, KN 4022/4, 
KN 4022/7, KN 4022/8, KN 4022/9, KN 4022/10, KN 4022/11, KN 4022/12, KN 4022/13, 
KN 4022/14, KN 4022/15, KN 4022/16, KN 4022/17, KN 4022/18, KN 4022/19, KN 4022/20, 
KN 4022/21, KN 4022/22, KN 4022/23, KN 4022/24, KN 4022/25, KN 4022/26, KN 4022/27, 
KN 4022/28, KN 4022/29, KN 4022/30, KN 4022/31, KN 4022/32, KN 4022/33, KN 4022/34, 
KN 4022/35, KN 4022/36, KN 4022/37, KN 4022/38, KN 4022/39, KN 4022/40, KN 4022/41, 
KN 4022/42, KN 4022/43, KN 4022/44, KN 4022/45, KN 4022/46, KN 4022/47, KN 4022/48, 
KN 4022/49, KN 4022/50, KN 4022/51, KN 4022/52, KN 4022/53, KN 4022/54, KN 4022/55, 
KN 4022/56, KN 4022/57, KN 4022/58, KN 4022/59, KN 4022/60, KN 4022/61, KN 4022/62, 
KN 4022/67, KN 4022/68, KN 4022/70, KN 4022/71, KN 4022/74, KN 4024, KN 4025, 
KN 4026/3, KN 4028, KN 4032, KN 4051/19, KN 4052/23, KN 4052/25, KN 4054/17, 
KN 4055/27, KN 4056/24, KN 4063,  
katastrální území Zvěrotice  
parc. č. KN st. 140, KN st. 216, KN 386/1, KN 386/14, KN 386/16, KN 388/12, KN 391/3, 
KN 395/2, KN 395/5, KN 396/3, KN 400/2, KN 413/8, KN 512/2, KN 512/4, KN 628, KN 633/2, 
KN 702, KN 720, KN 1554/2, KN 1556/33, KN 1556/34, KN 1556/37, KN 1556/88, KN 1601/1, 
KN 1606, KN 1626, KN 1633, KN 1635, KN 1636, KN 1663, KN 1677, KN 1682, KN 1683, 
KN 1688, KN 1698/1, KN 1698/2, KN 1998, KN 1999, KN 2000, KN 2014/2, KN 2020/1, 
KN 2029, KN 2030, KN 2058/2, KN 2063, KN 2064, KN 2065, KN 2066, KN 2067, KN 2068, 
KN 2070/1, KN 2071/1, KN 2071/2, KN 2072, KN 2073, KN 2074, KN 2079, KN 2080, KN 2117, 
KN 2118, KN 2119, KN 2120, KN 2127/1, KN 2128/1, KN 2129/1, KN 2137, KN 2138, KN 2154, 
KN 2155, KN 2166, KN 2167, KN 2168, KN 2169, KN 2171/1, KN 2172/1, KN 2173/1, KN 2187, 
KN 2189, KN 2307, KN 2310, KN 2311,  
katastrální území Sedlečko u Soběslavě  
parc. č. KN 790/5, KN 790/6, KN 790/86, KN 790/88, KN 790/89, KN 790/99, KN 955, 
KN 1222/2, KN 1227/2, KN 1233/3, KN 1233/4, KN 1237, KN 1238, KN 1242, KN 1243, 
KN 1244, KN 1363, KN 1374, KN 1394/2, KN 1406/4, KN 1407/2, KN 1407/3, KN 1407/4, 
KN 1412/1, KN 1412/5, KN 1413/1, KN 1416, KN 1417/1, KN 1418/1, KN 4122, KN 1434, 
KN 1436/1, KN 1437/1, KN 1438/1, KN 1449,  
katastrální území Klenovice u Soběslavi  
KN 124/3, KN 1510/2, KN 1510/4, KN 1510/5, KN 1510/6, KN 2648, KN 2649, KN 2650, 
KN 2651/8, KN 2652/1, KN 2682, KN 2683/1, KN 2684/1, KN 2685/1, KN 2686/1, KN 2687/1, 
KN 2688/1, KN 2689/1, KN 2690/1, KN 2691/1, KN 2692/1, KN 2693/1, KN 2694/1, KN 2696/1, 
KN 2697/1, KN 2698, KN 2699, KN 3012, KN 3013, KN 3015, KN 3028, KN 3031, KN 3032, 
KN 3033, KN 3034, KN 3035, KN 3036, KN 3037, KN 3038, KN 3043, KN 3044, KN 3045, 
KN 3046, KN 3047, KN 3054, KN 3055, KN 3056, KN 3057, KN 3058, KN 3061, KN 3062, 
KN 3064, KN 3073, KN 3074, KN 3079, KN 3080, KN 3081, KN 3082, KN 3152, KN 3171, 
KN 3172, KN 3173, KN 3174, KN 3175, KN 3176, KN 3178, KN 3180, KN 3182, KN 3183, 
KN 3184, KN 3187, KN 3461, KN 3462/1, KN 3462/2, KN 3463, KN 3464, KN 3466, KN 3470, 
KN 3493, KN 3494, KN 3511, KN 3512, KN 3515, KN 3516, KN 3527, KN 3528, KN 3529, 
KN 3824, KN 3825, KN 3826, KN 3827, KN 3828, KN 3829, KN 3830, KN 3834, KN 3835, 
KN 3851, KN st. 68,  
katastrální území Myslkovice  
parc. č. KN 997/2, KN 997/3, KN 1633, KN 1642, KN 1643, KN 1657, KN 1658, KN 1659, 
KN 1660, KN 1661, KN 1662, KN 1663, KN 1664, KN 1665, KN 1666, KN 1667, KN 1668, 
KN 1669, KN 1670, KN 1671, KN 1672, KN 1673, KN 1674, KN 1675, KN 1676, KN 1677, 
KN 1678, KN 1679, KN 1680, KN 1681, KN 1682, KN 1683, KN 1684, KN 1685, KN 1686, 
KN1687, KN 1688, KN 1689, KN 1690, KN 1691, KN 1692, KN 1693, KN 1694, KN 1696, 
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KN 1697, KN 1698, KN 1699, KN 1700, KN 1701, KN 1702, KN 1703, KN 1704, KN 1705, 
KN 1706, KN 1707, KN 1708, KN 1724, KN 1766, KN 1767, KN 1768, KN 1776/1, KN 1778/1, 
KN 1779, KN 1780, KN 1781, KN 1784, KN 1787/2, KN 1816, KN 1817, KN 1819, KN 1820, 
KN 1821, KN 1822, KN 1823, KN 1824, KN 1825, KN 1826, KN 1827, KN 1828, KN 1829, 
KN 1830, KN 1831, KN 1832, KN 1833, KN 1834, KN 1835, KN 1836, KN 1837, KN 1838, 
KN 1839, KN 1840, KN 1841, KN 1842, KN 1843, KN 1844, KN 1845, KN 1846, KN 1852, 
KN 1853, KN 1854, KN 1855, KN 1859/1,  
katastrální území Roudná nad Lužnicí  
parc. č. KN st. 39, KN st. 100/1, KN st. 107, KN 13/1, KN 17/4, KN 23, KN 79/1, KN 79/2, 
KN 80/1, KN 80/2, KN 80/9, KN 80/11, KN 84/1, KN 84/6, KN 84/7, KN 84/8, KN 84/9, 
KN 84/10, KN 84/13, KN 84/14, KN 84/15, KN 86/1, KN 91/1, KN 91/3, KN 91/4, KN 91/6, 
KN 91/7, KN 91/8, KN 91/9, KN 91/11, KN 91/12, KN 91/13, KN 91/2, KN 199/4, KN 200/3, 
KN 206, KN 209, KN 300/18, KN 312, KN 314, KN 316/1, KN 320/1, KN 325/5, KN 370/1, 
KN 371/1, KN 371/14, KN 371/2, KN 371/8, KN 371/9, KN 372, KN 373/1, KN 376/1, KN 377, 
KN 379/1, KN 446/20, KN 446/6, KN 448, KN 451/2, KN 467/1, KN 467/2, KN 470/1, KN 470/5, 
KN 482, KN 629, KN 663, KN 665, KN 673, KN 680, KN 682, KN 683, KN 689, KN 690, 
KN 703, KN 707, KN 713, KN 714, KN 718, KN 720, KN 722, KN 723, KN 731, KN 732, 
KN 733, KN 734, KN 742, KN 743, KN 744, KN 745, KN 746, KN 772, KN 775, KN 797, 
KN 799, KN 817, KN 818, KN 819, KN 820, KN 821, KN 822, KN 823, KN 825, KN 1053/1, 
KN 1054/1, KN 1054/2, KN 1055, KN 1057/1, KN 1792,   
katastrální území Košice u Soběslavi  
parc. č. KN 926, KN 1730, KN 1746,  
katastrální území Doubí nad Lužnicí  
parc. č. KN st. 19, KN st. 126, KN 357/6, KN 357/8, KN 357/10, KN 357/12, KN 357/14, 
KN 357/16, KN 357/18, KN 357/20, KN 357/22, KN 421/4, KN 421/9, KN 421/12, KN 421/15, 
KN 421/21, KN 421/22, KN 829, KN 838, KN 839, KN 840, KN 841, KN 842, KN 845, KN 847, 
KN 848, KN 849, KN 855, KN 866, KN 867, KN 868, KN 877, KN 878, KN 879, KN 882, 
KN892, KN 893, KN 895, KN 896, KN 897, KN 900, KN 906, KN 907, KN 910, KN 991, 
KN 993, KN 994, KN 997/2, KN 999/1, KN 1001, KN 1003/1, KN 1002, KN 1010, KN 1011, 
KN 1012, KN 1014, KN 1078, KN 1080, KN 1083, KN 1085, KN 1087, KN 1089, KN 1092, 
KN 1094, KN 1095, KN 1096, KN 1097, KN 1104, KN 1105, KN 1106, KN 1107, KN 1109, 
KN 1110, KN 1111, KN 1125, KN 1135, KN 1136, KN 1137, KN 1148, KN 1149, KN 1150, 
KN 1151, KN 1152, KN 1153, KN 1154, KN 1155, KN 1157, KN 1172, KN 1183, KN 1184, 
KN 1192, KN 1193, KN 1194, KN 1195, KN 1196, KN 1198/1, KN 1199/1, KN 1197, KN 1207/1, 
KN 1211/1, KN 1211/2, KN 1268/1, KN 1271/1, KN 1273/1, KN 1277/1, KN 1278/1, KN 1286/1, 
KN 1291/2, KN 1300/1, KN 1408/1, KN 1418/1, KN 1419/1, KN 1422/1, KN 1200/1, KN 1203/1, 
KN 1275/1, KN 1276/1, KN 1279/1, KN 1280/1, KN 1284/1, KN 1286/2, KN 1217, KN 1219, 
KN 1220, KN 1221, KN 1222, KN 1223, KN 1226, KN 1228, KN 1231, KN 1240, KN 1246, 
KN 1262, KN 1263/1, KN 1265, KN 1283, KN 1287, KN 1295, KN 1297, KN 1272/1, KN 1282/1, 
KN 1303, KN 1305, KN 1309, KN 1313/1, KN 1314, KN 1316/1, KN 1317/1, KN 1318, 
KN 1319/1, KN 1320, KN 1321, KN 1322/1, KN 1323/1, KN 1324, KN 1377, KN 1363/1, 
KN 1365/1, KN 1369/1, KN 1373/1, KN 1377, KN 1281/1, KN 1383/1, KN 1391/1, KN 1401/1, 
KN 1404/1, KN 1405/1, KN 1406, KN 1410, KN 1411, KN 1415,  
katastrální území Planá nad Lužnicí  
parc. č. KN 419/23, KN 419/35, KN 429/1, KN 439/2, KN 456/35, KN 463, KN 464/2, KN 465, 
KN 469, KN 470, KN 471, KN 509/1, KN 509/2, KN 511, KN 512, KN 513, KN 516, KN 519, 
KN 520, KN 525, KN 526, KN 527, KN 528, KN 529/1, KN 794, KN 798, KN 799, KN 824/2, 
KN 833/5, KN 835/1, KN 837, KN 841/1, KN 841/2, KN 841/4, KN 844/1, KN 844/2, KN 845/1, 
KN 847/1, KN 847/2, KN 849/1, KN 850/3, KN 852/1, KN 907, KN 908, KN 909/4, KN 910/14, 
KN 910/25, KN 910/26, KN 910/27, KN 923/1, KN 924/1, KN 931, KN 932/1, KN 932/2, KN 957, 
KN 958, KN 959, KN 962/11, KN 962/12, KN 962/5, KN 967/2, KN 968/1, KN 969, KN 1417, 
KN 1418, KN 1419, KN 1420, KN 1422, KN 1423, KN 1424/1, KN 1425/1, KN 2156/5, KN 2157, 
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KN 2158/1, KN 2158/4, KN 2158/5, KN 2162, KN 2163/4, KN 2426/2, KN 2427/1, KN 2427/10, 
KN 2427/2, KN 2427/7, KN 2427/8, KN 2428/1, KN 2428/3, KN 2431/1, KN 2431/2, KN 2431/3, 
KN 2431/4, KN 2431/5, KN 2432/4, KN 2432/7, KN 2433, KN 2435/1, KN 2435/2, KN 2436, 
KN 2437/1, KN 2437/2, KN 2438/3, KN 2440/1, KN 2440/10, KN 2440/2, KN 2440/24, 
KN 2440/25, KN 2440/26, KN 2440/27, KN 2440/28, KN 2440/29, KN 2440/4, KN 2440/6, 
KN 2440/8, KN 3112/1, KN 3112/4, KN 3112/7, KN 3113, KN 3162/3, KN 3162/30, KN 3162/31, 
KN 3162/34, KN 3162/4, KN 3162/5, KN 3172/1, KN 3172/2, KN 3174/2, KN 3181/1, KN 3185/1, 
KN 3185/2, KN 3188/1.  
 

Výrok o námitkách účastníků: 
Dne 10. 4. 2019 obdržel DÚ od účastníka řízení Ing. Miroslava Macáka  (nar. 8. 2. 1965), 
Sovinec 469/18, 639 00 Štýřice, námitku,  v následujícím znění, citace …. 

„V souvislosti se stavbou „modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, úsek Veselí n.L.- Doubí 
u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“ jsem od vás dne 12.3.2019 obdržel přípis obsahující 

• informaci o navazujícím řízení dle ust. 9b odst. 1 zák. č. 100/2001 Sb., 

• oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou, 

z nichž vyplývá, že stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zamýšlí zřídit 
stavbu železniční dráhy mj. na pozemku p.č. 1658 v kat. území a obci Zvěrotice. 

Jako účastník stavebního řízení podle § 109 písm. e) zák. č. 183/2006 Sb. a veřejnost ve smyslu 
ust. §3 písm. h) zák. č. 100/2001 Sb., příp. dotčená veřejnost ve smyslu ust. 3 písm. i) bod 1 
zák. č. 100/2001 Sb., vznáším v souladu s ust. 114 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. a ust. 9c odst. 1 zák. 
č. 100/2001 Sb. námitku ohledně způsobu provádění stavby, neboť stavebník dosud nevypořádal 
právní vztah k mému pozemku p.č. 1644 v kat. území a obci Zvěrotice, jenž bude jako pozemek 
sousedící s pozemkem p.č. 1658 dotčen prováděním předmětné stavby, když je na něm bez jakékoli 
dohody stavebníka se mnou plánováno staveniště, což může můj pozemek ekologicky poškodit 
(např. únikem provozních kapalin ze stavební mechanizace, splachem odbedňovacích olejů, 
zasypáním půdy štěrkem a následnou degradací humózní vrstvy, uložením nebezpečného odpadu), 
aniž by nyní byla sjednána odpovědnost stavebníka za případnou škodu způsobenou mi budoucím 
stavebním dodavatelem nebo jeho subdodavateli. Po dobu provádění stavby (v případě ekologické 
škody i déle) by navíc nebylo možné na mém pozemku provozovat zemědělskou činnost, což by na 
mě mělo negativní ekonomický dopad. Domnívám se proto, že prováděním stavby tak mohu být 
přímo dotčen v ochraně a výkonu vlastnického práva. Dosud prezentovanou představu stavebníka, 
že bych s ním měl nyní uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě, v níž bych se měl zavázat 
stavebníkovi, že někdy v budoucnu ohledně svého pozemku uzavřu nájemní smlouvu s jeho nyní 
ještě neznámým dodavatelem díla, nelze považovat za seriózní návrh, neboť není žádný důvod se 
naivně domnívat, že dodavatel stavebního díla bude při své činnosti schopen a ochoten splnit 
závazky vůči mně a tudíž i reálně unést odpovědnost za případně způsobenou škodu či ekologickou 
újmu na mém majetku. Po zkušenostech, které při rekonstrukci dálnice Dl nabyla motoristická 
veřejnost se stavebními dodavateli Ředitelství silnic a dálnic ČR, je naprosto zřejmé, že dodavatelé 
státní organizace nejsou schopni reálně garantovat vůbec nic s výjimkou vlastní fakturace. 
Nehodlám tudíž nést riziko, že náhradu ekologické škody budu muset neefektivně vymáhat po 
obskurním dodavateli třeba ze střední Asie nebo přihlašovat svoji pohledávku do konkursního 
řízení zkrachovalé tuzemské stavební společnosti s minimální šancí na uspokojení, zatímco stát se 
mě bude ve stejnou dobu snažit postihnout jako vlastníka pozemku za újmu na životním prostředí, 
jestliže se nepodaří konkrétního původce zjistit (může jím být i dopravce nebo některý z řady 
subdodavatelů hlavního stavebního dodavatele), případně mě nutit k odstranění ekologické zátěže 
na mé náklady. Abych takovému riziku předešel a současně neblokoval výstavbu veřejně 
prospěšného železničního koridoru, jsem ochoten svůj 

• pozemek prodat stavebníkovi za dohodnutou kupní cenu, takže stavebník jej následně bude moci 
dle své libosti poskytnout svému dodavateli k využití při budování stavebního díla, nebo jsem 
ochoten 
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• pozemek na dobu výstavby pronajmout stavebníkovi za dohodnuté nájemné s tím, že stavebník 
sám ponese vůči mně plnou smluvní odpovědnost za případnou ekologickou škodu, která by na 
pozemku byla způsobena jeho dodavatelem (nebo subdodavateli), kterému najatý pozemek s mým 
souhlasem svěří k provedení díla. 

Vzhledem k zamýšlenému odvrácení rizika, že případná škoda na mém majetku nebude v budoucnu 
reálně vymahatelná, je pro mě nepřijatelná jiná varianta než uzavření nájemní smlouvy se 
stavebníkem jako státní organizací, případně prodej pozemku stavebníkovi, takže by při poškození 
pozemku stavebním dodavatelem nevznikla škoda mně. Jestliže však žádná ze dvou vstřícných 
variant nebude pro stavebníka akceptovatelná, nechť je ve stavebním povolení stanovena podmínka, 
že můj pozemek zůstane činností stavebníka a jeho dodavatele naprosto nedotčen, neboť pozemek 
nezasahuje do trasy budované železnice a jeho využití tedy není pro stavební účel nezbytné.“… 
konec citace 

 

Námitka se zamítá. 

 

O d ů v o d n ě n í  
Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 
IČ 7094234, prostřednictvím své organizační jednotky Stavební správa západ, 
Sokolovská 1955/278,  190 00 Praha podal dne 31. srpna 2018 žádost o stavební povolení. Souhlas 
s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem 
Soběslav, odborem regionálního rozvoje, pod. č.j. MS/03505/2018 ze dne 26. 3. 2018.  
Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla 
všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 
písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: 58101/18/Wm ze dne 8. 11. 2018 současně s výzvou 
k odstranění nedostatků žádosti č.j.: 58092/18/Wm. Dne 8. 1. 2019 byly odstraněny všechny nedostatky 
žádosti. 

Drážní úřad oznámil č.j. DUCR-12652/19/Wm ze dne 7. 3. 2019 účastníkům řízení, kteří mu byli 
známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Drážní úřad stanovil lhůtu 30 dnů po doručení 
tohoto oznámení, do kdy dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli 
uplatnit své námitky, popř. důkazy. 

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu na kterou se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací.  

Vzhledem k tomu, že navrhovaná stavba „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek 
Veselí n. L. - Doubí u Tábora,  2. etapa Soběslav – Doubí“ byla předmětem posuzování vlivů na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném 
znění (dále jen „zákon“), Drážní úřad č.j. DUCR-12652/19/Wm ze dne 7. 3. 2019 o tom informoval 
dle ust. § 9b odst. 1 „zákona“. Pro záměr bylo Ministerstvem životního prostředí ČR, Odborem 
výkonu státní správy II vydáno dne 19. 10. 2017 podle § 9a odst. 1 až 3 „zákona“ souhlasné závazné 
stanovisko č.j. MZP/2017/510/473, které bylo ověřeno souhlasným závazným stanoviskem k ověření 
změn závěru Ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2019/510/501, sp.zn. ZN/MZP/2019/510/210 ze 
dne 5. 4. 2019. Nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující řízení, včetně dalších podkladů 
rozhodnutí, včetně stanovisek dotčených orgánů, bylo možné u Drážního úřadu, územní odbor 
Plzeň na výše uvedené adrese.  
S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 odst. 3 „zákona“ 
bylo možno se seznámit v příslušném registru ttps://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV2063, 
případně u správního orgánu, který výše uvedené stanovisko vydal (Ministerstvo životního 
prostředí - Odbor výkonu státní správy II, Mánesova 1803/3a, 370 01 České Budějovice, 
www.mzp.cz, info@mzp.cz). Veřejnost mohla v tomto řízení v souladu s § 9c odst. 1 dle „zákona“ 

mailto:info@mzp.cz
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č. 100/2001 Sb uplatňovat připomínky k záměru, a to ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací 
podle § 9b odst. 1 „zákona“ č. 100/2001 Sb, na úřední desce Drážního úřadu. 

K podaným vyjádřením, závazným stanoviskům apod. (viz výše bod 1÷61) byla podána vysvětlení 
zástupcem investora a odpovědným projektantem. 

- Bod č. 20, závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2017/510/473 ze dne 
19. 10. 2017, citace…. „Majitelům objektů u výpočtového bodu V06, V07, V13 a V16 navrhnout 
realizaci individuálních protihlukových opatření, která budou realizována v případě souhlasu 
majitelů objektů. Doporučuje se navrhnout realizaci individuálních protihlukových opatření 
i majitelům objektů u V04, V05 a V14“….konec citace 

Tato podmínka byla překonána v dokumentaci pro stavební povolení, kdy KHS Jihočeského kraje 
zamítnul realizaci individuálních protihlukových opatření s tím, že je nutno zajistit plněné 
akustických limitů realizací protihlukových stěn. Stěny byly doplněny. Součástí stavby zůstala 
„následná protihluková opatření“ kdy na základě reálné hlukové zátěže může dojít eliminaci 
negativních vlivů na veřejné zdraví. Vypořádání podmínky je součástí souhlasného Závazného 
stanoviska k ověření změn záměru, č.j. MZP/2019/510/501 ze dne 5. 4. 2019. 

- Bod č. 26, závazné stanovisko Městského úřadu úřad Tábor, odbor dopravy, 
č.j. METAB 9794/2018/OD/Vpec ze dne 20. 2. 2018, citace ..... „Před zahájením stavby v souladu 
s ustanovením 38 a 39 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích projedná přepravní trasy 
materiálu. Závěry tohoto projednaní budou zapracovány ve výrokové časti stavebního povolení 
stavby hlavní, tj. “Modernizace trati Veselí n/L - Tábor, II. část, úsek Veselí n.L.- Doubí u Tábora, 
2.etapa Soběslav – Doubí“….. konec citace 

Dopravní trasy, ze kterých se budou uskutečňovat hlavní návozy a odvozy materiálu a zařízení, jsou 
specifikovány v části dokumentace F. ZOV, konkrétně příloha F.1 – Technická zpráva a F.2 
Přehledná situace. S vlastníky dotčených komunikací budou uzavřeny příslušné smlouvy (§ 38, 
zákona č. 13/1997 Sb.). 

- Bod č. 29, vyjádření obce Myslkovice ze dne 22. 2. 2018 , citace…  „požadavek na měření hluku 
ve zkušebním provozu“……konec citace 

Podmínka je v souladu s dalšími stanovisky, např. KHS o měření a vyhodnocení hluku, případnými 
stavebními úpravami pro splnění limitů, součástí kontraktu se zhotovitelem stavby. 

- Bod č. 30, vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor 
Tábor, DI, č.j. KRPC-20877-2/ČJ-2018-020806 ze dne 2.3. 2018, citace.......„U rušeného 
„přejezdu“ v km 65,9 - v místě dle PD není přejezd, ale most přes silnici III/13510. Silnici 
III/13510 je pod zrušeným mostem nutno rozšířit na parametry dle ČSN 736101“…...konec citace  

Jedná se o administrativní chybu v části dokumentace DIO. Odstranění úrovňového přejezdu v km 
65,927 je součástí SO 53-13-01 Zrušení přejezdů na staré trati, včetně úpravy geometrie silnice 
(SO 53-13-01 není předmětem tohoto stavebního řízení). 

citace……„Navrhovaná objízdná trasa pro uzavírku silnice III/13510 je z Nedvědic do Rybovy 
Lhoty polní cesta široká do 4 m ve velmi špatném technickém stavu nevhodná pro vedení objízdné 
trasy, nutno navrhnout jinou objízdnou trasu“……...konec citace 

Bude respektováno a řešeno v době realizace odtěžování náspů, cca v roce 2023. 

citace…. „V PD není řešen přejezd na místní komunikaci Klenovice - Ovčín“…..konec citace 

V dokumentaci je řešena náhrada všech současných úrovňových přejezdů na rušené trati (součást 
SO 53-13-01 Zrušení přejezdů na staré trati). Vedení objízdných tras při rušení přejezdů, bude 
řešeno podle situace aktuální v době realizace, cca v roce 2023. 

- Bod č. 47, vyjádření ČD-Telematika a.s., č.j. 2741/2018-O ze dne 1. 3. 2018, citace… „V rámci 
realizace stavby včetně rušení starého tělesa dráhy je nutné zachování provozuschopnosti 
stávajícího komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o.-TÚDC včetně dodržení 
všeobecných podmínek SŽDC,s.o.-TÚDC, nutný dozor ČD-T,a.s.-SKS včetně vytýčení 
podzemního komunikačního vedení v majetku SŽDC,s.o.-TÚDC“… konec citace 
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Zachování provozuschopnosti stávajícího vedení může být garantováno pouze před převedením 
drážní dopravy na přeložku tratě. V definitivním stavu bude těleso původní trati odtěženo, bude 
snesena veškerá infrastruktura, včetně metalického kabelu. Přenosová cesta bude nahrazena 
s dostatečnou rezervou v nové stopě. 

 

K námitce Ing. Miroslava Macáka doručené DÚ dne 10. 4. 2019   
Drážní úřad, jako speciální stavební k úřad pro stavby drah (dále jen stavební úřad) aplikuje 
ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona, v němž je uvedeno, že je-li pro získání potřebných 
práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel 
vyvlastnění zákonem, souhlas vlastníka pozemku či stavby se nedokládá. Účely vyvlastnění 
tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické právo jsou vymezeny v ustanovení § 170 
stavebního zákona takto: Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo 
jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li 
vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní 
a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro 
stanovený účel. Veřejná prospěšnost projednávané stavby je dána zákonem č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ustanovením § 5 odstavce 1 věty, citace…. „Stavba dráhy celostátní, regionální, 
tramvajové, trolejbusové nebo dráhy speciální je veřejně prospěšná“… konec citace. 

Stavební úřad tak nepožadoval a ani nebude po stavebníkovi v řízení o vydání stavebního povolení 
požadovat souhlasy vlastníků pozemků či staveb, na nichž má být stavební záměr uskutečněn. 
Případné pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby v tomto řízení tak v souladu 
s vůlí zákonodárce stavbu povoluje pouze z hlediska veřejného práva. Z hlediska práva soukromého 
je na stavebníkovi obstarat si soukromoprávní titul k pozemkům buď ve formě vyvlastňovacího 
rozhodnutí, nebo dohody s vlastníky pozemku. V případě, že stavebník zahájí stavbu bez 
soukromoprávního titulu, nebude se jednat o stavbu nepovolenou, ale o stavbu neoprávněnou. Ke 
sporům z takové stavby je příslušný soud, nikoli stavební úřad. 

 

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 

 Závazné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí Ministerstva 
životního prostředí, č.j. MZP/2017/510/473 ze dne 19. 10. 2017 

 Souhlas Ministerstva životního prostředí k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, 
č.j. 9824/ENV/07 396/640/07 ze dne 26. 11. 2007 

 Změna souhlasu Ministerstva životního prostředí k odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu, č.j. 97701/ENV/12 ze dne 25. 2. 2013 

 Přepis odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Městského 
úřadu Soběslav, odboru životního prostředí, č.j. MS/23466/2013 ze dne 13. 11. 2013 

 Sdělení k žádosti o stanovisko PD pro účely stavebního řízení Krajského úřadu Jihočeského 
kraje, odboru Regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení 
územního plánování, č.j. KUJCK 99048/2018 ze dne 26. 7. 2018 

 Územní rozhodnutí Městského úřadu Soběslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje, 
č.j. 14656/07/Hř ze dne 29. 1. 2008 

 Územní rozhodnutí - změna Městského úřadu Soběslav, odboru výstavby a regionálního 
rozvoje, č.j. MS/10894/2014 ze dne 19. 5. 2014 

 Souhlas Mětského úřadu Soběslav, odboru regionálního rozvoje, v souladu s § 15 odst. 2 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., č.j. MS/03505/2018 ze dne 26. 3. 2018 
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 Koordinované stanovisko Městského úřadu Soběslav, Odboru výstavby a regionálního 
rozvoje, č.j. MS/03502/2018 ze dne 9. 7. 2018 

 Závazné stanovisko Městského úřadu Soběslav, odboru životního prostředí, 
č.j. MS/16553/2013 ze dne 6. 8. 2013 a MS/19025/2013 ze dne 4. 10. 2013 

 Sdělení Městského úřadu Soběslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje, 
č.j. MS/06536/2018 ze dne 15. 3. 2018  

 Vyjádření Správy lesů města Soběslavi, spol. s r.o.,č.j 27/2018 ze dne 15. 2. 2018 

 Vyjádření Města Sezimovo Ústí, č.j. MESU-1092/2018/OSÚ/-No 2 ze dne 12. 7. 2018 

 Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí, 
č.j. MEAB10037/2018/OŽP/Mu ze dne 21. 2. 2018 

 Společné stanovisko Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí, 
č.j. METAB 7722/2018oŽP/Maš ze dne 2. 3. 2018  

 Vyjádření Městského úřadu Tábor, odboru dopravy, č.j. METAB 9794/2018/OD/Vpec ze 
dne 20. 2. 2018 

 Vyjádření Správy lesů města Tábor, s.r.o., č.j. SLMT/38/2018 ze dne 21. 2. 2018 

 Usnesení Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství 
a lesnictví, č.j. KUJCK 21515/2018/OZZL ze dne 12. 2. 2018 

 Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, 
č.j. KUJCK 31635/2018 OZZL ze dne 19. 3. 2018 

 Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství 
a lesnictví, č.j. KUJCK 104729/2018/OZZL ze dne 14. 8. 2018 

 Seznámení s podklady k rozhodnutí, Krajský úřad Jihočeského kraje, 
č.j. KUJCK 95089/2018/OZZL  ze dne 17. 7. 2018 

 Oznámení o zahájení správního řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního 
prostředí, č.j. KUJCK 78711/2018/OZZL ze dne 11. 6. 2018 

 Vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, 
oddělení silničního hospodářství, č.j. KUJCK 28701/2018 ze dne 26. 2. 2018 

 Stanovisko k PD obce Zvěrotice ze dne 12. 3. 2018 

 Vyjádření obce Myslkovice ze dne 22. 2. 2018 

 Vyjádření obce Roudná, č.j. OÚ/125/2018 ze dne 8. 2. 2018 

 Stanovisko obce Košice k PD, č.j. OUK/85/2018 ze dne 5. 3. 2018 

 Vyjádření města Planá nad Lužnicí k technické infrastruktuře, č.j. MUPNL-609/2018MA ze 
dne 21. 2. 2018 

 Vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, ÚO Tábor, DI, 
č.j. KRPC -20877-2ČJ-2018-020806 ze dne 3. 3. 2018 

 Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru, Jihočeského kraje, Územního odboru 
Tábor, č.j. HSCB-1146-2/2018 UO-TA ze dne  20. 3. 2018 

 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídle 
v Českých Budějovicích, č.j. KHSJC 24639/2018/HOK JH ze dne 29. 8. 2018 

 Stanovisko Povodí Vltavy s.p., č.j. 19870/2018-142 ze dne 13. 4. 2018 
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 Vyjádření Lesů České republiky,  s. p., Lesní správy Tábor, č.j. LCR/0000704/2018 
ze dne 6. 3. 2018 

 Vyjádření Lesů České republiky, s.p., ST – oblast povodí Vltavy, Benešov, 
č.j. LCR954/000796/2018 ze dne 23. 3. 2018 

 Vyjádření Lesů České republiky, s.p., Lesná správy Jindřichův Hradec, 
č.j. LCR193/000000170/2018 ze dne 23. 3. 2018 

 Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j. 16408/18-12110 ze dne 23. 8. 2018 

 Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, č.j. SUS JcK 02077/2018 
ze dne 16. 4. 2018 

 Stanovisko k projektové dokumentaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., č.j. 132180022 
ze dne 22. 2. 2018 

 Vyjádření Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, archeologického oddělení, 
č.j. 278/2018 ze dne 12. 2. 2018 

 Vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v Českých Budějovicích, č.j. NPU-331/12157/2018 ze dne 28. 2. 2018 

 Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, 
č.j. SBS 04598/2018/OBÚ-06/1 ze dne 19. 2. 2018 

 Souhrnné stanovisko GŘ ČD, a.s., k dokumentaci pro stavební řízení, č.j. 330/2018-03 
ze dne 30. 1. 2018 

 Stanovisko ČD, a.s. Regionální správy majetku Praha, č.j.1187/2018-RSMPHA 
ze dne 30. 1. 2018 

 Odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, č.j. 1992/JC/18 
ze dne 30. 5. 2018 

 Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.  
ze dne 25. 7. 2018 

 Sdělení ČEPRO a.s., č.j. 4827/18 ze dne 28. 2. 2018 

 Vyjádření k existenci sítí ČEPS, a.s., č.j. 167/18/KOC/Ro/1 ze dne 31 .1. 2018 

 Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací CETIN a.s., č.j. 620953/18 
ze dne 6. 6. 2018 

 Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s., 
č.j. UPTS/OS/194607/2018 ze dne 29. 5. 2018 

 Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON 
Distribuce, a.s. a podmínkách v jeho blízkosti, E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Tábor, 
č.j. M18416-16253205 ze dne 24. 5. 2018 

 Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická 
síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa 
Tábor, č.j. L12398-16264594 ze dne 7. 8. 2018 

 Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E.ON Distribuce a.s. 
a podmínkách práce v jeho blízkosti E.ON Servisní, s.r.o.RCDS Tábor, 
č.j. M1841616253205 ze dne 24. 5. 2018 
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 Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční  soustavy plynu ve 
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., regionální správa zemního 
plynu, č.j. P9989-16272361 ze dne 24. 8. 2018 

 Vyjádření o existenci technického zařízení společnosti Silon, s.r.o. ze dne 9. 7. 2018 

 Vyjádření k technické infrastruktuře Technických služeb Planá nad Lužnicí, s.r.o., 
č.j. 8/2018 ze dne 1.2. 2018 

 Vyjádření  a stanovení podmínek pro udělení souhlasu T-Mobile Czech Republic a.s., 
č.j. E18875, 74, 73, 72, 71, 70, 69/18 ze dne 21. 5. 2018 

 Vyjádření Vodafone Czech republic, a.s., č.j. MW000007706669127 ze dne 8. 2. 2018 

 Vyjádření ČD-Telematika, č.j. 2741/2018-O ze dne 1. 3. 2018 

 Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení, ČD-Telematika, 
č.j. 1201810988 ze dne 28. 6. 2018 

 Vyjádření k PD pro územní a stavební řízení ČEVAK a.s., č.j. O18030000562 
ze dne 19. 2.2018 

 Vyjádření k projektové dokumentaci, Jihočeského vodárenského svazu, č.j. 540/G/18011 
ze dne 28. 2. 2018 

 Vyjádření města Planá nad Lužnicí, č.j. MUPNL-609/2018/MA ze dne 21 .2. 2018 

 Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, č.j. 37359/2018-1150-OÚZ-ČB 
ze dne 23. 3. 2018 

 Vyjádření Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odboru informačních 
a komunikačních, č.j. KRPC-801-34/ČJ-2018-0200IT ze dne 12. 2. 2018 

 Vyjádření Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odboru správy majetku, 
č.j. KRPC-491-20/ČJ-2018-0200MN ze dne 1. 3. 2018 

 Vyjádření NET4GAS, s.r.o., č.j. 1373/18/OVP/N ze dne 22. 2. 2018 

 Vyjádření obce Košice ze dne 21. 5. 2018 

 Vyjádření obce Myslkovice ze dne 10. 7. 2018 

 Vyjádření obce Roudná, č.j. OÚ/125/2018 ze dne 8. 2. 2018 

 Stanovisko obce Zvěrotice ze dne  12. 3. 2018 

 Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic, č.j. 16408/18-12110 ze dne 23. 8. 2018 

 Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, č.j. SUS Jck 02077/2018 
ze dne 16. 4. 2018 

 Vyjádření Unislužby s.r.o.  ze dne 9. 2. 2018 

 Vyjádření Telefónica Czech republic a.s., č.j. POS 629000/13/CTA/SSO/2013 
ze dne 2. 8. 2013 

 Sdělení Městského úřadu Soběslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje, 
č.j. MS/25413/2018 ze dne 22. 11. 2018 

 Závazné stanovisko k ověření změn záměru, Ministerstva životního prostředí, 
č.j. MZP/2019/510/501  ze dne 5. 4. 2019 

 Vyjádření Lesů České republiky, s.p., Lesní správy Tábor, č.j. LCR197/000680/2019 
ze dne 29. 3. 2019 
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 Stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, 
č.j. SBS 08361/2019/OBÚ-06 ze dne 25. 3. 2019 

 Vyjádření Jihočeského muzea v Českých Budějovicích , archeologické oddělení, 
č.j. 481/2019 ze dne 18. 3. 2019 

 Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Praha, č.j. ARUP-1962/2019 ze dne 12. 3. 2019 

 Návrh plánu kontrolních prohlídek 

 Certifikace Výzkumného ústavu Železničního, a.s., č. certifikátu: 
1714/8/SG/17/CCT/CS/2662, 1714/8/SG/17/ENE/CS/2658,  1714/8/SG/17/INF/CS/2460,   

 Projektová dokumentace, vypracovaná firmou Metroprojekt Praha a.s., 
nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha, odpovědný projektant Ing. Petr Zobal 

 

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává 
toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad 
zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily 
povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní 
odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 
odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby 
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka. 

 

 

„Otisk úředního razítka“ 

 

 

Informace pro stavebníka: 

 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 

 Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 
nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad 
obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže 
stavba již byla zahájena. 

  

 Ing. František Kuška  
ředitel územního odboru Plzeň 
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Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 
písm. f), bankovním převodem ve výši 10 000,- Kč. 

Přílohy:  
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 

 Ověřená projektová dokumentace 

 Štítek „Stavba povolena“ 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den 
vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce 
Drážního úřadu. 

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: 

 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 
správního řádu 

 Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59, 392 01 Soběslav 

 Obecní úřad Zvěrotice, Zvěrotice 83, 392 01 Soběslav  

 Obecní úřad Sedlečko u Soběslavě, Sedlečko u Soběslavě 48, 392 01 Soběslav 

 Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav 

 Obecní úřad Myslkovice, Myslkovice 59, 391 16 Myslkovice 

 Obecní úřad Roudná, Roudná 46, 392 01 Soběslav 

 Obecní úřad Košice, Košice 47, 391 17 Košice 

 Městský úřad Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí  

 

Rozdělovník: 
Žadatel: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 -
organizační jednotka Stavební správa západ,  Sokolovská 1955/278,  190 00 Praha 

Obce na jejichž území má být záměr uskutečněn: 

 Obec Košice, č.p. 47,  391 17 Košice 

 Město Planá nad Lužnicí,  Zákostelní 720,  391 11 Planá nad Lužnicí 

 Město Soběslav,  nám. Republiky 59,  392 17 Soběslav 

 Obec Myslkovice, č.p. 59,  391 16 Myslkovice 

 Obec Roudná, č.p. 46,  392 01 Roudná 

 Obec Zvěrotice, č.p. 83,  392 01 Zvěrotice 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  

 

 

 

 

 

razítko 
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 Obec Sedlečko u Soběslavě, č.p. 48,  392 01 Sedlečko u Soběslavě 

 Obec Klenovice, č.p. 69,  392 01 Klenovice 

 

Dotčené orgány: 

 Krajský úřad  Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hopodářství,  
U Zimního stadionu 1952/2,  370 76 České Budějovice 

 Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor 
Tábor, dopravní inspektorát,  Soběslavská 2763,  390 05 Tábor 5 

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích,  
Na Sadech 25/25,  370 71 České Budějovice 

 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Tábor,  Chýnovská 276,  391 56 Tábor 4 

 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích,  Dukelská 1,  370 31 České Budějovice 

 Městský úřad Tábor, odbor dopravy,  Žižkovo nám. 2,  390 15 Tábor 

 Krajský úřad  Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování 
a stavebního řádu,  U Zimního stadionu 1952/2,  370 76 České Budějovice 

 Ministerstvo životního prostředí,  Vršovická 65,  100 10 Praha 10 

 Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor stavebního úřadu,  Dr. E. Beneše 21/6,  
391 01 Sezimovo Ústí 

 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.,  Letenská 123/4,  118 01 Praha 1 

 OBECNÍ ÚŘAD KOŠICE, č.p. 47,  391 17 Košice 

 Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí,  Husovo nám. 2938,  390 02 Tábor 

 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště,  Senovážné náměstí 6,  
370 21 České Budějovice 

 Ministerstvo obrany,  Tychonova 221/1,  160 00 Praha 

 Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy II. ,  Mánesova 1803/3a,  
370 01 České Budějovice 

 Krajský úřad  Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědlěství a lesnictví,  
U Zimního stadionu 1952/2,  370 76 České Budějovice 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského,  Hřímalého 2730/11, 
301 00 Plzeň 

 Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje,  nám. Republiky 59, 
392 01 Soběslav 

 Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí,  nám. Republiky 59,  392 01 Soběslav 

 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Regionální pracoviště Jižní Čechy,  
nám. Přemysla Otakara II 34/,  370 01 Praha 

 Obecní úřad Zvěrotice, č.p. 83,  392 01 Zvěrotice 

 Obecní úřad Sedlečko u Soběslavě, č.p. 48,  392 01 Sedlečko u Soběslavě 

 Obecní úřad Klenovice, č.p. 69,  392 01 Klenovice 

 Obecní úřad Myslkovice, č.p. 59,  391 16 Myslkovice 

 Obecní úřad Roudná, č.p. 46,  392 01 Roudná 

 Městský úřad Planá nad Lužnicí,  Zákostelní 720,  391 11 Planá nad Lužnicí 
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