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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část:
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4
vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení vedeném rovněž
v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 01.11.2018
podalo
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
kterou zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Vydává podle § 15 vodního zákona
stavební povolení

ke stavbě vodního díla:
v rámci stavby dálnice D3 0310/I Úsilné-Hodějovice - vodohospodářské objekty
stavební objekty:
SO 350 -Odkaliště - úprava potrubí v km 136,650
SO 351 - Přeložka vodovodního řadu DN 1000 pod Dobrovodskou silnicí
SO 352 - Přeložka vodovodního řadu DN 500 pod Dobrovodskou silnicí
SO 381 - ORL a retenční nádrže (SO 381.1, SO 381.2 a SO 381.4
SO 395 - Náhradní monitorovací vrty odkaliště
(dále jen "stavba") na pozemcích:
IČ: 002 44 732

DIČ: CZ-002 44 732

číslo tel. ústředny: 386 801 111
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parc. č. 1203/3, 1203/17 v katastrálním území České Budějovice 4,
parc. č. 2490/71, 2490/101, 2490/103, 2490/104, 2510/1, 2510/9, 2513/1, 2513/4, 2513/5, 2513/39,
2513/43, 2519/10, 2520/71, 2520/291, 2520/292, 2520/293, 3683/1, 3683/19, 3683/21 v katastrálním
území České Budějovice 5,
parc. č. 2511/1, 2511/2, 2512/1, 3049/1, 3681/9, 3681/15, 3683/5 v katastrálním území Dobrá Voda u
Českých Budějovic,
parc. č. 2713/21, 2717/1, 2717/15, 2717/16, 2717/17, 2717/18, 2717/19, 2717/20, 2717/21, 2717/22,
2717/23, 2717/28, 2717/29, 2776/19, 2776/143, 2776/158, 2776/159, 2776/160, 2776/163, 2776/169,
2784/1 v katastrálním území České Budějovice 6,
parc. č. 621/31, 621/32, 638/1, 638/3 v katastrálním území Hůry,
parc. č. 680/1, 680/3, 680/6, 680/12, 680/15, 680/16, 680/18, 680/19, 719/12, 719/27, 719/29, 719/30,
719/31, 719/32, 719/33, 719/34 v katastrálním území Srubec,
parc. č. 228/1, 229/1, 250/3 v katastrálním území Hlinsko u Vráta,
parc. č. 250/13, 250/19, 250/20, 250/55, 250/56, 250/74 v katastrálním území Vráto,
hydrogeologický rajón 2160, čhp 1-06-03-054, 1-06-03-004, 1-06-03-003.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Stavební objekt SO 350 - Odkaliště - úprava potrubí v km 136,650 – jedná se o úpravy technologických
potrubí odkaliště spol. Teplárna České Budějovice, a.s.
Dotčené pozemky: parc. č. 680/1, 680/6, 680/12, 680/15, 680/16 (vznik z pozemku 680/6), 680/18
(vznik z pozemku 680/5), 680/19, 719/12, 719/27, 719/29, 719/30, 719/31 (vznik z pozemku 719/10),
719/32, 719/33, 719/34 v katastrálním území Srubec,
parc. č. 2713/21, 2717/1, 2717/15, 2717/16, 2717/18 (vznik z pozemku 2717/1), 2717/28 (vznik
z pozemku 2717/1), 2717/29 (vznik z pozemku 2717/1), 2776/143, 2776/158, 2776/159, 2776/160,
2776/163 v katastrálním území České Budějovice 6.
Souřadnice v systému S-JTSK jsou: potrubí vratné bod č. 1 X=1168373.673 a Y=753472.300, bod. č. 5
X=1168602.474 a Y=753598.243.
Potrubí vratné vody se skládá ze dvou částí - 1. část technologického potrubí (potrubí vratné splavovací
vody) je vedena od severní části odkaliště po pravé straně Hodějovického potoka do spodní čerpací
stanice průsakových vod, bude přeložena v délce 265,07 m, potrubí OC DN400 (ocelové svařované
s vnitřní cementovou ochranou) s vnější PE-N-v izolací (dle DIN 30670) doplněnou cementovou
ochranou FZM-N. Na začátku i na konci úpravy bude potrubí přeložky napojeno na stávající potrubí.
Přeložka bude vedena podél levého silničního příkopu násypového tělesa dálnice D3 až do místa
napojení na stávající potrubí. 2. část potrubí vratné vody DN350 bude zrušena bez náhrady.
Výtlačné potrubí průsakových vod OC DN150 – je vedeno od čerpací stanice postřiku severním směrem
kolem odkaliště až do jeho východní části. Společně s potrubím je v hloubce 0,7 m pod povrchem
položen ovládací kabel pro čerpadlo průsaků. Dle vyjádření majitele s postupem rekultivačních prací
na odkališti není nutná přeložka potrubí ani ovládacího kabelu. Stávající potrubí bude zrušeno
bez náhrady.
Svodné drenážní potrubí průsakových vod – v předpolí odkaliště se nachází drenážní systém odvádějící
průsakovou vodu od hráze III/5 zpět do čerpací stanice průsakových vod. Toto potrubí je opatřeno
kontrolními betonovými šachtami o průměru DN1000. Jedná se o betonové drenážní potrubí DN300,
které je vedeno v souběhu s výtlačným potrubím. Potrubí je uloženo v hloubce 2 – 2,5 m. Jedná se
o přeložku, která bude provedena z potrubí PE-HD DN300, revizní šachty na potrubí budou DN1000
s poklopem DN600. Délka přeložky drenážního potrubí bude 261,97 m.
Demolice - součástí projektu je zrušení všech tří stávajících potrubí v celém rozsahu přeložek, které bude
provedeno vybouráním a vytrháním stávajících potrubí ze země - OC DN400 délky 282 m, LI DN350 délky
90 m a drenážní potrubí DN300 délky 290 m. Zrušen bude i stávající ovládací kabel.
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Provedení prací, osazení šachet a uložení potrubí – viz projektová dokumentace.
SO 351 - Přeložka vodovodního řadu DN 1000 pod Dobrovodskou silnicí
Dotčené pozemky: parc. č. 2490/71, 2490/101, 2490/103, 2490/104, 2510/1, 2510/9, 2513/1, 2513/4,
2513/5, 2513/43, 2519/10, 2520/291, 2520/292, 2520/293, 3683/1, 3683/19, 3683/21 v katastrálním
území České Budějovice 5,
parc. č. 2511/1, 2511/2, 3049/1, 3681/9 v katastrálním území Dobrá Voda u Českých Budějovic.
Souřadnice v systému S-JTSK jsou: začátek řadu X=1167222.16 a Y=752650.99, bod 351V9 X=1166948.93 a Y=752538.45.
Bude provedena přeložka vodovodního potrubí OC DN1000 PN16, které slouží jako výtlak z úpravny
vody Plav do vodojemu Hosín. V úseku přeložky bude zřízena jedna odkalovací odbočka OC DN300 PN16.
Stávající potrubí bude po přepojení vyjmuto ze země, v úsecích kde není možno potrubí vyjmout, bude
potrubí zabetonováno, dále budou zrušeny i objekty na vodovodu. Trasa kříží Dobrovodský potok.
V úsecích uložených v souběhu s potrubím OC DN500 (SO 352), bude osová vzdálenost potrubí DN1000
a DN500 min. 3 m. Délka přeložky je navržena 309,6 m.
Součástí objektu je odstranění stávajícího potrubí. V části trasy bude potrubí vyjmuto ze země,
v místech, kde toto není možné (například pod zahrádkami) bude úsek potrubí zaplněn hubeným
betonem.
Provedení prací, osazení objektů na vodovodu a uložení potrubí – viz projektová dokumentace.
SO 352 - Přeložka vodovodního řadu DN 500 pod Dobrovodskou silnicí
Dotčené pozemky: parc. č. 2490/71, 2490/104, 2510/1, 2510/9 (vznik z pozemku 2510/1) 2513/1,
2513/39, 2513/43, 2519/10, 3683/1, 3683/19 (vznik z pozemku 3683/13) 3683/21 v katastrálním území
České Budějovice 5,
parc. č. 2511/1, 2511/2, 2512/1, 3049/1, 3681/9, 3681/15, 3683/5 v katastrálním území Dobrá Voda u
Českých Budějovic.
Souřadnice v systému S-JTSK jsou: bod 352V1 - X=1167134.43 a Y=752619.60, bod 352V19 X=1166950.90 a Y=752538.38.
Bude provedena přeložka vodovodního potrubí OC DN500 PN10, které slouží jako přívodní řad
z vodojemu Dubičné do spotřebiště (Dobrá Voda, ČB 5, Suché Vrbné). V úseku budou zřízeny nutné
objekty pro provoz – odkalení na konci řadu, přepojení na stávající rozvodné potrubí, vodoměrná šachta.
Stávající potrubí bude po přepojení zrušeno – převážná část bude vyjmuta ze země, úseky kde není
možno potrubí vyjmout, budou zabetonovány. Budou zrušeny i objekty na vodovodu – odkalovací
objekty, stará vodoměrná šachta. Délka přeložky je navržena 211,9 m. Přeložka bude provedena
z ocelového potrubí DN500, odkalovací potrubí bude plastové PE DN200, odtok z tlumícího objektu bude
s volnou hladinou potrubím PP DN400. Přepojení rozvodných řadů je navrženo z plastového potrubí PE
DN150.
Součástí objektu je odstranění stávajícího potrubí. V části trasy bude potrubí vyjmuto ze země,
v místech, kde toto není možné (například pod zahrádkami) bude úsek potrubí zaplněn hubeným
betonem.
Provedení prací, osazení objektů na vodovodu a uložení potrubí – viz projektová dokumentace.
SO 381 - ORL a retenční nádrže (SO 381.1, SO 381.2 a SO 381.4)
Retenční nádrže (RN) řeší redukci zvýšeného povrchového odtoku z území vlivem realizace především
zpevněních ploch a havarijní zabezpečení srážkových vod z dálniční kanalizace SO 301 hlavní trasy
dálnice. Pro havarijní zabezpečení srážkových vod jsou navrženy odlučovače ropných látek (ORL), ORL je
navržen jako podzemní prefabrikovaná nádrž s koalescenčním odlučovačem v modulovém provedení
jakožto havarijním zařízením pro čištění zadaného průtoku. Emisní hodnota zbytkového oleje na odtoku
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je méně než 5 mg/l. Sestava dle ČSN EN 858-22, tab. B.1: S-I-P. Provedení nádrží, výústních objektů
a osazení ORL – viz projektová dokumentace.
-

Podobjekt SO 381.1 – ORL1a, ORL1b, RN1

Dotčené pozemky: na pozemcích parc. č. 1203/3, 1203/17 v katastrálním území České Budějovice 4,
parc. č. 621/31, 621/32, 638/1, 638/3 v katastrálním území Hůry.
Souřadnice v systému S-JTSK jsou: vyústění VO X=1164104.775, Y=752503.104.
RN1 o objemu 750 m3 je navržena otevřená, zemní, bez stálého nadržení vody (suchý poldr) s těsněním.
Nádrž bude vybavená výpustným objektem s nornou stěnou a bezpečnostním přepadem, uzávěrem
a regulátorem odtoku (pro Q=10 l/s). Retenční nádrž bude oplocena. ORL1a – průtok pro čištění: 148 l/s;
ORL1b – průtok pro čištění: 21 l/s. Odlučovače ropných látek ORL1a a ORL1b jsou přes retenční nádrž
RN1 zaústěny do vodního toku Čertík.
-

Podobjekt SO 381.2 – ORL2, RN2

Dotčené pozemky: parc. č. 228/1, 229/1, 250/3 v katastrálním území Hlinsko u Vráta,
parc. č. 250/13, 250/19, 250/20, 250/55, 250/56, 250/74 v katastrálním území Vráto.
Souřadnice v systému S-JTSK jsou: odpad VO X=1165633.735 a Y=752277.317.
Je navržena RN2 o objemu 1000 m3, která bude otevřená, zemní, bez stálého nadržení vody (suchý
poldr) s těsněním. Nádrž bude vybavená výpustným objektem s nornou stěnou a bezpečnostním
přepadem, uzávěrem a regulátorem odtoku (pro Q=10 l/s). ORL2 – průtok pro čištění: 226 l/s; Odlučovač
ropných látek ORL2 je přes retenční nádrž RN2 zaústěn do vodního toku Vrátecký potok.
-

Podobjekt SO 381.4 – ORL4, RN4

Dotčené pozemky: parc. č. 2713/21, 2717/1, 2717/15, 2717/16, 2717/17, 2717/18, 2717/19, 2717/20,
2717/21, 2717/22, 2717/23, 2717/28, 2717/29, 2776/19, 2776/143, 2776/158, 2776/159, 2776/160,
2776/163, 2776/169, 2784/1 v katastrálním území České Budějovice 6. Souřadnice v systému S-JTSK
jsou: VO X=1168691.179 a Y=753771.141.
Je navržena RN4 o objemu 850 m3, která bude otevřená, zemní, bez stálého nadržení vody (suchý poldr)
s těsněním. Nádrž bude vybavená výpustným objektem s nornou stěnou a bezpečnostním přepadem,
uzávěrem a regulátorem odtoku (pro Q=10 l/s). ORL4 – průtok pro čištění: 108 l/s; Odlučovač ropných
látek ORL4 je přes retenční nádrž RN4 zaústěn do zatrubněného vodního toku Hodějovický potok.

SO 395 - Náhradní monitorovací vrty odkaliště
Dotčené pozemky: parc. č. 680/1, 680/3 v katastrálním území Srubec, parc. č. 2717/1, 2776/19, 2784/1
(vznik z pozemku 2784) v katastrálním území České Budějovice 6.
Součástí provozu teplárenského odkaliště jsou monitorovací vrty, které slouží k zajištění bezpečného
provozu vodního díla odkaliště (jedná se o vodní dílo III. kategorie). Vrty dotčené realizací dálnice budou
plně nahrazeny (budou likvidovány vrty PV556, PV311 a PV311H, PV 407 a HV401 – likvidace stávajících
vrtů byla povolena samostatným rozhodnutím a není předmětem tohoto řízení). Náhradní vrty by měly
být provedeny v předstihu (cca 1 rok) před likvidací starých vrtů, aby mohla být zachována kontinuita
měření. Nové vrty jsou umístěny tak, aby byl umožněn k těmto vrtům přístup z komunikací. Navrženy
jsou 4 vrty hloubky 15 m a průměr max. 150 mm a 1 vrt hluboký 25 m, průměr 300 mm.
Provedení vrtů – viz projektová dokumentace.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, zhotovenou
společností PRAGOPROJEKT, a.s., IČ: IČO 45272387, datum 12/2013, číslo zakázky
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13-141-1-000.
Projektové dokumentace vypracovali Irena Randusová, autorizovaný technik pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické, stavby meliorační a sanační
(identifikační číslo ČKAIT - 0101680) - stavební objekty SO 350, SO 395, Ing. Jaromír Koštel,
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (identifikační číslo
ČKAIT - 0102316) - stavební objekt SO 351, SO 352, Ing. Jiří Čermák, autorizovaný inženýr pro stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství (identifikační číslo ČKAIT - 0000341) - stavební objekt
SO 381; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2022.
Při stavbě budou dodržena ust. vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN
a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních
inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich
poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru
příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden
zápis do stavebního deníku.
Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či
jiný veřejný zájem. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které
umožní přístup a příjezd na přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti
bude staveniště řádně osvětleno.
Stavební a výkopové práce na pozemcích náležejících do ZPF je nutné provádět tak, aby na ZPF a
jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Kulturní vrstvu půdy je nutné skrývat
odděleně, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a investor
je povinen zajistit jejich hospodárné využití. Po ukončení prací je nezbytné uvést dotčené plochy,
které nejsou předmětem trvalého záboru stavby, do původního stavu - § 8 odst. 2 zákona.
Stavba nesmí být realizována na pozemcích, které nejsou majetkově vypořádány, resp. Ke kterým
stavebník nezískal vlastnické právo, oprávnění ze služebnosti, právo stavby nebo jiné smlouvou
založené právo. Před zahájením stavby jednotlivých stavebních objektů musí být zajištěna práva
k výše uvedeným pozemkům, na kterých budou stavební objekty realizovány.
Investor zajistí před zahájením stavby vytýčení všech podzemních i nadzemních vedení.
Budou dodrženy požadavky správců podzemních a nadzemních sítí.
V případě poškození odvodňovacích systémů, zabezpečí investor stavby jejich opravu a uvedení do
funkčního stavu.
Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
a) Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí k vlivům
prioritního dopravního záměru na životní prostředí vydané dne 6.1.2017 zn. 12 ZS 1/17 Ho č.j.
27/51017, 1191/ENV/17.
b) Budou dodrženy podmínky odboru dopravy a silničního hospodářství z vyjádření Magistrátu
města České Budějovice z vyjádření ze dne 28.04.2015 zn. ODaSH/4726/15/St.-D3 03101/I.
c) Budou dodrženy podmínky z rozhodnutí (povolení výjimky) Krajského úřadu Jihočeský kraj, ze
dne 10.05.2016, zn. OZZL 11734/2015/roo SO16.
d) Budou dodrženy podmínky z rozhodnutí (povolení výjimky) Krajského úřadu Jihočeský kraj, ze
dne 10.05.2017, zn. OZZL 155889/2017/roo SO8.
e) Budou dodrženy podmínky z vyjádření odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města
České Budějovice ze dne 15.05.2015 zn. OOZP/3700/2015/Do.
f) Bude dodržena podmínka ze sdělení Odboru památkové péče Magistrátu města České
Budějovice dne 02.06.2015 zn. OPP/838/2015. Podmínka: Odbor státní správy ve věcech
památkové péče dále upozorňuje žadatele na povinnost respektovat § 22 a 23 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Tato přímá povinnost pro stavebníka,
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oznámit stavební činnost na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu a umožnit
Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum, je uložena zákonem.
g) Budou dodrženy požadavky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze závazného
stanoviska ze dne 01.03.2017, zn. S-KHSJC 00124/2017. Zejména:


Po celou dobu stavby musí být zajištěno, aby voda dodávaná spotřebitelům odpovídala
požadavkům vyhl.č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen
„vyhl.č. 252/2004 Sb.“).



Před uvedením přeložek vodovodních řadů do provozu musí být výsledky v rozsahu
kráceného rozboru doloženo, že jakost pitné vody dodávaná spotřebitelům plně vyhovuje
požadavkům vyhl.č. 252/2004 Sb.

12. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
a) Budou respektovány podmínky společnosti ČEVAK a.s. z aktualizovaného vyjádření pro stavební
povolení ze dne 07.09.2017 č.j. 01701004040346 (nadále zůstávají v platnosti naše požadavky
z vyjádření ze dne 22.04.2014 č.j. 014010004374). Zejména:
 Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK, a.s, předložena k vyjádření
dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných investičních
akcí. Bez odsouhlasení dokumentace pro realizaci stavby provozovatelem (jejíž součástí
budou kladečská schémata veškerých úprav vodovodních řadů) není možné zahájit
zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný
harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a
odvádění odpadních vod.
 Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných
ČEVAK a.s.. Vytýčení vodohospodářských sítí provede na objednávku společnost ČEVAK
a.s – Psohlavec Ivo tel. 602491312, ivo.psohlavec@cevak.cz (vytýčení je potřeba
objednat nejméně 10 dní předem).
 Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
 Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
 Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem
ČEVAK a.s. u vodovodu pan Jiří Jurásek, tel 724830131, jiri.jurasek@cevak.cz, uzavírku
vody z důvodu přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli nejméně 17 dní
předem.
 V rámci provádění stavby není možné dlouhodobě přerušit dodávku vody. Přípustné jsou
pouze několika hodinové odstávky na přepojení.
 Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
 Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů,
vzdušníků, kalníků v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.
 V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je
předloží společnosti ČEVAK a.s.
 O termínu konání tlakové zkoušky bude s dostatečným předstihem informován náš
zástupce.
b) Bude respektováno stanovisko Jihočeského vodárenského svazu k PD pro stavební povolení ze
dne 17.08.2015, zn. 1054/G/15023, zejména:


Při souběhu ostatních sítí s vodovodem musí být dodržena minimální vzdálenost dle
zákona č. 274/2001 Sb.



V případě křížení vodovodu s ostatními sítěmi požadujeme zachovat min. kolmou
400 mm líc potrubí vodovodu – líc potrubí kanalizace, plynovodu apod.



Z důvodu maximální technicko–bezpečnostní ochrany zájmů dotčených osob
požadujeme dodržet pro dálkový vodovod bezpečnostní pásmo, které činí 10 m
na každou stranu od osy vodovodního potrubí. Omezení v bezpečnostním pásmu jsou
stejné jako omezení v ochranném pásmu.
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Před zahájením zemních prací je nutné provést vytýčení dálkového vodovodu, případně
katodové ochrany a elektropřípojek na místě samém. V případě nutnosti přesného
zjištění uložení vodovodu pod stávajícím terénem je vhodné provést kopané sondy - a to
za účasti zástupce provozovatele p. Josefa Kobylky – tel. 606913118.
c) Budou respektovány podmínky z vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve
vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., ze dne 14.08.2018, zn. H 18585-16268804, zejména:


Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (OP) plynárenského zařízení a ke stavbě
v bezpečnostních pásmech (BP) vysokotlakých plynárenských zařízeních je investor
povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických
odvětvích v platném znění.
d) Budou respektovány podmínky z vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická
síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., ze dne 14.08.2018, zn. H 18585-16268804, zejména:


Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor
povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích v platném
znění. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné
distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném
zařízení, na majetku nebo zdraví osob el. proudem. Zejména tím, že zajistíte: objednání
přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení.



V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení,
je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na
určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů
zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Zdeněk Čermák, tel.: 733670373,
email: zdenek.cermak@eon.cz.
e) Budou splněny podmínky z vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o. ze dne
23.08.2018 zn. SÚS JcK/12536/2017/D3.
f) Budou respektovány a dodrženy podmínky z vyjádření SŽDC, s.o., oblastní ředitelství Plzeň,
ze dne 30.08.2018, zn. 22011/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-796.
g) Budou dodrženy požadavky se souhrnného stanoviska ČD-Telematika a.s. ze dne 10.02.2017 č.j.
1201702267 – stavebník je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany komunikačního
vedení a zařízení ve správě ČD-Telematika a.s., dále budou dodrženy specifické SŽDC, s.o.
h) Budou dodrženy podmínky z vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., o existenci sítě
elektronických komunikací (dále jen SEK), ze dne 14.08.2018 č.j. 688596/18. Podmínky ochrany
SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., které je nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami
ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
i) Budou respektovány podmínky z vyjádření Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.
(dále jen Správce) ze dne 20.03.2018 zn. 43/2018/2317/1614. Při provádění zemních prací, které
mohou ohrozit předmětné zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 601/2006 Sb. v platném znění
učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na zařízení nebo na zdraví osob elektrickým
proudem. Při realizaci staveb je nutné:


Podzemní kabelové vedení - Vyřešení způsobu provedení případných křížení a souběhů
uvažovaných inženýrských sítí se zařízením Dopravního podniku města České
Budějovice, a.s., (dále Správce) v projektové dokumentaci, které musí odpovídat ČSN 33
2000-5-52 a ČSN 736005. Takto dopracovaný projekt předložit k odsouhlasení Správci.
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Respektovat ochranná pásma elektrických vedení a dalších zařízení. Objednání vytýčení
trasy kabelů Správcem v terénu a to nejméně 14 dní před zahájením prací v blízkosti
podzemního kabelového vedení na tel. č. 387 719 222.



Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavebníkem.



Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu (1 m od krajního kabelu na obě
strany) výhradně ručním výkopem a s nejvyšší možnou opatrností.



Vhodné zabezpečení kabelu obnaženého kabelu dle pokynů Správce.



Přizvání Správce ke kontrole křížení a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis do stavebního deníku. Vytýčení komunikačního optického vedení je
povinen provést stavebník sám na základě přesného polohopisu poskytnutého Správcem
ve formátu dwg.



j)

Nadzemní vedení – Při práci v blízkosti trolejového (nadzemního) vedení musí být
dodržena minimální vzdálenost 1 m. Podmínky pro práce v blízkosti trakčního stožáru je
nutno před zahájením konzultovat se Správcem. Stávající zařízení veřejného a
slavnostního osvětlení nesmí být uvedenou akcí (stavbou) poškozeno, ani jinak dotčeno.
Neprodleně ohlásit jakékoliv poškození zařízení Správce na tel.: 387 219 222 (nonstop
elektrodispečink).
Budou dodrženy podmínky ze stanoviska správce povodí a vyjádření účastníka řízení Povodí
Vltavy, s.p., ze dne 21.03.2017 zn. 1967/2017-411. Podmínky zejména:



V průběhu stavby musí být eliminováno nebezpečí znečištění dotčených vodních toků
stavebním materiálem a závadnými látkami. Dojde-li k zanesení koryt vodních toků, bude
tento sediment bezodkladně odstraněn.
Veškeré překážky v záplavovém území Dobrovodského potoka a inundačním území
vodních toků, související s výstavbou, musí být minimalizovány a omezeny na nezbytně
nutnou dobu. Stavební materiál bude skladován výhradně mimo aktivní zónu záplavového
území. V aktivní zóně je umístění stavebního materiálu, výkopové zeminy apod. přípustné
pouze krátkodobě, a to v nezbytně nutném množství a pouze po nezbytně nutnou dobu.



V případě, že bude při realizaci záměru užíváno závadných látek ve větším rozsahu,
popřípadě se předpokládá zvýšené nebezpečí ohrožení povrchových nebo podzemních
vod, bude vypracován plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), platný po dobu
stavebních prací, prováděných v blízkosti vodních toků dle ustanovení § 39 vodního
zákona a vyhlášky č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a
odstraňování jejich škodlivých následků a bude předložen k odsouhlasení Povodí Vltavy,
státní podnik – závod Horní Vltava v Českých Budějovicích. Na stavbě budou prostředky
pro likvidaci případné havárie.



Stavbou narušené břehy koryt dotčených vodních toků ve správě Povodí Vltavy, státní
podnik a dotčená vodní díla i pozemky ve vlastnictví státu, ke kterým Povodí Vltavy, státní
podnik, vykonává právo hospodařit, budou uvedeny do původního (řádného) stavu.
Zatrubněné části staveb pod tělesem řešené dálnice budou převedeny do správy státní
příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Případné odstranění břehových porostů na pozemcích ve vlastnictví státu, ke kterým
Povodí Vltavy, státní podnik, vykonává právo hospodařit, požadujeme předem projednat
se závodem Horní Vltava České Budějovice.




k) Budou dodrženy požadavky z vyjádření k sítím společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.,
ze dne 08.03.2017, zn. 17/134. Zejména:


Je nutné zajistit příjezdovou komunikaci pro návoz rekultivačních materiálů.



Je nutné zachovat čerpací stanici průsakových vod.



Dále je nutno při pracích zohlednit, aby v žádném případě nebylo zasahováno do
hrázového systému vodního díla III.kategorie a nebyla ohrožena bezpečnost provozu
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tohoto odkaliště. Při pracích na dálnici nesmí být v okolí odkaliště použito trhacích
a výbušných systémů, jenž by mohly narušit stabilitu hrázového systému.


Všechny náklady na zřízení požadovaných přeložek a ochranných opatření jdou na vrub
investora, který přeložku těchto zařízení vyvolal.
l) Budou dodrženy požadavky z vyjádření společnosti Montela s.r.o, ze dne 09.08.2018,
č. vyjádření 21/2018: budou dodrženy všeobecné podmínky na ochranu zařízení ve správě
společnosti Montela s.r.o.
m) Bude dodržena podmínka z vyjádření společnosti Swarco Traffic, s.r.o., ze dne 15.08.2018,
č. žádosti 0000253571: Před zahájením zemních prací je nutné vytýčení na místě.
III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
Po skončení práce podá stavebník vodoprávnímu úřadu návrh na kolaudační souhlas stavby vodního
díla. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
K žádosti o kolaudační souhlas stavebník předloží tyto doklady:
 Protokol o předání a převzetí stavby,
 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby,
 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 Prohlášení o shodě + certifikáty použitých materiálů,
 Jiné náležitosti v souladu s formuláři žádostí o kolaudační souhlas k výše uvedeným stavebním
objektům
 Protokol předání stavby (technická přejímka) – JVS (SO 351), ČEVAK, a.s. (SO 352), Teplárna
České Budějovice, a.s. (SO 350, SO 395)
Upozornění:
Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na respektování § 22 a § 23 zákona
č. 20/1987 o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Odůvodnění:
Dne 01.11.2018 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem
bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb.,
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
Vodoprávní úřad vydal dne 23.01.2019, č.j. OOZP/12858/2018-3Kub informaci dle § 96b odst. zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Součástí spisu je závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí k vlivům prioritního dopravního
záměru na životní prostředí vydané dne 6.1.2017 č.j. 27/51017, 1191/ENV/17, sp. zn. 12 ZS 1/17 Ho.
Podle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby dopravní
infrastruktury“), se v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků,
oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují
jednotlivě pouze žadateli, obci na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům;
ostatním účastníkům se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci byli poučeni v oznámení
o zahájení řízení.
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Předmětem stavebního řízení je prioritní dopravní záměr ve smyslu § 23a zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Vodoprávní úřad oznámil 24.01.2019 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do deseti dnů od doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.
Stanoviska dotčených orgánů, správců sítí, odborná posouzení, znalecké posudky sdělili:
- závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí k vlivům prioritního dopravního záměru na
životní prostředí vydané dne 30.01.2017 č.j. 27/51017, 1191/ENV/17, sp.zn. 12 ZS 1/17 Ho
- závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí k ověření změn prioritního dopravního záměru
ze dne 30.01.2017 č.j. MZP/2019/510/177 ze dne 30.01.2019
- rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj ze dne 10.05.2016 Sp. Zn. OZZL 11734/2015/rouu SO 16
(povolení výjimky)
- rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ze dne
10.05.2016 Sp. zn. OZZL 155889/2017/rouu SO 8 (povolení výjimky)
- souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci Ministerstva dopravy ze dne 03.05.2017 zn.
196/2017-120-SSU/2
- vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., dne 23.08.2018 zn. SÚS JcK/12536/2017/D3
- vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství z vyjádření Magistrátu města České Budějovice
ze dne 28.04.2015 zn. ODaSH/4726/15/St.-D3 03101/I
- vyjádření k projektové dokumentaci Krajského úřadu Jihočeský kraj, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, ze dne 26.05.2016 Sp. zn. OZZL 32604/2015/jahor SO2
- odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky dne 09.07.2015 zn.
1395/BL/15
- vyjádření Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice ze dne
15.05.2015 zn. OOZP/3700/2015/Do
- stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy, s.p., ze dne 21.03.2017 zn.
1967/2017-411
- sdělení Odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice dne 02.06.2015 zn.
OPP/838/2015
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, se sídlem v Českých Budějovicích,
ze dne 01.03.2017 zn. S-KHSJC 00124/2017
- koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje dne 12.05.2015
č.j. HSCB-705-6/2015 KŘ
- závazné stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních
zájmů ze dne 08.09.2017 Sp. zn. 36496/2017-8201-OÚZ-ČB
- stanovisko Jihočeského vodárenského svazu k PD pro stavební povolení ze dne 17.08.2015, zn.
1054/G/15023
- vyjádření Jihočeského vodárenského svazu k PD (aktualizace k sítím) ze dne 21.04.2017, zn.
1032/G/17008
- usnesení Města Rudolfov ze dne 12.08.2015
- vyjádření Obce Hůry ze dne 10.05.2017 č.j. OUH-195/2017
- vyjádření Obce Vráto ze dne 26.10.2017 zn. Mu-70/15
- vyjádření Obce Srubec dne 08.09.2015 č.j. 0792/2015
- vyjádření Obce Dobrá Voda u Českých Budějovic dne 15.06.2015 č.j. 726/2015
- vyjádření odboru správy veřejných statků Magistrát města České Budějovice dne 03.04. zn.
OSVS/1206/2017
- vyjádření Dopravního podniku města České Budějovice dne 25.06.2015 zn. 33/2015/4422/3263
- vyjádření Dopravního podniku města České Budějovice dne 20.03.2018 zn. 43/2018/2317/1614
- aktualizované vyjádření (k existenci sítí) ČEVAK a.s. dne 21,02.2017, č.j. 017010007758
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vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., dne
14.08.2018, zn. H18585-16268804
vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (el. síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., dne
14.08.2018, zn. H18585-16268804
vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., ze dne 01.03.2017, zn. 1813/17/OVP/N - vztahuje se výhradně
k sítím NET4GAS, s.r.o.
vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., ze dne 01.03.2017, zn. 832/17/BRA/N – vztahuje se výhradně
k sítím BRAWA, a.s.
vyjádření společnosti ČEPS a.s, dne 21.03.2018, zn. 0000019297
vyjádření společnosti MERO ČR a.s., dne 01.03.2017 zn. 2017/03/10796
vyjádření společnosti ČEPRO, a.s., ze dne 07.08.2018, sp. zn. 8907/18
vyjádření společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., ze dne 08.03.2017, zn. 17/134
vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 30.08.2018 zn. 22011/2018SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-796
souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s., ze dne 30.01.2017 č.j. 1201702267.
vyjádření Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor informačních a komunikačních
technologií, dne 02.02.2017, č.j. KRPC-1856-18/ČJ-2017-2000IT
vyjádření Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku, oddělení správy
nemovitého majetku, dne 20.02.2017, č.j. KRPC-2077-20/ČJ-2017-200MN
vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s. ze dne 15.08.2018 zn UPTS/OS/199893/2018
vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. , ze dne 14.08.2018 č.j. 688596/18
vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., dne 07.08.2018, č.j. E29016/18
vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., dne 07.08.2018 zn. MW000008881889381
vyjádření UPC Česká republika s.r.o., která je zastoupena společností OnfoTel, spol. s r.o., ze dne
16.08.2018, č. žádosti E013008/18
vyjádření Swarco Traffic, s.r.o., ze dne 15.08.2018, č. žádosti 0000253571
vyjádření společnosti Montela s.r.o, ze dne 09.08.2018, č. vyjádření 21/2018

K záměru stavby vydal Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice územní rozhodnutí pod spis.
zn. SU/4701/2010 Tm, dne 12.05.2011, které nabylo právní moci dne 29.09.2011. Územní rozhodnutí
bylo změněno rozhodnutím č.j.: SU/2787/2013 Tm ze dne 12.07.2013, NPM dne 15.08.2013 (změna ÚR
č. 1), rozhodnutím č.j.: SU/8200/2015-15 ze dne 03.05.2017, NPM dne 13.06.2017 (změna ÚR č. 2). Dále
Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice vydal souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2
stavebního zákona pod spis.zn. SU/9263/2016 Tm dne 16.12.2016.
Součástí žádosti jsou ještě dokumenty:
- Smlouva o přeložce uzavřená mezi ŘSD ČR a společností Teplárna České Budějovice
- Smlouva o přeložce uzavřená mezi ŘSD ČR a statutárním městem České Budějovice
- Smlouva o přeložce uzavřená mezi ŘSD ČR a s Jihočeským vodárenským svazem
- Plná moc k zastupování
- Projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení
- Návrh plánu kontrolních prohlídek
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona:
Ředitelství silnic a dálnic, s.p.o., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona:
statutární město České Budějovice
Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic
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Obec Srubec
Město Rudolfov
Obec Vráto
Obec Hůry
Miroslav Dobeš, Ledenická č.p. 1192/165, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice
Zdenka Hadrabová, Sídliště č.p. 361, 672 01 Moravský Krumlov
Václav Honzák, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 2/2, 370 01 České Budějovice
Věra Jiřincová, Na Lukách č.p. 2206/5, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Petr Jurčík, U Kapličky č.p. 257, Srubec-Stará Pohůrka, 370 06 České Budějovice
Ing. Dana Jurčíková, Zborovská č.p. 703, Srubec, 370 06 České Budějovice
Marie Jurčíková, U Kapličky č.p. 257, Srubec-Stará Pohůrka, 370 06 České Budějovice
Jan Maurenz, Hlinsko č.p. 4, Rudolfov, 370 01 České Budějovice
Radim Novák, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 2/2, 370 01 České Budějovice
Jana Nováková, Okružní č.p. 232, 373 61 Hrdějovice
Martin Švec, Adamovská č.p. 7, Adamov, 373 71 Rudolfov
Dagmar Švecová, Jelmo č.p. 40, Libníč, 373 71 Rudolfov
Petr Tájek, Budějovická č.p. 19, Zvíkov, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Eliška Tájková, Lesní č.p. 16/63, 373 71 Rudolfov
Bedřich Vališ, Matice školské č.p. 63/5, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Vlastimil Vališ, Stará cesta č.p. 2309/112, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 370 06 České Budějovice
Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
ESSOX s.r.o., IDDS: mtx4nhq
Teplárna České Budějovice, a.s., IDDS: gnxgmn8
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Wienerberger s.r.o., IDDS: b4ng2ji
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
ČD-Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IDDS: inndrmj
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
E.ON Servisní, s.r.o., IDDS: fdbdvmf
Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek
Montela s.r.o., IDDS: j5irgcs
Správa železniční dopravní cesty, oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., provozovna České Budějovice, IDDS: v352awf
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:
Osoby s vlastnickým právem nebo právem odpovídajícím věcnému břemenu k následujícím pozemkům:
parc. č. 1203/18, 1203/36, 1203/72, 1203/75, 1208/8, 1208/12, 1208/13, 1208/63 v katastrálním
území České Budějovice 4,
parc. č. 293/4, 1559/1, 2058/2, 2488/3, 2488/7, 2489/1, 2490/53, 2490/63, 2490/100, 2490/102,
2508/5, 2509/2, 2510/2, 2510/3, 2510/8, 2513/2, 2513/6, 2513/10, 2513/1, 2513/37, 2513/38,
2513/40, 2513/41, 2513/42, 2513/44, 2513/51, 2519/9, 2520/2, 2520/3, 2520/4, 2520/5, 2520/70,
2520/72, 2520/282, 3683/2, 3683/9, 3683/11, 3683/13, 3683/15, 3683/16, 3683/17, 3683/18,
3683/20, 3683/23, 3684/1, 3684/13, st.2513/3, st. 2520/10, st. 2520/9 v katastrálním území České
Budějovice 5,
parc. č. 2511/4, 2512/2, 2519/3, 2917/18, 2997/3, 3002/1, 3003/1, 3007/1, 3008/1, 3008/2,
3010/1, 3011/2, 3011/8, 3011/9, 3011/17, 3011/18, 3011/19, 3011/20, 3011/21, 3011/22,
3011/23, 3011/24, st. 3011/29, st. 3011/31, 3015/1, 3049/6, 3049/9, 3049/21, 3147/2, 3175,
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3681/10, 3681/21, 3681/24, 3683/6, 3683/7, 3683/8, 3683/17 v katastrálním území Dobrá Voda u
Českých Budějovic,
parc. č. 2658/1, 2708/1, 2708/16, 2708/25, 2708/26, 2708/27, 2708/28, 2713/1, 2713/3, 2713/4,
2713/5, 2713/17, 2713/18, 2713/19, 2713/20, 2717/2, 2717/3, 2717/4, 2717/5, 2717/8, 2717/9,
2717/10, 2717/11, 2717/12, 2717/13, 2717/14, 2717/25, 2717/26, 2717/27, 2717/30, 2720/1,
2720/4, 2720/5, 2720/8, 2720/10, 2720/47, 2776/7, 2776/9, 2776/13, 2776/18, 2776/144,
2776/145, 2776/147, 2776/149, 2776/152, 2776/153, 2776/154, 2776/157, 2776/161, 2776/164,
2776/165, 2776/166, 2776/167, 2776/168, 2776/170, 2776/171, 2776/172, 2781/1, 2781/2,
2784/2, 2785/1, 2785/2, st. 2720/6 v katastrálním území České Budějovice 6,
parc. č. 621/11, 621/27, 621/30, 621/33, 621/34, 621/35, 634, 637, 638/2, 646/4 v katastrálním
území Hůry,
parc. č. 672/2, 673/1, 678/1, 678/2, 679/1, 680/5, 680/11, 680/13, 680/14, 680/17, 680/20, 719/1,
719/5, 719/9, 719/10, 719/11, 719/13, 719/28, 720/2, 733/1, 733/2 v katastrálním území Srubec,
parc. č. 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/10, 227/11, 228/4, 238/3, 242, 250/4, 250/5, 250/7,
250/8, 250/9, 250/10, 250/11, 405/1, 462/1, 468/32, 468/33 v katastrálním území Hlinsko u Vráta,
parc. č. 250/1, 250/12, 250/14, 250/17, 250/31, st. 250/34, 250/44, 250/57, 250/58, 250/73, 381/6,
381/9, 381/10, 382/1, 382/3, 382/6 v katastrálním území Vráto.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Miroslav Dobeš, Zdenka Hadrabová, Václav Honzák, Věra Jiřincová, Petr Jurčík, Ing. Dana Jurčíková,
Marie Jurčíková, Jan Maurenz, Radim Novák, Jana Nováková, Martin Švec, Dagmar Švecová, Petr
Tájek, Eliška Tájková, BEDŘICH VALIŠ, Vlastimil Vališ, ČD-Telematika a.s., Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., ČEVAK a.s., Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., E.ON Distribuce, a.s.,
ESSOX s.r.o., Jihočeský kraj, Jihočeský vodárenský svaz, Město Rudolfov, Montela s.r.o., Obec Dobrá
Voda u Českých Budějovic, Obec Hůry, Obec Srubec, Obec Vráto, Povodí Vltavy, státní podnik,
Závod Horní Vltava, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Správa železniční dopravní cesty,
oblastní ředitelství Plzeň, Státní pozemkový úřad, statutární město České Budějovice, SWARCO
TRAFFIC CZ s.r.o., provozovna České Budějovice, Teplárna České Budějovice, a.s., Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Wienerberger s.r.o.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1203/18, 1203/36, 1203/72, 1203/75, 1208/8, 1208/12, 1208/13, 1208/63 v
katastrálním území České Budějovice 4,
parc. č. 293/4, 1559/1, 2058/2, 2488/3, 2488/7, 2489/1, 2490/53, 2490/63, 2490/98, 2490/99,
2490/100, 2490/102, 2508/5, 2509/2, 2510/2, 2510/3, 2510/8, 2513/2, 2513/6, 2513/10,
2513/11, 2513/37, 2513/38, 2513/40, 2513/41, 2513/42, 2513/44, 2513/51, 2519/9, 2520/2,
2520/3, 2520/4, 2520/5, 2520/70, 2520/72, 2520/282, 3683/2, 3683/9, 3683/11, 3683/13,
3683/15, 3683/16, 3683/17, 3683/18, 3683/20, 3683/23, 3684/1, 3684/13 v katastrálním
území České Budějovice 5,
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parc. č. 2511/4, 2512/2, 2519/3, 2917/18, 2997/3, 3002/1, 3003/1, 3007/1, 3008/1, 3008/2,
3010/1, 3011/2, 3011/8, 3011/9, 3011/17, 3011/18, 3011/19, 3011/20, 3011/21, 3011/22,
3011/23, 3011/24, 3011/31, 3015/1, 3049/6, 3049/9, 3049/21, 3147/2, 3175, 3681/10,
3681/21, 3681/24, 3683/6, 3683/7, 3683/8, 3683/17 v katastrálním území Dobrá Voda u
Českých Budějovic,
parc. č. 2658/1, 2708/1, 2708/16, 2708/25, 2708/26, 2708/27, 2708/28, 2713/1, 2713/3,
2713/4, 2713/5, 2713/17, 2713/18, 2713/19, 2713/20, 2717/2, 2717/3, 2717/4, 2717/5,
2717/8, 2717/9, 2717/10, 2717/11, 2717/12, 2717/13, 2717/14, 2717/25, 2717/26, 2717/27,
2717/30, 2720/1, 2720/4, 2720/5, 2720/8, 2720/10, 2720/47, 2776/7, 2776/9, 2776/13,
2776/18, 2776/144, 2776/145, 2776/147, 2776/149, 2776/152, 2776/153, 2776/154,
2776/157, 2776/161, 2776/164, 2776/165, 2776/166, 2776/167, 2776/168, 2776/170,
2776/171, 2776/172, 2781/1, 2781/2, 2784/2, 2785/1, 2785/2 v katastrálním území České
Budějovice 6,
parc. č. 621/11, 621/27, 621/30, 621/33, 621/34, 621/35, 634, 637, 638/2, 646/4 v
katastrálním území Hůry,
parc. č. 672/2, 673/1, 678/1, 678/2, 679/1, 680/5, 680/11, 680/13, 680/14, 680/17, 680/20,
713, 719/1, 719/5, 719/9, 719/10, 719/11, 719/13, 719/14, 719/28, 720/1, 720/2, 720/3,
733/1, 733/2 v katastrálním území Srubec,
parc. č. 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/10, 227/11, 228/4, 238/3, 242, 250/4, 250/5, 250/7,
250/8, 250/9, 250/10, 250/11, 405/1, 462/1, 468/32, 468/33 v katastrálním území Hlinsko u
Vráta,
parc. č. 250/1, 250/12, 250/14, 250/17, 250/31, 250/44, 250/57, 250/58, 250/73, 381/6,
381/9, 381/10, 382/1, 382/3, 382/6 v katastrálním území Vráto
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Vodoprávní úřad obdržel dne 11.02.2019 námitku od pana Petra Jurčíka, bytem U Kapličky 257,
370 06 Srubec – Stará Pohůrka, námitka byla podána proti zahájení řízení z důvodu trvajícího a stále
neukončeného vyvlastňovacího řízení. Vodoprávní úřad svolal ústní jednání k projednání námitky na
den 13.03.2019 (středa) ve 13:00. Dne 04.03.2019 volal pan Petr Jurčík a omluvil se z jednání
z důvodu plánované zahraniční cesty (potvrzeno emailem od pana Jurčíka), proto správní orgán
zrušil ústní jednání k projednání námitky. Vodoprávní úřad v telefonickém hovoru vysvětlil panu
Jurčíkovi, že podle § 184a stavebního zákona neřeší souhlas vlastníka pozemku. Investor nemusí
dokládat stavebnímu úřadu k žádosti o stavební povolení vyřešení majetkoprávních vztahů,
vodoprávní úřad písemně vyrozuměl pana Jurčíka.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích, podáním u zdejšího
správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice

Poplatek:
Od správního poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení v případě staveb pozemních
komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem podle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů dle § 115 odst. 9 vodního zákona na úřední desce
Magistrátu města České Budějovice a místně příslušných obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den
následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním
(patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně
vrácena zpět vodoprávnímu úřadu (Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České
Budějovice).
Rozhodnutí stavební povolení bude zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
2. PRAGOPROJEKT, a.s., IDDS: 4kifr54
se žádostí o vyvěšení na úřední desku – o vyvěšení na 15 dní (dodejky)
3. Magistrát města České Budějovice, odbor vnitřních věcí, OVV-UD - Úřední deska, se žádostí o vyvěšení
na 15 dní
4. Obecní úřad Dobrá Voda u Českých Budějovic, IDDS: nphbxpc, se žádostí o vyvěšení na 15 dní
5. Obecní úřad Srubec, IDDS: ujcbtbf, se žádostí o vyvěšení na 15 dní
6. Městský úřad Rudolfov, IDDS: g4qjdsb, se žádostí o vyvěšení na 15 dní
7. Obecní úřad Vráto, IDDS: diked69, se žádostí o vyvěšení na 15 dní
8. Obecní úřad Hůry, IDDS: zfnbyr7, se žádostí o vyvěšení na 15 dní
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podle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. (dodejky)
9. statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkem primátora Ing. Petrem Holickým
10. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic, IDDS: nphbxpc
11. Obec Srubec, IDDS: ujcbtbf
12. Město Rudolfov, IDDS: g4qjdsb
13. Obec Vráto, IDDS: diked69
14. Obec Hůry, IDDS: zfnbyr7
účastníci řízení podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona a podle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb.:
doručení veřejnou vyhláškou
15. Miroslav Dobeš, Ledenická č.p. 1192/165, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice
16. Zdenka Hadrabová, Sídliště č.p. 361, 672 01 Moravský Krumlov
17. Václav Honzák, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 2/2, 370 01 České Budějovice
18. Věra Jiřincová, Na Lukách č.p. 2206/5, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
19. Petr Jurčík, U Kapličky č.p. 257, Srubec-Stará Pohůrka, 370 06 České Budějovice
20. Ing. Dana Jurčíková, Zborovská č.p. 703, Srubec, 370 06 České Budějovice
21. Marie Jurčíková, U Kapličky č.p. 257, Srubec-Stará Pohůrka, 370 06 České Budějovice
22. Jan Maurenz, Hlinsko č.p. 4, Rudolfov, 370 01 České Budějovice 1
23. Radim Novák, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 2/2, 370 01 České Budějovice
24. Jana Nováková, Okružní č.p. 232, 373 61 Hrdějovice
25. Martin Švec, Adamovská č.p. 7, Adamov, 373 71 Rudolfov
26. Dagmar Švecová, Jelmo č.p. 40, Libníč, 373 71 Rudolfov
27. Petr Tájek, Budějovická č.p. 19, Zvíkov, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
28. Eliška Tájková, Lesní č.p. 16/63, 373 71 Rudolfov
29. Bedřich Vališ, Matice školské č.p. 63/5, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
30. Vlastimil Vališ, Stará cesta č.p. 2309/112, 370 06 Dobrá Voda u Českých Budějovic
31. ČD-Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
32. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
33. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
34. Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IDDS: inndrmj
35. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
36. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
37. E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
38. ESSOX s.r.o., IDDS: mtx4nhq
39. Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek
40. Montela s.r.o., IDDS: j5irgcs
41. Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
42. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
43. Správa železniční dopravní cesty, oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm
44. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
45. SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., provozovna České Budějovice, IDDS: v352awf
46. Teplárna České Budějovice, a.s., IDDS: gnxgmn8
47. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
48. Wienerberger s.r.o., IDDS: b4ng2ji
dotčené orgány (dodejky)
49. Magistrát města České Budějovice - stavební úřad
50. Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče
51. Magistrát města České Budějovice - investiční odbor
52. Magistrát města České Budějovice - odbor dopravy a silničního hospodářství
53. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd
54. Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3
55. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na živ. pr. a integr. prevence, IDDS: 9gsaax4
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56. Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr
57. Jihočeský kraj - Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: agzai3c
58. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
59. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: doručení veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1203/18, 1203/36, 1203/72, 1203/75, 1208/8, 1208/12, 1208/13, 1208/63 v katastrálním
území České Budějovice 4,
parc. č. 293/4, 1559/1, 2058/2, 2488/3, 2488/7, 2489/1, 2490/53, 2490/63, 2490/100, 2490/102,
2508/5, 2509/2, 2510/2, 2510/3, 2510/8, 2513/2, 2513/6, 2513/10, 2513/1, 2513/37, 2513/38,
2513/40, 2513/41, 2513/42, 2513/44, 2513/51, 2519/9, 2520/2, 2520/3, 2520/4, 2520/5, 2520/70,
2520/72, 2520/282, 3683/2, 3683/9, 3683/11, 3683/13, 3683/15, 3683/16, 3683/17, 3683/18,
3683/20, 3683/23, 3684/1, 3684/13, st.2513/3, st. 2520/10, st. 2520/9 v katastrálním území České
Budějovice 5,
parc. č. 2511/4, 2512/2, 2519/3, 2917/18, 2997/3, 3002/1, 3003/1, 3007/1, 3008/1, 3008/2,
3010/1, 3011/2, 3011/8, 3011/9, 3011/17, 3011/18, 3011/19, 3011/20, 3011/21, 3011/22,
3011/23, 3011/24, st. 3011/29, st. 3011/31, 3015/1, 3049/6, 3049/9, 3049/21, 3147/2, 3175,
3681/10, 3681/21, 3681/24, 3683/6, 3683/7, 3683/8, 3683/17 v katastrálním území Dobrá Voda u
Českých Budějovic,
parc. č. 2658/1, 2708/1, 2708/16, 2708/25, 2708/26, 2708/27, 2708/28, 2713/1, 2713/3, 2713/4,
2713/5, 2713/17, 2713/18, 2713/19, 2713/20, 2717/2, 2717/3, 2717/4, 2717/5, 2717/8, 2717/9,
2717/10, 2717/11, 2717/12, 2717/13, 2717/14, 2717/25, 2717/26, 2717/27, 2717/30, 2720/1,
2720/4, 2720/5, 2720/8, 2720/10, 2720/47, 2776/7, 2776/9, 2776/13, 2776/18, 2776/144,
2776/145, 2776/147, 2776/149, 2776/152, 2776/153, 2776/154, 2776/157, 2776/161, 2776/164,
2776/165, 2776/166, 2776/167, 2776/168, 2776/170, 2776/171, 2776/172, 2781/1, 2781/2,
2784/2, 2785/1, 2785/2, st. 2720/6 v katastrálním území České Budějovice 6,
parc. č. 621/11, 621/27, 621/30, 621/33, 621/34, 621/35, 634, 637, 638/2, 646/4 v katastrálním
území Hůry,
parc. č. 672/2, 673/1, 678/1, 678/2, 679/1, 680/5, 680/11, 680/13, 680/14, 680/17, 680/20, 719/1,
719/5, 719/9, 719/10, 719/11, 719/13, 719/28, 720/2, 733/1, 733/2 v katastrálním území Srubec,
parc. č. 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/10, 227/11, 228/4, 238/3, 242, 250/4, 250/5, 250/7,
250/8, 250/9, 250/10, 250/11, 405/1, 462/1, 468/32, 468/33 v katastrálním území Hlinsko u Vráta,
parc. č. 250/1, 250/12, 250/14, 250/17, 250/31, st. 250/34, 250/44, 250/57, 250/58, 250/73, 381/6,
381/9, 381/10, 382/1, 382/3, 382/6 v katastrálním území Vráto.

