
 

ODBOR DOPRAVY 
Velké náměstí 114/3 

pracoviště Budovcova 207 

397 19 Písek 

 

  

 

  

Č. j.: MUPI/2021/08486 V Písku dne: 02.03.2021 

Ev. č.: 2021/01/Hrn/ZKPR/Ozná   

Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček   

Telefon: 382 330 603, 382 330 555   

E-mail: jaroslav.hrnecek@mupisek.cz   

O Z N Á M E N Í  

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UVEDENÍ STAVBY DO ZKUŠEBNÍHO 
PROVOZU, 

POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ A NAŘÍZENÍ KONTROLNÍ 
PROHLÍDKY  

Stavebník: 
Město Písek, IČO: 00249998, Velké náměstí 114, Vnitřní Město, 397 19  PÍSEK 1 
 
Dne 26.02.2021 podal stavebník - Město Písek, IČO: 00249998, Velké náměstí 114, Vnitřní 
Město, 397 19  PÍSEK 1, žádost o vydání povolení zkušebního provozu pro stavbu:  

„Úprava Šobrovy ul. Písek, před základní školou“ 

na pozemcích: pozemkové parcely č. 2198/1, 1577/3, 1577/18 a stavební parcela 1033 v 
katastrálním území Písek. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o uvedení stavby do 
zkušebního provozu. Stavební povolení k předmětné stavbě vydal Městský úřad Písek, 
odbor dopravy, pod č.j.: MUPI/2020/29886/Hrn  ev. č.: STŘ/2020/18/StPo ze dne 
17.09.2020. 

Městský úřad Písek, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(dále jen „stavební zákon“), věcně a místně příslušný podle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“), oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle § 124 stavebního zákona 
zahájení řízení o uvedení stavby do zkušebního provozu a současně nařizuje k projednání 
předložené žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 

23.03.2021 (úterý)  v 09:00 hodin. 

Místo konání: na místě stavby v Písku v ul. Šobrova. 
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Místní šetření bude spojeno s kontrolní prohlídkou stavby ve smyslu ustanovení §§ 133, 134 
stavebního zákona.  

Předmětem vedeného řízení o zkušebním provozu stavby jsou: 

 Realizovaný stavební objekt SO 101 – Příčný práh, jehož obsahem je v Písku, v ulici 
Šobrova na stávající místní komunikaci (MK) III. třídy č. 164c, v úseku před křižovatkou 
s ulicí Budovatelská před areálem základní školy Tomáše Šobra, vybudování širokého 
příčného dlážděného prahu s nájezdovými rampami šířky 2,0 m se středovým 3,0 m 
širokým pruhem prahu, včetně k tomu zřízení vysazených chodníkových ploch ze 
zámkové dlažby u stávajících chodníků v ul. Šobrova pro zřízení místa pro přecházení 
přes ulici Šobrova (ke škole) a dále s úpravou chodníků v ul. Budovatelská v křižovatce 
s ul. Šobrova s vytvořením míst pro přecházení přes Budovatelskou ulici, s doplněním 
varovných a signálních pásů v místech pro přecházení, 

 Realizovaný stavební objekt SO 102 – Chodník a parkovací záliv, spočívající v Písku 
v ul. Šobrova podél areálu školy v zúžení stávajícího přilehlého chodníku na šířku 2,0 m, 
s jeho vydlážděním betonovou zámkovou dlažbou, dále s vytvořením odděleného 
parkovacího zálivu v délce 87,233 m o šířce 2,0 m na části redukovaného chodníku a na 
části původní vozovky s krytem zálivu z betonové zámkové dlažby, odděleným obrubou 
od jízdního pruhu živičné vozovky, pro podélné stání osobních vozidel (zastavení vozidel 
v době školního vyučování 6:00 – 17:00 hodin pro nástup a výstup dojíždějících dětí a 
pro stání/parkování ostatních vozidel mimo tuto dobu), při zachování dvou protisměrných 
jízdních pruhů o šířce jízdního pruhu 2,6 m pro vedení obousměrné dopravy,    

 Realizovaný stavební objekt SO 103 – Okružní křižovatka, jehož předmětem je 
vybudování okružní křižovatky o poloměru R=8,0 m s šířkou živičného jízdního pásu 4,6 
m, s dlážděným přejezdným středovým ostrovem o poloměru R=3,4 m a s doplněným 
navazujícím chodníkem na severní straně (u zahrady školy), včetně úpravy napojení ze 
zahrady školy do okružní křižovatky, celé na konci obousměrného úseku Šobrovy ul. 
v prostoru mezi sjezdy do zahrady školy a do dvorního traktu domů Šobrova č.p. 1846 a 
č.p. 1847 pro možnost otáčení vozidel před jednosměrným úsekem MK ul. Šobrova 
s vedením jednosměrné dopravy ve směru od železniční trati a se zřízením místa pro 
přecházení na chodníku v prostoru sjezdu do dvorního traktu domů č.p. 1846 a č.p. 1847,  

celé s odvodněním komunikací a zpevněných ploch v podélném a příčném sklonu do 
stávajících uličních vpusti (s posunem vpusti před práh), celé v bezbariérové úpravě 
s využitím přirozených a umělých vodících linií, 

a to vše rozsahu a podle předložené projektové dokumentace „OPRAVA ŠOBROVY UL. 
PÍSEK, PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU“ - zpracovatel STAREKO CZ Písek s.r.o., IČO: 
25159674, Ražice 56, 398 22 Ražice – Ing. Milan Novotný, oprávněná osoba Ing. Pavel 
Kovář - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0101150, č. zakázky 0220,  
z května 2020 a podle podmínek shora uvedeného stavebního povolení; pro posouzení a 
uvedení stavby do zkušebního provozu k ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby, 
zejména spojených s provedením měření hladiny hluku z provozu parkoviště a z přilehlé 
příjezdové komunikace s ohledem na chráněný venkovní prostor a jeho následného 
vyhodnocení dle požadavku dotčenému orgánu Krajské hygienické stanice Jihočeského 
kraje.  

Zároveň tímto stavebníka vyzýváme, aby nejpozději při ústním jednání předložil 
speciálnímu stavebnímu úřadu (pokud tak již neučinil při podání žádosti) doklady vyplývající 
pro uvedení stavby do zkušebního provozu a z podmínek stavebního povolení, dále doklady, 
kterými bude doložen soulad stavby s ověřenou projektovou dokumentací, doklady, kterými 
bude doložen soulad stavby s podmínkami dotčených orgánů, splnění veřejných zájmů 
chráněných zvláštními předpisy a způsobilost stavby pro bezpečný provoz, zejména: 
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- případné stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v zájmové 
oblasti stavby včetně dokladů k užitému dopravnímu značení, vyplývající z návrhu 
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

- doklady o funkčnosti odvodnění popř. osvětlení komunikací 
- zápis o předání a převzetí stavby s uvedením všech zřejmých vad a nedodělků 
- stanoviska dotčených orgánů ke zkušebnímu provozu (KHS JčK, HZS JčK, MěÚ 

Písek, odbor ŽP, Policie ČR KŘP JčK, DI Písek) 
- případné další doklady vyžadované k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (a to ty, 

které lze opatřit již v tomto stadiu výstavby, kterými jsou mimo jiné: doklady o 
vytýčení stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
s vyznačením případných odchylek či změn od dokumentace ověřené ve stavebním 
řízení, zaměření skutečného provedení stavby s vyznačením pozemkových hranic, 
doklady o nakládání s odpady, závěrečná zpráva zhotovitele o kvalitativním 
provedení stavby – zkoušky, atesty, prohlášení o shodě atd.). 

 
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení a dotčené orgány nahlédnout u odboru 
dopravy MěÚ Písek, Budovcova ul., I. poschodí, č. dveří 120 (v pondělí a ve středu 07:30-
17:00, , v pátek 07:30-14:00 hodin) a při ústním jednání.  

Účastníci řízení mohou své návrhy, námitky a případné důkazy uplatnit nejpozději při ústním 
jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené 
orgány. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou 
plnou moc.  

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu 
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. Případně je třeba dále předložit 
doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. 

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, 
jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení 
prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. 

 

 

  OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

Ing. Jaroslav Hrneček, v.r. 
oddělení dopravy a silničního hospodářství 
 

 

 

Obdrží:  

Účastníci řízení: 

 Město Písek, Velké náměstí 114, Vnitřní Město, 397 19  Písek 1 
/stavebník a současně vlastník stavby/ 
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Dotčené orgány: 

 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Písek,  Vrcovická 2223, 
Budějovické Předměstí, 397 01  PÍSEK 1 

 Krajská  hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Písek, Karla Čapka 
2459, Budějovické Předměstí,  397 01  PÍSEK 1 

 Městský úřad Písek, odbor výstavby a ÚP, Velké náměstí 114, Vnitřní Město, 397 19 
PÍSEK 1 

 Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, Velké náměstí 114, Vnitřní Město, 397 19 
PÍSEK 1 

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, dopravní inspektorát, Na 
Výstavišti 377, Pražské Předměstí, 397 01  PÍSEK 1  

Přizvaní a správci sítí    

 ČEVAK a.s., Provozní středisko Písecko, Nádražní 701, Písek, Budějovické Předměstí, 
397 01  Písek  

 EG.D., a.s., Regionální správa Písek, Vrcovická  2297, 397 01  Písek 1 
 ELSAT spol. s.r.o., provoz Písek, Čechova 406, Pražské Předměstí, 397 01  Písek  

 Městský úřad Písek, odbor správy majetku města, Velké náměstí 114, Vnitřní Město, 397 
19 Písek  

 Městský úřad Písek, odbor investic a rozvoje, Velké náměstí 114, Vnitřní Město, 397 19 
Písek  

 Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, Písek, Pražské Předměstí, 397 01  Písek 

 NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Ing. Jaroslav  Jadlovský, Vinařického 281, 397 01  
Písek  

 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Budějovické Předměstí, Šobrova 
2070, 397 01 Písek 

 Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Budějovické Předměstí, Šobrova 
2070, 397 01 Písek 
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