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část k.ú. Dunajovice"

návrhu stavby

Jihočeský kraj zastoupeny Správou a údržbou silnic Jihoěeského kraje - závodem
Jindřichův Hradec souhlasí s výše uvedenou stavbou za následujících podmínek:

1. Před vydánim stavebního povolení (příp. jiného rozhodnutí stavebního úřadu, na základě
kterého je možno realizovat stavbu) bude požádáno u naší organizace o uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o věcném břemeni na inženýrské sítě (kabelové vedení VO) vedené v
silničním pozemku p.č. KN 2597/1, v k.ú. Dunajovice ( návrh této smlouvy zasíláme
v příloze).
2. Kabelové vedení VO bude uloženo:
•

podélným souběhem do nezpevněného silničního pozemku silnice III/15512 v délce cca
10 bm za těchto podmínek: krytí minimálně O,8m, kabelové vedení uložit do chráničky,
zásypy hutnit dle ČSN, nezpevněný silniční pozemek upravit do původního stavu včetně
ohumusováni a zatravnění. V případě dotčení nezpevněné krajnice do O,6m od zpevněné
hrany vozovky, tuto požadujeme zpevnit do hloubky 30cm štěrkodrtí fr. O/32mm a zakalit
prosívkou.

3. Zhotovitel stavby požádá v dostatečném předstihu (min. lměsíc) před vlastním prováděním
stavby u příslušného silničního správního úřadu, tj. MěÚ Třeboň - odboru dopravy o
povolení zvláštního užívání silnice IIII15512 pro provádění stavebních prací. Pro účel
vydání tohoto povolení bude vydáno naší organizací samostatné vyjádřeni (zvláštní užívání
v zimním období povolujeme pouze vyjimečně, dle aktuálních klimatických podmínek).
Přílohou žádosti bude projektová dokumentace se zakreslením zásahu do silničního tělesa a
pomocného silničního pozemku v rámci provádění stavby, technická zpráva, odpovědná
osoba a termín provádění prací.
4. Po doručení pravomocného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, bude se
zhotovitelem stavby uzavřena smlouva o finanční náhradě za zvláštní užívání silničních
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pozemků. Dokud nebude finanční náhrada za zvláštní užívání zaplacena, nebude nasi
organizací předáno staveniště a na stavbě nesmí být započato. Finanční náhrada za zvláštní
užívání silničních pozemků v silnici Ill.třídy je (dle Pravidel pro nakládání s majetkem
kraje) 2,-Kč/m2/den + DPH (aktuální v době fakturace). Při nedodržení termínu zvláštního
užívání, bude tato částka násobena do 1 týdne koeficientem 1,25, do 2 týdnů koeficientem
1,5, do 1 měsíce. koeficientem 1,75 a nad lměsíc koeficientem 2. Nejnižší částka za zvláštní
užívání silničních pozemků určená k úhradě, je stanovena naší organizací ve výši 500,-Kč +
DPH (aktuální v době fakturace), toto platí, pokud by finanční plnění, vypočtené dle
příslušného sazebníku, bylo nižší. Všechny finanční náhrady za zvláštní užívání do 10.000,Kč budou placeny hotově do pokladny SÚS JčK, závodu Jindřichův Hradec a náhrady nad
10.000,-Kč budou placeny na účet SÚS JčK České Budějovice
5. Po provedení stavby a vydáni kolaudačního souhlasu, případně se souhlasem s užíváním
nebo s udělením certifikátu autorizovaného inspektora, která budou doložena na SÚSJK
závod Jindřichův Hradec, bude uzavřena mezi investorem stavby a Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje smlouva o věcném břemeni pro umístění inženýrských sítí.

Vyjádření je platné 2 roky od data jeho vydání.

'držba silnic Jihočeského kraje,
záv d JINDŘICHŮV HI'fADEC
Jarošovská

1126/2, 37701 J. Hradec
IČQ: 709 71 641

(6)

Ing. Josef Tolkne
ředitel závodu Jindřichův
radec

Příloha:
situace
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve třech vyhotoveních. Po potvrzení smlouvy
investorem stavby, tyto zašlete zpět na naši adresu (závodu Jindřichův Hradec). Po potvrzení naším ředitelem Vám
smlouvu 2x zašleme.
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