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ROZHODNUTÍ
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 posoudil žádost
o povolení stavby vodního díla, kterou dne 22.4.2020 podali
Jihočeský vodárenský svaz z. s. p. o., S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice, IČO 49021117 v
zastoupení na základě plné moci společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56
Praha 5 - pobočka České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, PSČ 370 01 (dále jen "žadatel"), na základě
tohoto posouzení,
I. podle § 15 vodního zákona
vydává stavební povolení
ke stavbě vodního díla:
„Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II.etapa“
SO 01.1 Řad surové vody - shybka pod Malší - II. etapa
SO 01.2 Řad surové vody - II. etapa
SO 03.1 Úprava katodové ochranny - II. etapa
na pozemcích: parc.č. 212/2, st. 440, 1206 v k.ú. Doudleby; 1339/1, 60/6, 60/40, 60/25, 60/31, 60/27,
60/18, 60/16, 60/24, 60/19, 1307/8, 1307/9, 42, 35/27, 35/23, 35/24, 35/1, 35/19, 1306/1, 1114/1,
1154/1, 1154/2, 1114/2, 1113, 1311/1, 1311/4, 1213/47, 1213/18, 1213/9, 1133/5, 1133/2, 1213/7,
1213/34, 1213/33, 1213/32, 1213/31, 1213/30, 1213/29, 1213/28, 1213/27, 1213/26, 1213/24,
1213/23, 1213/22, 1213/21, 1213/3, 1213/1, 1213/44, 1213/42, 1213/41, 1213/40, 1213/38, 1213/37,
1213/36, 1213/35, 1239/1, 1239/5, 1239/3 v k.ú. Plav; 1264/5, st. 245 v k.ú. Heřmaň (702072)
Ochranné pásmo potrubí nebo dočasný zábor vznikne navíc na pozemcích parc.č.: 212/9 v k.ú.
Doudleby; St. 290, 60/17, 60/1, 60/46, 60/42, 60/26, 60/30, 43/2, 35/28, 35/5, 1160, 1161/1, 1213/51,
1240/2 v k.ú. Plav
IČ: 002 44 732

DIČ: 077-002 44 732

číslo tel. ústředny: 38 680 11 11
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Přibližné souřadnice stavby S-JTSK:
Z.Ú.
X=1174598,8; Y=755573,5
LB 01 X=1174598,2; Y=755573,6
LB 01a X=1174596,6; Y=755574,9
LB 02 X=1174590,6; Y=755588,6
LB 03 X=1174577,4; Y=755594,6
LB 04 X=1174387,0; Y=755572,8
LB 05 X=1174215,2; Y=755587,1
LB 06 X=1174114,6; Y=755660,6
LB 07 X=1174096,0; Y=755674,4
LB 08 X=1174036,6; Y=755715,6
LB 09 X=1173961,5; Y=755726,9
LB 10 X=1173562,5; Y=755384,6
LB 11 X=1173501,0; Y=755360,7
K.Ú.
X=1173492,7; Y=755358,5
Navržená vodárenská infrastruktura bude sloužit k dopravě surové vody z VD Římov na ÚV Plav. V celé
délce navrhovaného řadu II. a III. Etapy bude plnit rovnocennou zásobní funkci ke stávajícímu
přiváděcímu řadu OC DN 1400. Realizací stavby dojde ke zvýšení zabezpečenosti dopravy surové vody
mezi VD Římov a ÚV Plav.
Trasa vodovodního řadu kříží významný vodní tok Malše v ř.km. 10,980. Stavba je situována ve
stanoveném záplavovém území významného vodního toku Malše v aktivní zóně (stanoveno rozhodnutím
Č.j. KUJČK 12603/2009 OZZL/4/Wo ze dne 15.6.2009).
Záměr se nachází v útvaru podzemních vod 21600 - Budějovická pánev, hydrogeologický rajón 2160 Budějovická pánev.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
SO 01.2 Řad surové vody - II. etapa
Stavební objekt zahrnuje zdvojení řadu pro dopravu surové vody od portálu štoly č. 2 (Plav) až k napojení
před ÚV Plav. Trasa je vedena od portálu jednoramennou shybkou (SO 01.1.) pod řekou Malší, kdy po
cca 82 m bude zakončena ve výstupní šachtě (viz bod 2.6.2). Od shybky bude řad (SO 02.2) veden
převážně po zemědělských pozemcích při okraji obce Plav a zčásti přes intravilán obce. V celém tomto
úseku (I = 1293 m) bude vodovod uložen v souběhu s přiváděcím řadem DN 1400 mm. Úsek II. etapy
bude zakončen v MVE na ÚV Plav napojením na nátok vodní turbíny TG2. Součástí úseku je návrh
vzdušníkových šachet VŠ 7B vedle stávající VŠ7 a VŠ8B před napojením na ÚV Plav. Odkalení řadu je
napojeno do stávajícího kalosvodu K9, v rámci realizace je navržena úprava sklonu kalosvodu (dl. 42 m v
rámci dotčeného pozemku stavbou hlavního řadu).
Projektant navrhuje v místě křížení pozemku č.parc. 1213/18 a 1213/47 k.ú. Plav bezvýkopovou
pokládku tzv. neřízeným protlakem bez použití chráničky v dl. 52 m (zahrada pana Fiedlera). Podchod
zahrady je navržen jako mechanizovaný, neřízený protlak bez použití chráničky s použitím ocelového
potrubí vodovodu DN 1200 s PE izolací a FZM - s ochranou izolace. Jedná se o činnosti prováděné
hornickým způsobem, které v dalším stupni PD, po výběru konkrétního zhotovitele a upřesnění
technologie, bude řešit projektant s oprávněním pro ČPHZ.
SO 01.1 Shybka pod Malší
Předmětem stavebního objektu SO 01.1 Řad surové vody - shybka pod Malší - II. etapa je vodovodní
shybka na řadu surové vody Římov - Plav. Objekt je navržen jako jednoramenná vodovodní shybka z
potrubí DN 1000 mm s uložením do betonového bloku cca 16 až 18 m od mostu proti vodě.
V délce křížení s vodním tokem bude řad ukládán do paženého výkopu (odvodněné jímky) s čerpáním
prosáklé vody ze stavební jámy. Pro ocelové potrubí DN 1000 bude šířka rýhy ve dně 2,0 m, průměrná
hloubka kolem 2,75 m. Do rýhy bude následně uloženo ocelové potrubí shybky 1x DN 1000 mm a
provedeno obetonování v délce 41.4 m. Nad blokem do úrovně původního dna bude proveden zához
těžkým lomovým kamenem a břehové úpravy uvedeny do původního stavu. Vodovodní shybka je
navržena z ocelového potrubí DN 1000 dl. 82 m.
2

Č.j.:OOZP/4429/2020/Pak

Jako vstupní šachta shybky slouží stávající nadzemní objekt - Portál č.2 Plav situovaný na levém břehu
řeky Malše v k.ú. Doudleby. Jedná se o koncový portál stávající štoly DN 2000 realizované společně se
stávajícím přivaděčem Římov - Plav OC DN 1400. Jako výstupní šachta shybka slouží nová podzemní
železobetonová šachta z vodostavebného betonu situovaná na pravém břehu řeky Malše v k.ú. Plav. V
nejnižším místě shybky na pravém břehu řeky Malše je navrženo odkalení shybky OC DN 400, které je
svedeno před železobetonovou odkalovací šachtu z vodostavebného betonu až k nové výusti do řeky
Malše.
Shybka začíná napojením na stávající přírubovou odbočku DN 1000 v objektu portálu. Následně potrubí
prochází stávající betonovou stěnou tl. 600 mm a segmentovým zatepleným vertikálním kolenem 90° DN
1000 vstupuje pod úroveň stávajícího terénu. Ve výstupní šachtě shybky je umístěn klapkový uzávěr DN
1000.
Vodoprávní úřad stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena odbornou firmou podle předložené vodohospodářské části projektové
dokumentace zpracované 12/2019 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a autorizované
Ing. Rostislavem Kasalem Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT –
0009819, a ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců podzemních a nadzemních sítí
3. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů, zvláště pak:
Vyjádření POVODÍ VLTAVY s.p., ze dne 30.5.2018 pod č.j.: 18987/2018-142
Souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění těchto podmínek:
- Při stavbě nedojde ke znečištění vodního toku závadnými látkami ani jiným stavebním
materiálem.
- Při stavbě shybky bude splavený materiál z koryta toku odstraněn v celém rozsahu splavení.
- Stavbou porušené pozemky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik budou uvedeny do původního
stavu.
- Porušené břehové opevnění bude opraveno tak, aby plynule navazovalo na okolní břehovou
úpravu.
- Místo přechodu toku bude označeno na obou březích koryta toku označníky.
- Zahájení a ukončení prací včetně kontroly konečného provedení stavby bude oznámeno na
provozní středisko Vltava: a) v případě vodního toku Malše ing. D.Stach tel. 387020212, b) v
případě ostatních vodních toků p. V.Kahuda tel. 606792325.
- Provoznímu středisku Vltava v Českých Budějovicích bude pro potřeby správce toku předáno
zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení vodního toku a geodetické zaměření dna
koryta v místě prováděných prací (situace s okolím 50 m) v digitální formě (výkres v některém z
formátů DWG, DGN nebo DXF), seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic X, Y, Z ve
formátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy - situace v měřítku 1:500 a detailní situační a
výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv. v tištěné podobě a
digitálně ve formátu PDF.
Závazné stanovisko Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, oddělení
ochrany a přírody, ze dne 7.11.2016 č.j.:OOZP/11673/2016/Ziz
Za dodržení následujících podmínek:
- při překonávání drobných vodních toků a pracích na jejich březích vč. břehu řeky Malše je nutno
práce provádět mimo hnízdní období ptáků tj. v období listopad – březen. Při nutnosti provedení
obnovy řadu mimo toto období je nutno výskyt hnízdících ptáků ve vymezeném území stavby
předem vyloučit.
- po dokončení stavby je nutno pozemky jí dotčené uvést do původního stavu. V prostorech
významných krajinných prvků nesmí po dokončení stavby zůstat žádné deponie stavebních
materiálů.
- v souvislosti se zásahy do uvedených významných krajinných prvků je možno v nezbytně nutném
rozsahu pokácet dřeviny rostoucí mimo les a to dle seznamu dřevin dotčených stavbou, kap. 6
dokumentu B.2 „Pasport zeleně mimo lesní pozemky“, který je součástí projektové
dokumentace.
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Vyjádření Obce Plav ze dne 16.4.2018 zn.: 162/2018 a následná vyjádření ze dne 16.8.2019 zn.:OÚP331/2019 a ze dne 26.3.2020 zn.:OÚP-105/2020
Obec Plav od Vás obdržela dne 9.4.2018 žádost o vyjádření ke stavbě „Obnova řadu surové vody Římov Plav II. a III. etapa“, po projednání máme k žádosti následující připomínky:
- Stavbou dojde ke křížení inž. sítí ve vlastnictví obce Plav kanalizace a veřejné osvětlení. Žádáme
při stavbě provádět výkopy v blízkosti sítí ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při stavbě
provést zajištění sítí ve výkopu (proti prověšení, vybočení) a před záhozem přizvat zástupce obce
k zpětnému převzetí sítí zápisem do stavebního deníku. Sítě budou obsypány odpovídajícím
materiálem a nad ně bude uložena výstražná fólie vše dle platných ČSN EN. V případě
jakéhokoliv poškození okamžitě uvědomit zástupce obce (starostku, místostarostu).
- Obec Plav souhlasí provést křížení vodovodního přivaděče s místními komunikacemi…
- V případě překopu požaduje obec po provedení zpětného hutněného zásypu dodržení
následujících konstrukčních vrstev vozovky: štěrkodrť frakce 0 - 63mm v tloušťce 300 mm,
štěrkodrť frakce 0-32 mm v tloušťce 150 mm, infiltrační postřik, Asfaltové souvrství (vč.
spojovacího postřiku) v tloušťce min. 100 mm
Výše uvedené všechny konstrukční vrstvy komunikace budou přesahovat vnější hrany výkopu vždy
min. 250 mm a obrusná asfaltová vrstva o 500 mm.
Kvalitu provedení hutnění doloží stavebník hutnícími zkouškami statickou zátěžovou deskou (pláň Edef2 min 45 MPa a štěrková vrstva – Edef2 min 90 MPa), ke kterým přizve zástupce obce.
Upozorňujeme, že stavbou dojde k překopům místních komunikací ve vlastnictví obce Plav,
zhotovitel stavby zažádá v dostatečném předstihu o rozhodnutí o povolení překopu místních
komunikací.
- Obec Plav požaduje záruku za práce provedené na našich pozemcích v délce minimálně 60
měsíců, stavebník zaváže smluvně k tomuto závazku vybraného zhotovitele.
- Obec Plav požaduje minimálně 14 dní před zahájením kácení oznámit stavebníkem tuto činnost
a dále požaduje pokácené dřevo předat protokolárně zástupci obce.
- Obec Plav požaduje provést pasportizaci všech dotčených pozemků a staveb obce Plav před
zahájením prací, která bude vyhotovena minimálně ve 2 paré (jedno obdrží zhotovitel a druhé
obdrží obec Plav). Následně po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky a stavby
protokolárně vráceny obci Plav před podáním žádosti o kolaudaci (kolaudační souhlasí.
- K existenci altánku sdělujeme, že obec Plav souhlasí s jeho přemístěním, v případě potřeby a
včasného vyzvání stavebníkem minimálně 1 měsíc předem, toto přemístění si zajistí obec Plav.
- V případě potřeby přemístění i jiných prvků na odpočinkovém prostranství Domu seniorů Plav s
přemístěním souhlasíme toto bude řešeno v rámci kontrolních dnů stavby vždy se zástupcem
obce Plav (starostka, místostarosta).
- K existenci jezírka sdělujeme, že obec Plav souhlasí s jeho přemístěním, v případě potřeby a
včasného vyzvání stavebníkem minimálně 1 měsíc předem, toto přemístění si zajistí obec Plav.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2023.
5. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a kanalizací,
zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Při provádění výkopů na veřejných pozemcích a komunikacích se výkopy přiměřeně vybaví
bezpečnými a dostatečně širokými přechody nebo přejezdy. Výkopy nesmějí zabraňovat přístupu ke
vchodům a vjezdům přilehlých staveb a pozemků. V nočních hodinách budou výkopy vybaveny
dostatečným osvětlením.
7. Kontrolní prohlídky budou probíhat na kontrolních dnech. Termín konání kontrolních prohlídek dle
jejich plánu bude předem oznámen vodoprávnímu úřadu.
8. Po skončení práce podá stavebník vodoprávnímu úřadu návrh na kolaudační souhlas stavby
vodního díla – kanalizace a vodovodu. S návrhem budou předloženy tyto doklady:
- protokol o předání a převzetí stavby
- dokumentace skutečného provedení
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-

geodetické zaměření skutečného provedení včetně hranic dotčených pozemků
certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě
zápisy o provedených zkouškách potrubí

9. Při stavbě řadu nebude pro dočasný zábor použit oplocený pozemek parc.č. 60/26 a při provádění
stavby na pozemku parc.č. 60/16 nebude ke stavbě využita jeho oplocená (ochranné pásmo potrubí
na těchto pozemcích vzniká ze zákona).
10. Po ukončení prací budou dány pozemky do původního stavu a případné vzniklé škody budou
majitelům uhrazeny.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jihočeský vodárenský svaz z. s. p. o., S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice
Odůvodnění:
Žadatel Jihočeský vodárenský svaz z. s. p. o., S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice, IČO 49021117
v zastoupení na základě plné moci společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150
56 Praha 5 - pobočka České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, PSČ 370 01 podali dne 22.4.2020 u zdejšího
vodoprávního úřadu žádost o povolení stavby vodního díla „Obnova řadu surové vody Římov – Plav,
II.etapa“ na pozemcích: parc.č. 212/2, st. 440, 1206 v k.ú. Doudleby; 1339/1, 60/6, 60/40, 60/25, 60/31,
60/27, 60/18, 60/16, 60/24, 60/19, 1307/8, 1307/9, 42, 35/27, 35/23, 35/24, 35/1, 35/19, 1306/1,
1114/1, 1154/1, 1154/2, 1114/2, 1113, 1311/1, 1311/4, 1213/47, 1213/18, 1213/9, 1133/5, 1133/2,
1213/7, 1213/34, 1213/33, 1213/32, 1213/31, 1213/30, 1213/29, 1213/28, 1213/27, 1213/26, 1213/24,
1213/23, 1213/22, 1213/21, 1213/3, 1213/1, 1213/44, 1213/42, 1213/41, 1213/40, 1213/38, 1213/37,
1213/36, 1213/35, 1239/1, 1239/5, 1239/3 v k.ú. Plav; 1264/5, st. 245 v k.ú. Heřmaň (702072).
Ochranné pásmo potrubí nebo dočasný zábor vznikne navíc na pozemcích parc.č.: 212/9 v k.ú.
Doudleby; St. 290, 60/17, 60/1, 60/46, 60/42, 60/26, 60/30, 43/2, 35/28, 35/5, 1160, 1161/1, 1213/51,
1240/2 v k.ú. Plav.
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Zdejší odbor oznámil veřejnou vyhláškou zahájení
vodoprávního řízení dne 12. 5. 2020, upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního
šetření a upozornil, že námitky a připomínky mohou účastníci řízení podle ust. §112 odst. 2 stavebního
zákona uplatnit nejpozději do uvedené lhůty, která byla stanovena na 15.6.2020.
Přestože stavebník neprokázal vlastnictví ke všem stavbou dotčeným pozemkům, nepřistoupil stavební
úřad k přerušení řízení pro doplnění žádosti, neboť s odkazem na § 2 odst. zákona o urychlení výstavby
vodní infrastruktury, stavební úřad v případě staveb ve smyslu tohoto zákona, oznámil zahájení
stavebního řízení i bez dokladů dle ustanovení § 110 odst. 2 stavebního zákona.
Jedná se o „vodní infrastrukturu“ stavbu vodního díla umisťovaného v plochách a koridorech
vymezených v platné politice územního rozvoje a stavby s ní související podle §1 odst. 3 bod a) zákona č.
416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 184 a odst. 3 stavebního zákona
se souhlas vlastníka pozemku nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.
Trasa vodovodu byla závazně vymezena v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje vydaných dne
13.9.2011 koridorem V5.
Práva k pozemkům ve formě zřízených věcných břemen zanesených do katastru nemovitostí byla
v průběhu řízení také doložena. Žádost tedy byla doplněna všemi povinnými doklady podle § 6 vyhlášky
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice přezkoumal tuto žádost,
doloženou přílohami obsahující údaje, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného
rozhodnutí na vodohospodářské poměry, a uznal ji za způsobilou.
Předložená PD řeší výstavbu technické vodohospodářské infrastruktury pro novou zástavbu v obci Nové
Homole na lokalitě označené jako „B-27“. Předmětem povolení je vodovod, kanalizace splašková a
5
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dešťová. Vodovod je napojen na rozvodné řady obce, respektive na Jihočeskou vodárenskou soustavu.
Kanalizace splašková je napojena na stokovou síť obce, která ústí na čistírnu odpadních vod v obci
Homole. Dešťové vody budou přes otevřenou retenční nádrž svedeny do vodního toku. Součástí stavby
je i liniové protipovodňové opatření nad zástavbou ústící rovněž do retenční nádrže.
Magistrát města České Budějovice, stavební úřad vydal územní rozhodnutí dne 29.3.2017 pod zn.:
SU/6696/2016 Da. S nabytím právní moci dne 19.5.2017.
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
správními úřady 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: doručováno veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 správního řádu,
podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v KN
přímo dotčených vlivem záměru: parc.č. 212/2, st. 440, 1206 v k.ú. Doudleby; 1339/1, 60/6, 60/40,
60/25, 60/31, 60/27, 60/18, 60/16, 60/24, 60/19, 1307/8, 1307/9, 42, 35/27, 35/23, 35/24, 35/1, 35/19,
1306/1, 1114/1, 1154/1, 1154/2, 1114/2, 1113, 1311/1, 1311/4, 1213/47, 1213/18, 1213/9, 1133/5,
1133/2, 1213/7, 1213/34, 1213/33, 1213/32, 1213/31, 1213/30, 1213/29, 1213/28, 1213/27, 1213/26,
1213/24, 1213/23, 1213/22, 1213/21, 1213/3, 1213/1, 1213/44, 1213/42, 1213/41, 1213/40, 1213/38,
1213/37, 1213/36, 1213/35, 1239/1, 1239/5, 1239/3 v k.ú. Plav; 1264/5, st. 245 v k.ú. Heřmaň (702072)
Ochranné pásmo potrubí nebo dočasný zábor vznikne navíc na pozemcích parc.č.: 212/9 v k.ú.
Doudleby; St. 290, 60/17, 60/1, 60/46, 60/42, 60/26, 60/30, 43/2, 35/28, 35/5, 1160, 1161/1, 1213/51,
1240/2 v k.ú. Plav.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Připomínky k provádění stavby podali ve lhůtě k tomu určené Dana a Pavel Dobiášovi, Plav 105, 370 07
České Budějovice, kteří požadovali projednání dočasného záboru na místě stavby. Zástupce investora
s projektantem s nimi dne 3.6.2020 provedli místní šetření z něhož vyplynulo následující:
„na základě místního šetření ze dne 3.6. za přítomnosti naší, pana Malého z Vodohospodářského rozvoje
a výstavby a Ing. Maršíka z JVS souhlasíme s vydáním stavebního povolení s definovanou položkou, že na
našem pozemku č. 60/26, který je v projektu v území dočasného záboru, v případě, že nebude dotčeno
oploceni pozemku s betonovým základem“.
Jednání se zúčastnili i další účastnící řízení Jaroslava a Rudolf Koulovi, Plav 106, 370 07 České Budějovice,
kteří podali obdobnou připomínku:
„na základě místního šetření ze dne 3.6. za přítomnosti naší, pana Malého z Vodohospodářského rozvoje
a výstavby a Ing. Maršíka z JVS souhlasíme s vydáním stavebního povolení s definovanou položkou, že
oplocená část našeho pozemku č. 60/16 v k.ú. Plav, (je v projektu v území dočasného záboru), v případě,
že nebude dotčena stavbou ani záborem“.
Výše uvedené připomínky se obě týkají nezasahování v průběhu stavby do oplocených částí a plotů
uvedených pozemků. Požadavek je zohledněn v podmínkách tohoto stavebního povolení.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.
Upozornění:
Povolení stavby vodního díla pozbývá platnosti, pokud stavba nebude zahájena do 2 let od nabytí právní
moci rozhodnutí (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).
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Poplatek:
Na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřuje se za
vydání rozhodnutí správní poplatek ve výši 3000,- Kč, který byl zaplacen bankovním převodem na účet
Magistrátu města České Budějovice dne 22.5.2020.
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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

Magistrát města, Odbor kanceláře tajemníka a příslušné obce žádáme o zveřejnění vyhlášky obvyklým
způsobem na veřejné tabuli. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, poté je nutno toto
potvrzené oznámení poslat zpět na zdejší odbor.
Vyvěšeno dne:……………………………………………

Sňato dne:…………………………………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Obdrží:
stavebník (dodejka)
Jihočeský vodárenský svaz z. s. p. o., S. K.
Neumanna 19, 370 01 České Budějovice
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., pobočka
České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 370 01
České Budějovice
k umístění na úřední desce (dodejky) – se žádostí o
vyvěšení na 15 dnů
Magistrát města – Odbor vnitřních věcí – Úřední
deska, -zdedotčené orgány, organizace a správci sítí:
Obec Plav
Obec Heřmaň
Obec Doudleby
Magistrát města České Budějovice - Odbor
památkové péče
Magistrát města České Budějovice – stavební
úřad

-

Magistrát města OOŽP- odd. ochrany přírody a
krajiny - zde
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8,
Smíchov, 15000 Praha 5
Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava,
Litvínovická 5, Závod Horní Vltava, Č. Budějovice
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České
Budějovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice 7, 37001 České Budějovice
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se
sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
HZS Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04
České Budějovice
ČR, Lesy České republiky, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
Český rybářský svaz, z.s., Jihočeský územní svaz,
Rybářská 237, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou
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Účastníci řízení, vlastníci dotčených pozemků, kterým je
doručováno jednotlivě:
Mikešová Martina MUDr., Lidická tř. 184/44,
České Budějovice 7, 37001 České Budějovice
Völfl Martin Ing., Rákosová 1621, 25092
Šestajovice
Jiříčková Jaroslava, Doubravická 1401/2, České
Budějovice 6, 37008 České Budějovice
Kobylka Josef, č. p. 32, 37007 Borovnice
Zaimlová Irena, Antala Staška 1156/12, České
Budějovice 7, 37007 České Budějovice
Kraus Jaroslav, Jírovcova 1636/20, České
Budějovice 3, 37001 České Budějovice
Krausová Jana, Puklicova 924/55, České
Budějovice 3, 37004 České Budějovice
Bohdal Petr, č. p. 54, 37401 Ostrolovský Újezd
Bohdalová Růžena, K. Šafáře 851/56, České
Budějovice 2, 37005 České Budějovice
Šubrtová Eva, Hermanická 171/2, Horní
Počernice, 19300 Praha 9
Hromadová Iveta, Papírenská 748/10, České
Budějovice 7, 37001 České Budějovice
Koudelka Libor, č. p. 115, 37007 Plav
Koudelka Michal, č. p. 5, 37007 Plav
Zemědělský podnik Malše a. s., Roudenská 98,
37007 Roudné
Čermáková Irena, Ant. Sovy 434/33a, České
Budějovice 2, 37005 České Budějovice
Sudková Jana, Na Sádkách 1761/29, České
Budějovice 2, 37005 České Budějovice
Šívr Pavel, č. p. 20, 37007 Heřmaň
Šívrová Miloslava, č. p. 20, 37007 Heřmaň
Berka Martin, č. p. 15, 37007 Plav
Berka Tomáš, Dukelská 466/28, České Budějovice
6, 37001 České Budějovice
Lonsmín Josef, č. p. 86, 37007 Plav
Lonsmín Petr, č. p. 9, 37007 Plav
Lonsmín Roman, č. p. 9, 37007 Plav
Pilbauerová Radomíra, č. p. 10, 37007 Plav
Kaštil Čeněk, Hamr 168, 37007 Římov
Kaštilová Miloslava, Hamr 169, 37007 Římov
Koudelka Libor, č. p. 115, 37007 Plav
Koudelka Michal, č. p. 5, 37007 Plav
Benák Jiří, č. p. 67, 37322 Ločenice
Štroufová Ivana, Lipenská 1668/32a, České
Budějovice 3, 37001 České Budějovice

-

Štýfal Pavel, Lidická tř. 1030/153, České
Budějovice 7, 37007 České Budějovice
Štýfal Petr, Budivojova 1513/21, České
Budějovice 3, 37004 České Budějovice
Jirků Radek, Sídliště 741, Třeboň II, 37901 Třeboň
Strusková Alena, Ledenická 66, 37006 Srubec
Zíka Pavel, Průběžná 123, 37324 Římov
Zíková Alena, Průběžná 123, 37324 Římov
Koudelková Jaroslava, č. p. 5, 37007 Plav
Šimeček Ivo, J. Dietricha 877/53, České
Budějovice 6, 37008 České Budějovice
Šimeček Václav, Mánesova 137/38, České
Budějovice 7, 37001 České Budějovice
Janás Vít Bc., Plavská 572, 37381 Kamenný Újezd
Ondřich Roman, Krajinská 264/24, České
Budějovice 1, 37001 České Budějovice
Koudelka Libor, č. p. 115, 37007 Plav
Koudelka Michal, č. p. 5, 37007 Plav
Veselý Vojtěch, č. p. 66, 37007 Heřmaň
Berka Martin, č. p. 15, 37007 Plav
Berka Tomáš, Dukelská 466/28, České Budějovice
6, 37001 České Budějovice
Pavlíček Michal, č. p. 160, 37007 Plav
Pavlíčková Zuzana, č. p. 160, 37007 Plav
Jaksch František, Jabloňová 601/25, 37371
Rudolfov
Špulková Marie, Straňany 33, 37007 Doudleby
Dobiáš Pavel, č. p. 105, 37007 Plav
Dobiášová Dana, č. p. 105, 37007 Plav
Pech Pavel Prof. RNDr. CSc., Šeříková 1123/4,
České Budějovice 6, 37008 České Budějovice
Pechová Ilona Ing., Šeříková 1123/4, České
Budějovice 6, 37008 České Budějovice
SOHORS spol. s r.o., č. p. 70, 37401 Žár
Koula Rudolf Ing, č. p. 106, 37007 Plav
Koulová Jaroslava, č. p. 106, 37007 Plav
Wittnerová Miroslava, Hůrka 16, 37006 Nová Ves
Dušek Miroslav, č. p. 162, 37007 Plav
Vavřinová Libuše, č. p. 27, 37007 Plav
Březinová Eva, Nad Plovárnou 3733/4, 58601
Jihlava
Dolanský Ladislav MUDr., Jeronýmova 44/20,
České Budějovice 6, 37001 České Budějovice
Fiedler Jiří MUDr. Ph.D., MBA, č. p. 152, 37007
Plav
Fiedlerová Lenka MUDr., č. p. 152, 37007 Plav
Kozlovová Veronika, č. ev. 68, 37007 Plav

Účastníkům stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) až g) stavebního zákona, mezi které patří rovněž vlastníci vedení
dopravní a technické infrastruktury je doručováno „veřejnou vyhláškou“, dle ustanovení § 144 správního řádu v návaznosti
na § 113 stavebního zákona.
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