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Ministerstvo  dopravy

Odbor  infrastruktriry  a ťizeinníli  "

Ing.  Aleš  Podhájecký

Nábřeží  ldvíka  Svobody  122;
P.O.BOX  9

1lO 15 Pralia l Ý)5,
Věc:  ZADOST  O STAVEBNI  POVOLENI

MINISTERSTVO  DOPRAVY
P 0 D A T E L N A -1-

=  2 6 -06- 2020

Ý(;4 /2020-MD-CKDP

podle ristanovení fi lIO odst. I a 2 zákona č. 183/2006 sb., o ťizemním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), a ífi 18b vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
'územního  opatření  a stavebního  řádu  a dle zákona  č. 416/2009 Sb. o uryclilení  výstavby  dopravní,
vodní  a energetické  infrastrriktriry  a infrastruktriry  elektronickýcli  koimuíikací,  ve znění  pozdějších
předpisů.

?'l,=a

CAST  A

Osvobození  od správního  poplatku

.Jak vyplývá  z níže uvedenýcli  idei'itifikačnícli  ťidajťi  stavby  a zřizovací  listiny  žadatele,  je na základě
istanovení ífi 8 odst. 4 a položky 18 zákona č. 634/2004 Sb. o správnícli poplatcícli vydání stavebnílio

povolení  na stavbri,  která  je předinětein  této  žádosti,  osvobozeno  od správnílio  poplatkri.

Stavbu pozeinní koimuiikace a stavby s ni ve SI]IYSlLl ristanovení :' 2 odst. 8 a 9 stavebnílio zákona
č.183/2006  Sb.  sorivisející  (stavbou  podiníněné),  realizrije  stát prostřednictvím  žadatele  -  státní
příspěvkové  organizace,  zřízené  kzajištěiií  výkomi  čiiuiostí  státu  při  hospodaření  spozeinníini
koiminikaceini  ve vlastnictví  státu, tj. dálniceini  a silnicei'iii  I. třídy  a zabezpečení  jejicli  výstavby,
modernizace  a oprav.

Na základě ustanovení '4 17 odst. 1 zákona 13/1997 Sb. o pozei'iinícli koimu'íikacích jsou předinětná
stavba  a stavby  s ní sorivisející  veřejně  prospěšné.

I.  Identifikační  údaje  stavebního  záměru

( název,  místo,  ťičel  stavby)

D3 03aí1 Třebonín  -  Kaplice  nádraží

Stavba  řeší  novostavbu  dálnice  D3 v úseku  Třebonín  -  Kaplice  nádraží  v přibližné  délce  8,5 km. Hlavní
trasa  (stavební  objekt  10I)  je navrhována  jako  směrově  rozdělená  komunikace  bez přímé  obsluhy
okolního  území.  Součástí  stavby  jsou  vyvolané  přeložky  dopravní  a technické  infrastruktury  v okolí,

žádost  zahrnuje  stavební  objekt:

SO IC)I  Rychlostní  sílnice  R3 -  km  15'1,C)H-159,550  (D3)

SO 10l."1  Sjezd  k RN a ORL  u Markvartíc

SO "Í02."1 MÚK  Kaplice  nádraží  -  větve  MÚK

SO 171.2  Portály  dopravního  značení

SO 201 Most  na silnici  111/'15536

SO 202 Most  přes  lokální  biokoridor  v km I 53,040



SO 204 IVlost přes  vodoteč  a MK v km 154,350

SO  205 Most  přes  vodoteč  z rybríka  Šindelář  v km 'l 54,640

SO  206 Most  přes  vodoteč  a MK  v km  155,460

SO  207 Most  přes  MK  Zvíkov  v km  155,930

SO  208  Most  přes  biokoridor  a cestu  v km  1 57,  '1'7  0

SO  210a.  Mosty  na MÚk Kaplice  nádraží

SO  210b.  Mosty  na MÚk Kaplice  nádraží

SO  211  Most  přes  Ždárský  potok  v km  1 59,437

SO 301 Kanalizace  rychlostní  komunikace

SO :31 1 Retenční  nádrže  a ORL

SO 311.1 Retenční  nádrž  a ORL u Markvartic

II.  Identifikaění  údaje  stavebníka

(fyzická  osoba rivede jinéno,  příjmení,  datum narození, místo trvalého  pobytu  popřípadě  též adresu
pro doručování,  není-li  shodná s místem trvalého  pobytu;  pokud  záiněr sorivisí s její  podnikatelskori
činností,  rivede fyzická  osoba jméno,  příjmení,  dahim narození,  IČ, bylo-li  přiděleno,  místo trvalého
pobytu  popřípadě  též adresri pro doručování,  není-li  shodná s místem  trvalého  pobytu;  právnická  osoba
uvede  název  nebo  obchodní firrmi,  IČ, bylo-li  přiděleno,  adresu  sídla  popřípadě  též  adresri
pro doručování,  není-li  shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou  jednat  jménem  právnické  osoby)

Ředitelstvi  silnic  a dálnic  ČR, státní příspěvková  organizace
Na Pankráci  546/56,  140 00 Praha  4

Zastoupené  : Ing. Vladimírou  Hruškovou,  ředitelkou  Správy  České Budějovice

Adresa  Správy: Lidická  49/1 10, 370 44 České  Budějovice

mobilní  telefon:  ing. Štěpánka  Mejtová  technik  ŘSD

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Fax  / e-mail stepanka.mejtova@rsd.cz,  mob.725  877 359

Datová  schránka

Podává-li  žádost více osob, připojují  se ťidaje obsažené v tomto  bodě v samostatné  příloze:

č ano % ne

III.  Stavebník  jedná

Č  samostatně

% je zastoupen;  v případě  zastoripení  na základě  plné moci  je plná  moc připojena  v samostatné  příloze
(ri fyzické  osoby se uvede jméno,  příjmení,  datum narození,  místo trvalého  pobytu  popřípadě  též
adresa pro doručování,  není-li  shoďná s místem  trvalého  pobytu;  právnická  osoba uvede název  nebo



obchodní  firmu,  IČ, bylo-li  přiděleno,  adresu sídla popřípadě  též adresu pro doručování,  není-li
shodná  s adresou  sídla,  osobu  oprávněnou  jednat  jménem  právnické  osoby):

SATRA,  spol. s r.o.  . 
Pod Pekárnaini  878/2

190 00 Pralia  9

IČ: 18584209,  DIČ:  CZ18584209

Telefon  / inobilní  telefon:

Fax / e-i'nail:

Datová  scl'iránka:

724 026 108

ŮeIen@.ulc'ova@satra'.cz 
bxisdg6

IV.  Údaje  o stavebním  záměru  a jeho  popis

% nová  stavba

[]  změna  dokončené  stavby  (nástavba,  přístavba,  stavební  úprava)

[]  soribor  staveb

(g podmiňující  přeložky  sítí technické  infrastruktury

0  stavby  zařízenf  staveniště

[g stavba  byla  riinístěna  územním  rozhodnutím  / územníin  souhlasein/veřejnoprávní  smlouvou,

které  vydal  :

UR MU Kaplice  č.. 1525/06-výst./Ša,Ja,  ze dne  17.4.2008,  PM 24.9.2008,  prodlouženo  č.j.
16441/2013-0SU/Ša,Ja ze dne  1.11.2013,  PM 22."1'1.2013,  rozhodnutí  oprava  zřejmých
nesprávností  č.j. 1644"1/2013-OSU/Ša,Ja  ze dne 19.5.2016,  PM 8.6.20'16

- MU Český  Krumlov  č.j. MUCK  1 3800/2020,  ze dne 10.3.2020,  PM 15.4.2020  - SO 4 0I.1,  SO
121.1,  S0311.1.

- MU Český  Krumlov  č.j. MUCK  10639/2020,  ze dne 25.2.2020,  PM 18.3.2020  - SO 126

- MU Český  Krumlov  č.j. MUCK  28447/2019,  ze dne 28.5.2019,  PM 26.6.2019  SO 431.1

- MU Kaplice  MěÚK/15436/2017,  ze dne 31.5.2017,  PM 29.6.2017  SO 345, prodloužení
platnosti  č.j. MěÚK/29341/2019,  ze dne 14.10.2019

- MU Kaplice  MěÚK/2451  0/2019,  ze dne 28.8.2019,  PM 2. 10.2019,  SO "I 16, S0122.  'I, SO
123.  1 , SO 124, SO 124.  1 , SO 125.  1

Základní  ťidaje o stavebním  záměru  podle  projektové  dokrimentace  (obec, rilice, číslo popisné  /
evidenční,  ťičel rižívání  stavby,  zastavěná  plocha,  počet  nadzemních  a podzemních  podlaží,  výška  /
hloubka  stavby),  jeho  členění,  technickém  nebo výrobním  zařízení,  budoucím  provozu  a jeho  vlivu  na
zdraví  a životní  prostředí  a o sorivisejících  opatřeních:
Celkový popis stavby:

Stavba  na obou  koncích  navazuje  na sousední  úseky  dálnice,  které jsou  připravovány
samostatně.  Jedná  se o úseky  "D3  0310/11 Hodějovice  -  Třebonín"  zpracovatel  Sudop  Praha  a "D3
0312/1 Kaplice  nádraží  - Nažidla"  zpracovatel  Valbek,  středisko  Liberec).

Trasa  dálnice  je vedena  nezastavěným  územím  v dostatečné  vzdálenosti  od okrajové  zástavby



obcí,  zejména  na zemědělsky  obhospodařovaných  pozemcích,  dále  na  ostatní  půdě  a na

pozemcích  určených  pro  plnění  funkce  lesa.  Samotné  umístění  trasy  dálnice  nevyžaduje  demolíce
žádných  objektů

Jedná se o běžnou stavbu dálnice budovanou  ve volném terénu s jedním mimoúrovňovým
křížením MÚK Kaplice nádraží (SO 102),  křížením stávajících  silnic  Il. a lIl.  třídy,  místních
komunikací,  polních  a lesních cest. Na trase D3 je navrženo  10 mostních  objektů  + 3 nadjezdy  nad

dálnicí (stavební  objekty řady 200). Stavba dále obsahuje  návrh nového odvodnění  a přeložky

inženýrských  sítí.

Ziněna  ďokončené stavby (nástavba, přístavba  nebo  stavební  úpravy)  se navrhuje  z důvodu  změny

v rižívání  stavby:  g ne

ě  ano

Pokrid  ano,  rivést  nový  způsob  rižívání  stavby:

Statistické  ťidaje  (ri staveb  obsahrijících  byty):  0

Nová  výstavba:

počet  bytťi..

rižitková  plocha  všech  bytů  v m2 (bez  plochy  nebytovýcli  prostor).

Změna  dokončené  stavby  (nástavba,  přístavba,  stavební  ťiprava):O

počet  nových  byťi.

počet  zrušených  bytů.

počet  bytů,  ve kterých  se provádí  stavební  úpravy.

rižitková  plocha  všech  bytťi  v m2 (bez  plochy  nebytových  prostor).

V. U dočasného  stavebního  záměru

Doba

trvání:...O.

Návrh  úpravy  pozemkri  po  jeho  odstranění:

A



VI. Údaje  o místu  stavebního  záměru

(stavební  pozemek  popřípadě  pozernky,  které  se mají  použít  jako  staveniště)

obec katastrální  území parcelní  č. druh pozemku  podle  katastru  nemovitostí výměra

[m2]

Jedná-li  se o více pozemků,  připojují  se údaje  obsažené  v tomto  bodě  v samostatné  příloze:

% ano  0  ne viz  záborový  elaborát

VII.  Zhotovitel  stavebního  záměru  -  stavební  podnikatel

Název  a sídlo  stavebního  podnikatele  (pokud  je  znám),  IČ, bylo-li  přiděleno

Bude  určen  na základě  výběrového  řízení

VIII,  U  staveb  financovaných  zveřejného  rozpočtu  -  jméno  a pMjmení  fyzické  osoby

vykonávající  technický  dozor  stavebníka  s oprávněním  podle  zvláštního  právního  předpisu

Bude  určen  na základě  výběrového  řízení

IX.  Předpokládaný  termín  zahájení  a dokoněení  stavebního  záměru

Zahájení  2021

Dokončení 3 roky  od zahájení  stavby

Orientační  náklady  na  provedení  stavebního  záměru  cca 1 538 mio

Užití  sousedního  pozemku  nebo  stavby

K provedení  stavebního záměru má být použit  sousední pozemek (stavba)  % ano []  ne

5



Pokud  ano,  je  vyjádření  vlastníka  této  nemovitostí  připojeno  v samostatné  příloze.

X. Posouzení  vlivu  stavby  / její  změny  na  životní  prostředí  podle  zvláštního  právního  předpisu

Č  stavba  / zrněna  stavby   posorizení  jejích  vlivů  na životnď  prostředí

[] nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani F3 45h a 45i zákona č. 1 14/1992 Sb.

@ stanovisko orgámi ochrany přírody podle ífi 45i odst. I zákona č. 114/1992 sb., kterým  tento

orgán  vyloričil  významný  vliv  na předmět  ochrany  nebo  celistvost  ewopsky  významné  lokality

nebo  ptačí  oblasti,  pokud  je  vyžadováno  podle  zákona  č. 1 14/1992  Sb.

0  sdělení příslušného úřadri,  že stavba  / její  změna,  která  je podlimitním  záměrein,  nepodléhá

zjišt'ovacímu  řízení,  je-li  podle  zákona  č. 100/2001  Sb. vyžadováno

0  závěr zjišt'ovacího řízení,  kterým  se stanoví,  že stavba  / její  změna  nemůže  mít  významný  vliv

na životní  prostředí,  pokud  je  vyžadován  podle  zákona  č. 1 00/2001  Sb.

%  stavba  / změna  stavby   posouzení  jejích  vlivů  na životní  prostředí:

% žadatel  doloží  závazné  stanovisko  k posouzení  vlivči  provedení  záměru  na životní  prostředí

0  doloží  verifikační  závazné  stanovisko  podle  e) 9a odst.  1 zákona  č. 100/2001  Sb.

V Praze dne ,/;"'7 úí  ?4) 20

Helei'ia  Ulčová

koordinátor  inženýrské  čiiníosti

podpis /

SATRA,  spol.  s ř. O.

Pod pekárnami 878/2

1gO  OO Pl-ahŘ  9

I(:  1B%4209

DIC: C;!1U%4209  (u'l

í:



CAST  B

Přílohy  žádosti  o povolení  stavby:

@ 1. Není-li žadatel vlastnďkem pozernkri nebo stavby a nenď-li oprávněn ze služebnosti nebo z

práva  stavby  požadovaný  stavební  záměr  nebo  opatření  uskritečnit,  dokládá  souhlas  vlastníka

pozernku  nebo  stavby.  Není-li  žadatel  o povolení  změny  dokončené  stavby  jejím  vlastníkem,

dokládá  souhlas  vlastníka  stavby.  K žádosti  o povolení  změny  dokončené  stavby  v bytovém

spoluvlastnictví  vlastník  jednotky  dokládá  sorihlas  společenství  vlastníků,  nebo  správce,  pokud

společenství  vlastníků  nevzniklo.

Souhlas  s nawhovaným  stavebním  záměrem  mtisí  být vyznačen  na  situačním  výkresu

dokumentace,  nebo  projektové  dokumentace.

Souhlas  se nedokládá,  je-li  pro  získání  potřebných  práv  k pozemku  nebo  stavbě  pro

požadovaný  stavební  záměr  nebo  opatření  stanoven  účel  vyvlastnění  zákonem.

[Q 2. Plná  moc  v případě  zastupování  stavebnďka,  není-li  ridělena  plná  moc  pro  více  řízení,  popřípadě

plná  moc  do protokolu.

[gl 3. Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnérmi břemerni

k sousedním  pozemkťii'n  nebo stavbám  na nich,  a tato  práva  mohou  být  prováděníi'n  stavby

přímo  dotčena.  Je-li  těchto  osob  více  než  30, identifikrijíse  porize  označením  pozernkťi  a staveb

evidovaných  v katastru  nemovitostí.

@ 4. Náwh plárui kontrolních prohlídek stavby.

ÍE] 5. Projektová dokumentace podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. anebo vyhlášky  č.
146/2008  Sb. -  3x aritorizovaná  PD

% 6. územní rozhodmití nebo veřejnoprávní smloriva územní rozhodnutí nahrazující anebo úzeinní
sorihlas včetně celkové situace  v i'něřítku  katastrální  mapy  ověřené  stavebním  úřadem  (pokrid

je pro daný případ stavebním zákonem  vyžadován  a vydal  jej  jiný  orgán  než stavební  úřad,

který  provedení  stavby  povoluje).

@ 7. Pokud stavba/změna  stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí a vztahuje
se na ni zákon č. 100/2001 Sb. nebo 83 45h a 45i zákona č. l14/1992 Sb.

[]  stanovisko  orgánu  ochrany  přírody  podle  e) 45i  odst. 1 zákona  č. 114/1992  sb., kteiým  tento

orgán  vyloričil  významný  vliv  na předmět  ochrany  nebo  celistvost  evropsky  významné

lokality  nebo  ptačí  oblasti,  pokud  je  podle  zákona  č. 1 14/1992  Sb. vyžadováno,  nebo

0  sdělení  příshišného  úřadu,  že stavba/  její  změna,  která  je podlii'nitníi'n  záměrem,  nepodléhá

zjišt'ovacímu  řízení,  pokrid  je  podle  zákona  č. 100/2001  Sb. vyžadováno,  nebo

0  závěr  zjišt'ovacffio  řízení,  kterým  se stanoví,  že stavba  / její  změna  nemůže  mít  významný  vliv

na životní  prostředí,  pokud  je  vyžadován  podle  zákona  č. 100/200  1 Sb.

0  8. Další přílohy podle části A

g k bodu  II. žádosti

g k bodu  VI.  žádosti

[]  k bodri  X. žádosti
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