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Městský úřad Dačice 
odbor dopravy 

Krajířova 27/I, 380 13 Dačice 

Datum: 9. ledna 2019                                                      Telefon: 384 401 245            
Č. j.: ODO/489-19/NOVM                                                                                e-mail: siln.hosp2@dacice.cz 
Č.spisu: 3364/2018                                                                                               Vyřizuje: Martin Procházka 
 
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice v zastoupení 
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice 
 

V e ř e j n á  v y h l á š k a 
 

OZNÁMENÍ  O  ZAHÁJENÍ  STAVEBNÍHO  ŘÍZENÍ   
 
Dne 21.11.2018 podal Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice v 
zastoupení Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České 
Budějovice, IČ: 70971641 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Modernizace silnice 
II/406, hranice kraje - Dačice“ na pozemcích KN 2795/17, 2822 a 2846/3 v katastrálním území 
Dačice (624403), na pozemku KN 783 v katastrálním území Kostelní Vydří (670533) a na pozemcích 
KN 215, 494/1, 508/1, 508/5, 508/6, 508/7, 508/8, 508/9, 508/10, 508/14 a 531/1   v katastrálním 
území Velký Pěčín (779695). Uvedeným dnem bylo stavební řízení zahájeno. 
 

Jedná se o modernizaci komunikace II/406 v úseku km 30,528 – 34,970 od hranice kraje k městu 
Dačice. Celková délka opravovaného úseku je 4,442 km ve stávající šířce 6,4 – 6,7 m.   
 

Stavba obsahuje dva stavební objekty. 
 

Stavba obsahuje: 
stavební objekt SO 101 (km 30,528 - 31,380; 32,000 - 34,970) silnice II/406 
- selektivní odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 40 mm, následně na niveletu - 100 mm 
- ve vybraných lokalizacích sanace míst se sníženou únosností - sanace konstrukčních vrstev 

případně aktivní zóny. Odhad plochy určené k sanacím je maximálně 10%. 
příklad sanace konstrukčních vrstev: 

 odtěžení konstrukčních vrstev na úroveň - 600 mm 

 provedení ochranné vrstvy z ŠDA 0/63 v tloušťce 300 mm 

 provedení podkladní vrstvy z ŠDA 0/32 v tloušťce 200 mm 
příklad sanace aktivní zóny: 

 odtěžení konstrukčních vrstev na úroveň - 1000 mm 

 provedení sanace pláně LK 0/125 v tloušťce 400 mm 

 provedení ochranné vrstvy z ŠDA 0/63 v tloušťce 300 mm 

 provedení podkladní vrstvy z ŠDA 0/32 v tloušťce 200 mm 
- provedení rozdružení (rozfrézování) stávajících hutněných asfaltových vrstev a podkladních 

vrstev vhodnou technikou na niveletu - 350 mm 
- provedení recyklace za studená dle TP 208 na místě s reprofilací v tl. 250 mm s pojivem cement 

+ asfaltová emulze, zhutnění adekvátní hutnící technikou 
- provedení infiltračního postřiku PI C z KAE ve zbytkovém množství pojiva 1,0 kg/m2 
- pokládka AHV ACP 22S v tloušťce 60 mm (ČSN EN 13108-1) 
- provedení podélného vyztužení okrajů komunikace v šířce 2 m na každé straně pomocí skelné 

mříže s min. velikostí oka 25 x 25 mm, ze splétaných skelných vláken s polymerním povlakem 
vláken a min. tahovou všesměrnou pevností 100 kN nejlépe se samolepicím instalačním 
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lepidlem na spodní straně mříže. Instalace mříže oboustranně v šířce 2 m na ACP 22S pod 
ložnou vrstvu ACL 16S 

- provedení spojovacího postřiku PS CP z KAE ve zbytkovém množství pojiv 0,5 kg/m2 
- pokládka AHV ACL16S PmB v tloušťce 50 mm (ČSN EN 13108-1) 
- provedení spojovacího postřiku PS CP z KAE ve zbytkovém množství pojiva 0,5 kg/m2 
- pokládka AHV ACO 11S PmB v tloušťce 40 mm (ČSN EN 13108-1) 
- zřízení vodorovného dopravního značení - vodící čára 250 mm s balotinou oboustranně 
- zřízení vodorovného dopravního značení - vodící středová čára 125 mm s balotinou 
- zpevnění krajnic štěrkodrtí, příp. recyklovaným materiálem min. do 50 cm od zpevněné hrany 

vozovky 
- úprava a pročištění silničních příkopů v celé délce po obou stranách komunikace 

 
stavební objekt SO 102 (km 31,380 - 32,000) silnice II/406 
- selektivní odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 40 mm, následně na niveletu - 110 mm 

- ve vybraných lokalizacích sanace míst se sníženou únosností - sanace konstrukčních vrstev 
případně aktivní zóny, Odhad plochy určené k sanacím je max. 10%. 
příklad sanace konstrukčních vrstev: 
 odtěžení konstrukčních vrstev na úroveň - 610 mm 

 provedení ochranné vrstvy z ŠDA 0/63 v tloušťce 300 mm 

 provedení podkladní vrstvy z ŠDA 0/32 v tloušťce 200 mm 

příklad sanace aktivní zóny: 
 odtěžení konstrukčních vrstev na úroveň - 1010 mm 

 provedení sanace pláně LK 0/125 v tloušťce 400 mm 

 provedení ochranné vrstvy z ŠDA 0/63 v tloušťce 300 mm 

 provedení podkladní vrstvy z ŠDA 0/32 v tloušťce 200 mm 

- provedení rozdružení (rozfrézování) stávajících hutněných asfaltových vrstev a podkladních 
vrstev vhodnou technikou na niveletu - 360 mm 

- provedení recyklace za studena dle TP 208 na místě s reprofilací v tl. 250 mm s pojivem 
cement + asfaltová emulze, zhutnění adekvátní hutnící technikou 

- provedení infiltračního postřiku PI C z KAE ve zbytkovém množství pojiva 1,0 kg/m2
 

- pokládka AHV ACP 22S v tloušťce 80 mm (ČSN EN 13108-1) 
- provedení spojovacího postřiku PS CP z KAE ve zbytkovém množství pojiva 0,5 kg/m2

 

- pokládka AHV ACO 11S v tloušťce 50 mm (ČSN EN 13108-1) 

- zřízení vodorovného dopravního značení - vodící čára 250 mm s balotinou 

- zřízení vodorovného dopravního značení - vodící středová čára 125 mm s balotinou 

- zpevnění krajnic štěrkodrtí, příp. recyklovaným materiálem min. do 50 cm od zpevněné hrany 
vozovky 

 

Odvodnění silnice II/406 bude provedeno u SO 101 úpravou silničních příkopů po obou stranách 
komunikace. 
 

Městský úřad Dačice, odbor dopravy jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „stavební zákon“) a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení řízení a 
současně podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání. 
Účastníci řízení mohou své námitky a případné důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá 
závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, 
popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  
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Účastníci řízení mohou nahlédnout do příslušných podkladů, které jsou předmětem řízení u 
odboru dopravy Městského úřadu Dačice v úřední dny tj. PO a ST: 8.00 - 17.00 hod; PÁ: 8.00 - 
14.00 hod.  
 

Poučení účastníka řízení: 
Podle ust. § 33 správního řádu, má účastník řízení právo si zvolit zmocněnce. Zmocnění 
k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. 
V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Podle § 38 správního řádu 
mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je 
spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části, 
a to za úplatu.  
 

 

Otisk razítka 
 

 
 

Ing. Michael Novák                                                                                                            
pracovník odboru dopravy   
 
Přílohy: 
- situace stavby (1x A4) 

 
Doručí se: 
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou): 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice (DS) 
Krajská správa a údržba Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586  01 Jihlava (DS) 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (DS) 
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (DS)  
Zemědělské družstvo Hříšice, Hříšice 63, 380 01 Hříšice (DS) 
Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice  
 

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou): 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (DS) 
ČEVAK a.s., Severní 2268/8, 370 10 České Budějovice (DS) 
E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (DS) 
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle (DS) 
Obec Kostelní Vydří, Kostelní Vydří 4, 380 01 Kostelní Vydří (DS) 
Obec Černíč, Černíč 10, 588 56 Telč (DS) 
 

Ostatní účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou): 
Okruh účastníků stanovený dle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona  
vlastníci těchto pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v: 
k.ú. Dačice 
KN 2463/5, 2469/14, 2471/5, 2471/10, 2472/10, 2472/12, 2472/13, 2472/14, 2472/16, 2472/17, 
2472/18, 2473, 2474, 2475, 2708 a 2846/3 
k.ú. Kostelní Vydří 
KN 138/50, 138/51, 145, 148, 161, 165/1, 165/2, 782/1, 785/1, 894/1, 894/2 a 896  
k.ú. Velký Pěčín 
KN st.15, st.19/1, st.25, st.28/2, st.29, st.37/1, st.39/1, st.42, st.100, 30/4, 38, 45/1, 49/2, 49/4, 49/5, 
49/6, 50, 52, 59/1, 59/2, 78/1, 166/1, 166/5, 166/6, 179/1, 183, 203, 204/1, 204/6, 204/14, 205/1, 
205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 205/6, 205/7, 206, 207, 208, 209, 215, 216, 219/1, 219/4, 219/5, 237/7, 
239, 240, 253/7, 256, 257/2, 266, 285/7, 393/2, 393/3, 393/4, 395, 398/1, 398/2, 398/3, 400, 403/3, 
412, 414, 417/2, 417/3, 421/1, 426/1, 430/1, 430/2, 435/1, 435/2, 437/4, 437/6, 437/7, 437/8, 454/4,  
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454/5, 494/1, 494/2, 494/4, 494/5, 494/8, 494/9, 494/10, 508/1, 508/2, 508/18, 508/19, 508/20, 514, 
526/1, 528/1, 529/1, 531/1, 531/3,  549/11, 550, 555, 558, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480/1, 2480/2, 
2481, 2482/1, 2495, 2498/1, 2846/7, 2846/10 a 2514/7  
k.ú. Černíč 
KN 107/1, 3107/1 a 3166  
  

Dotčené správní úřady: 
Policie ČR, KŘP Jihočeského kraje, DI Jindřichův Hradec, 377 46 Jindřichův Hradec (DS) 
Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč (DS) 
Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice 
Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oznámení o zahájení řízení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Dačice, 
Obecního úřadu Kostelní Vydří a Obecního úřadu Černíč po dobu 15- ti dnů.  
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 
Městského úřadu Dačice. 
   
 

Rozdělovník: 
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  Městský úřad Dačice. 
Další úřad pro vyvěšení: Obecní úřad Kostelní Vydří, Obecní úřad Černíč  
 

 
 
Vyvěšeno dne:        ……………………                              Sejmuto dne:      ……………………. 

 
 
 
                                   

razítko a podpis oprávněné osoby                             razítko a podpis oprávněné osoby        
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