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Magistrát  města  České  Budě jovice  
O d b o r   d o p r a v y   a   s i l n i čn í h o   h o s p o d á ř s t v í  
n á m .  P ř e m y s l a  O t a k a r a  I I . 1 / 1  
 

 
 
Magistrát města České Budějovice    
Ing. Jaroslav Mráz 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Kněžská 19 
370 92  České Budějovice 
 
 
Internet: http://www.c-budejovice.cz 
 
 
sp. zn.:  ODSH/5172/2022 So       vyřizuje: tel.:          e-mail:             datum: 
č. j.:      ODSH/5172/2022-5       Ing. Truhlářová 386804408          truhlarovah@c-budejovice.cz       01.06.2022 
 

Veřejná vyhláška   

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice 1, kterého 
zastupuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, Nemanická 2133/10, 370 10  
České Budějovice, a Obec Roudné, IČO 00245372, Roudenská 120, Roudné, 370 07  České 
Budějovice 7 (dále jen "žadatel") dne 04.04.2022 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

 

Modernizace silnice III/15529 Roudné 

 

na pozemku parc. č. 433/1, 478/32, 566/1, 566/14, 566/19, 432/10, 478/433, 463, 566/17, 478/44, 478/57, 
478/74, 566/16, 566/18, 478/51, 478/4, 430/3, 478/15, 430/1 v katastrálním území Roudné. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice, jako silniční správní úřad 
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný 
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m 
stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 
den  

12.07.2022 v 09:00 hodin 

se schůzkou pozvaných na místě stavby (začátek úseku ve směru od Římova). 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Magistrátu města České Budějovice, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. a pátek od 8,00 
do 11,30 hod.). 
 

 
 

viz rozdělovník: 
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Stavba obsahuje: 
S.O. 101 - Silnice III/15529 

Tento stavební objekt řeší modernizaci vozovky silnice III. třídy na průtahu obce Roudné (okres České 
Budějovice). V rámci stavby se navrhuje odfrézování stávajících AC vrstev, rozfrézování stávajících 
podkladních vrstev vozovky a provedení recyklace za studena. Následně budou položeny jednotlivé 
asfaltové vrstvy. 

Trasa předmětné komunikace v pasportním staničení km 9,425 10,290 je vedena v intravilánu obce 
Roudné. Celková délka rekonstruovaného úseku na průtahu obce je cca 865 m. 

v celém úseku silnice III/15529 - km 9,425 - 10,290 bude šířka komunikace upravena tak, aby byla 
vytvořena kategorie silnice S 7,0/50. tj. šířka jízdních pruhů. Celková šířka vozovky mezi zvýšenými 
obrubníky bude nově 6,00 m. Volná šířka vozovky 2 x 0,5m. 
Návrh konstrukce vozovky navržen v souladu s provedeným průzkumem vozovky viz zpracovaný 
diagnostický průzkum vozovky P34-2021 (zpracovatel ESLAB, spol. s r.o.) 

Stávající systém odvodnění při modernizaci vozovky zůstane i nadále zachován. Stávající uliční vpusti, 
jejichž stavebně technický stav nebude ve vyhovujícím stavu, budou v rámci modernizace silnice 
vyměněny za nové. V místech, kde budou osazeny zvýšené obrubníky, bude dále nutné na některých 
místech doplnit nové vpusti, popř. liniové odvodňovací systémy (LOS). Těmito vpustěmi a LOS bude 
dešťová voda vyvedena do stávající, popř. nové dešťové kanalizace, popř. do otevřených silničních 
příkopů. 

Odvodnění silniční pláně — Silniční pláň vozovky je (bez otevřeného příkopu) sváděna do podélných 
trativodů umístěných pod silničním obrubníkem (viz situace a vzorový příčný řez). Tyto trativody jsou 
zaústěny do přípojek uličních vpustí. S ohledem na umístění stávajících inženýrských sítí (kabelů NN, 
kabelů CETIN a vedení plynárenského zařízení) můžou být nově navržené trativody vymístěny mimo 
původně navrženou polohu. 

S.O. 102 — Chodníky, zpevněné plochy a vjezdy 

Předmětem tohoto stavebního objektu je oprava povrchu stávajících chodníků a dle prostorových 
možností doplnění nových chodníků podél silnice III/15529 v obci Roudné. Stávající povrchy chodníků 
budou odstraněny vč. všech obrubníků přiléhajících k těmto chodníkům. Následně budou osazeny nové 
obrubníky (silniční a záhonové) a povrch chodníků bude nově zadlážděn zámkovou dlažbou. 

Sjezdy — v rámci modernizace silnice se počítá s úpravou stávajících napojení a vjezdů umístěných 
podél silnice III/15529 — dojde ke kompletní obnově jejich povrchů, v případě že přechází silniční 
příkop tak i propustků pod sjezdy. 

Šířkové uspořádání nových chodníků je navrženo dle ČSN 736110 v celkové délce zpevnění 2,00 m. 
Chodník šířky 2,00 m (1,50m) splňuje normové požadavky na provoz chodců ve dvou pásech šířky 
0,75m s bezpečnostním odstupem od vozovky min 0,5m. Od vozovky bude chodník v celé délce oddělen 
zvýšeným obrubníkem výšky min. 12 cm. 

Od okolního terénu bude chodník vždy oddělen záhonovým obrubníkem výšky 0,06 m (vodící linie). 
Chodníky budou mít, výšky obrubníků, příčné a podélné sklony, povrchová úprava v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb. Jinými slovy místa pro přecházení budou upraveny jako bezbariérové a budou vybaveny 
varovným a signálním pásem. 

Součástí dopravního značení pro stavbu „Modernizace sil. III/15529 Roudné bude pouze obnova 
vodorovného dopravního značení dle situace dopravního značení. 

Vodorovné dopravní značení musí být provedeno podle TP 65, podle TP 133, Vzorových listů staveb 
pozemních komunikací VL 6, část 6.2 Vodorovné dopravní značky.  

VDZ bude realizováno ve dvou fázích. Nejprve bude VDZ provedeno jednosložkovou reflexní barvou. Po 
stabilizaci vlastností povrchu vozovky, příp. po skončení zimního období bude provedeno definitivní 
značení z materiálu s dlouhou dobou životnosti. 
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Stávající VDZ, které bude v rozporu s novým VDZ bude v místech přeznačení vybroušeno. 

 

S.O. 401 — Veřejné osvětlení 

Tento stavební objekt řeší veřejné osvětlení podél nově budovaných chodníků v obci Roudné. 

Nové osvětlení bude umístěno na ocelových pozinkovaných stožárech o celkové výšce 8 m s osazenými 
svítidly 37W a 50W vzdálenými od sebe přibližně 35m min. 0,50 m od komunikace. 

U míst pro přecházení budou umístěny přechodové stožáry výšky 6m s výložníkem. Stožáry budou 
umístěny 1,5m daleko před přechodem ve vzdálenosti min. 0,5m od komunikace. 

Napojení stožárů bude z nejbližších stožárů stávajícího veřejného osvětlení. Napojení se provede zemními 
kabely CYKY 4x16. Detailněji je celý tento objekt řešen v samostatné příloze. 

Stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení:  

Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad 
z ustanovení § 94k stavebního zákona. 

Účastníkem řízení je podle § 94k písm. a) stavebního zákona stavebník: 

Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01  České 
Budějovice 1, 
kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, Nemanická 2133/10, 
České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10, 
Obec Roudné, IČO 00245372, Roudenská 120, Roudné, 370 07  České Budějovice 7. 

Účastníkem řízení je podle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr 
uskutečněn: 

Obec Roudné, IČO 00245372, Roudenská 120, Roudné, 370 07  České Budějovice 7. 

Dále jsou účastníky řízení podle § 94k písm. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební 
záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám 
stavebníkem, a dále podle § 94k písm. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební 
záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: 

OMEGA & partners s.r.o., Jana Růžičky 1143/11, Kunratice, 148 00  Praha 414 
Ing. Miloslav Nutil, nar. 2.8.1956, Borová 2200/40, 373 16  Dobrá Voda u Českých Budějovic 
Ing. Milan März, nar. 14.5.1941, Boršovská 194, Roudné, 370 07  České Budějovice 7 
Petr Douda, nar. 24.1.1980, Plavská 492, Roudné, 370 07  České Budějovice 7 
Jiří Hájek, nar. 13.5.1954, Vlhlavy 27, Sedlec, 373 41  Hluboká nad Vltavou 
Ivana Švarcová, nar. 6.5.1964, K Pilotovi 439, 373 82  Boršov nad Vltavou 
Jan Erhart, nar. 13.11.1937, U Rybníčku 123, Roudné, 370 07  České Budějovice 7 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, České Budějovice 6, 370 01  
České Budějovice 1 
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

Účastníkem řízení je podle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo  
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením 
přímo dotčeno a vlastníky staveb na výše uvedených pozemcích, může-li být jejich vlastnické právo 
prováděním stavby přímo dotčeno a současně ti, kteří mají k výše uvedeným pozemkům právo 
odpovídající věcnému břemenu, může-li být jejich právo prováděním stavby přímo dotčeno, tedy  
i vlastníci a správci veřejné infrastruktury: 
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 478/1, 478/582, 478/578, 478/322, 478/22, 478/21, 478/19, 478/478, 359/3, 359/4, 360/1, 
364/1, 364/2, 364/3, 365, 366, 478/92, 478/78, 478/79, 478/68, 478/58, 478/45, 478/36, 478/3, 432/3, 
432/9, 432/1, 433/6, 433/20, 433/113, 433/54, 433/5, 433/42, 433/43, 433/15, 433/8, 435/1, 437, 
440/1, 440/2, 439, 566/30, 222/1, 566/29, 566/12, 238/1, 223/1, 223/2, 566/13, 224/1, 224/2, 224/5, 
227/1, 228/1, 230/1, 232/1, 237/40, 237/1, 237/20, 566/38, 566/36, 569/4, 569/20, 566/37, 430/14, 
430/49, 430/26, 430/35, 430/31, 430/61, 430/103, 430/102, 430/97, 368/2, 368/1, 367/1, 369/1, 370/1, 
430/29, 566/39, 570/1, 570/2, 372, 371, 356, 357/1, 357/2, 345/1, 341/1, 340/1, 340/3, 340/4, 340/7 v 
katastrálním území Roudné 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Roudné č.p. 82, č.p. 66, č.p. 96, č.p. 97, č.p. 78, č.p. 36, č.p. 58, č.p. 38 a č.p. 62 

Speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 94m odst. 1 a 2 stavebního zákona doručuje společné 
povolení účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků. 
V případě řízení s velkým počtem účastníků speciální stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení  
a další úkony v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným 
orgánům jednotlivě, účastníky dle § 27 odst. 1 správního řádu, jsou vždy účastníci řízení podle § 94k 
písm. a), c) a d) stavebního zákona. 
 

 V tomto případě se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým se podle ustanovení  
§ 144 odst. 1 správního řádu rozumí řízení s více než 30 účastníky. Oznámení o zahájení společného 
řízení je účastníkům společného řízení uvedených v § 94k písm. e) stavebního zákona, doručováno 
veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 144 správního řádu, a to tak, že účastníci řízení podle ustanovení 
§ 94k písm. e) stavebního zákona, se v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. 
 

P o u č e n í: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám 
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 94k odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený 
rozsah, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn 
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování 
stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí 
nebo opatření. 

Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 
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stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj 
pozemek nebo stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Mráz 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Magistrátu města České Budějovice 
 
  
Příloha - katastrální situace místa umístění stavby 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Magistrátu města České Budějovice v 
souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 144 odst. 1 – 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Vývěsní lhůta 
začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí vyhlášky je 
možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a 
vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena odboru dopravy a silničního hospodářství 
Magistrátu města České Budějovice. 
 
Oznámení  bude současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
Vyvěšeno dne:……………………………      Sejmuto dne:………………………………… 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 

Obdrží: 
navrhovatelé (DS) 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb 
Obec Roudné, IDDS: kc2au6r 
  
hlavní účastníci (DS, dodejky - červená) 
OMEGA & partners s.r.o., IDDS: 9vgrdn5 
Ing. Miloslav Nutil, Borová č.p. 2200/40, 373 16  Dobrá Voda u Českých Budějovic 
Ing. Milan März, Boršovská č.p. 194, Roudné, 370 07  České Budějovice 7 
Petr Douda, Plavská č.p. 492, Roudné, 370 07  České Budějovice 7 
Jiří Hájek, Vlhlavy č.p. 27, Sedlec, 373 41  Hluboká nad Vltavou 
Ivana Švarcová, K Pilotovi č.p. 439, 373 82  Boršov nad Vltavou 
Jan Erhart, U Rybníčku č.p. 123, Roudné, 370 07  České Budějovice 7 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
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EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IDDS: inndrmj 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek 
  
dotčené orgány 
Magistrát města České Budějovice - stavební úřad,  - zde - 
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde - 
Magistrát města - odbor územního plánování, - zde - 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice, 
dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73 
Obecní úřad Roudné, IDDS: kc2au6r 
Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr 
Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí , zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší a nakládání 
s odpady, IDDS: kdib3rr 
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c 
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
 
se žádostí o zveřejnění na úřední desce 

Obecní úřad Roudné, IDDS: kc2au6r 
Magistrát města České Budějovice, kancelář tajemníka, úřední deska, -zde- 
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