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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 27.1.2021 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, podle § 15 vodního zákona
vydává stavební povolení
ke stavbě vodního díla:

„Obnova řadu surové vody Římov – Plav, III.etapa“
SO 02 Řad surové vody - III. etapa (úsek Římov Doudleby) – OC DN 1200
SO 02.1 Řad surové vody - III. etapa
SO 02.2 Vzdušníková šachta 2B - III. etapa
SO 02.3 Vzdušníková šachta 3B - III. etapa
SO 02.4 Vzdušníková šachta 4B - III. etapa
SO 02.5 Propojovací objekt AŠ 1 - III. etapa
SO 02.6 Přeložka kanalizace
SO 03.2 Úprava katodové ochrany – III. etapa
PS 02.2 vzdušníková šachta 2B
PS 02.3 vzdušníková šachta 3B
PS 02.4 vzdušníková šachta 4B
PS 02.5 propojovací objekt AŠ1

IČ: 002 44 732

DIČ: CZ 002 44 732

číslo tel. ústředny: 38 680 11 11

Č.j.:OOZP/1121-3/2021/Pak

na pozemcích:
v k.ú. Římov 215/1; 183/2; 200/1 (PK 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 209, 208, 207, 206, 205,
204, 202/1, 201, 186, 1324, 183, 187/3, 198, 199, 200); 183/1 (PK 171); 200/2 (PK 183, 175/1, 170, 171,
178, 176, 172, 169, 165, 166, 1318 (díl 1), 1318 (díl 2)); PK 1325/13; PK 1326; KN 136/1 (PK 164, 154,
151, 136, 138/1, 134/1, 134/2, 128/1, 128/2, 127); 1416 (PK 2825/1); 136/2; 1428/2; 1417/2 (PK 2826);
1419 (PK 2826, 2828/9, 2828/8, 2828/7, 2828/6, 2828/5, 2828/4, 2828/3, 2828/2, 2828/1); 1426; 1418
(PK 2827/1, 2827/2, 2827/3, 2827/4, 2827/5, 2832/6); 1423; 1421 (PK 2832/4, 2832/3, 2832/2, 2832/1,
2922/2); 1427; 1367 (PK 2790/1); 1366 (PK 2790/1, 2791/1); 1369 (PK 2791/1, 2795/1); 1381 (PK
2795/1, 2795/5, 2795/3);
v k.ú. Kamenný Újezd 2825/2; 2923/2; 2836/1;
v k.ú. Doudleby 1221/1; 1221/2; 1221/3; 1223/1; 1223/4; 1220/7; 1220/6; 1220/5; 1220/4; 1220/8;
1190; 1231/6; 1231/5; 1231/10; 1231/11; 1231/4; 1231/9; 1231/8; 1231/13; 1231/3; 1231/16; 1231/18;
1231/19; 1231/20; 641; 1231/15; 626/10; 628/9; 628/5; 628/6; 626/7; 628/8; 621/2; 621/6; 628/4;
616/11; 616/12; 615/9, 615/11, 614/10, 615/12, 615/10, 614/8, 614/5, 628/3, 614/4, 614/3, 614/12,
628/1, 628/2, 615/7, 615/6, 614/11, 614/7, 614/2, 614/14, 614/17, 614/1, 607/3, 609/1, 608/2, 608/3,
607/1, 605/1, 601/1, 605/3, 601/2, 520/1, 520/13, 598/6, 480, 593, 565, 561/7, 561/9, 561/1, 577, 574,
567; 561/6, 558, 552, 549, 561/8, 475/3, 471/1, 472/4, 472/7, 472/2, 472/1, 472/5, 457/1.
dočasný zábor vznikne na pozemcích: v k.ú. Římov PK 212/3, PK 178, PK 1324, PK187/3, PK 171, PK 176,
134/2, 136/2, 1416; v k.ú. Kamenný Újezd 2836/1; v k.ú. Doudleby 1231/5, 1231/11, 1231/8, 1231/3,
1231/16, 1231/13, 615/11, 615/12, 614/10, 615/7, 614/12, 628/2, 615/6, 628/1, 614/11, 616/12,
616/11, 614/7, 615/9, 614/17, 608/2, 608/3, 605/3, 598/6, 561/7, 520/13, 520/1, 480, 471/1, 472/7,
472/5, 472/1, 472/4, 457/1, 472/2.
ochranné pásmo nového přivaděče vznikne navíc na pozemcích: v k.ú. Římov 1432; v k.ú. Doudleby
538/5, 561/4, 538/3, 550
Přibližné souřadnice stavby S-JTSK:
Z.Ú. 0.000 km
Protlak č.1 pod silnicí III/155
Protlak č.2 pod silnicí III/15529
Protlak č.3 pod silnicí III/15529
K.Ú. 3,7228 km

X= 1179435.33; Y= 755950.02
X= 1178733; Y= 755925.02
X= 1178298.29; Y= 756132.72
X= 1177186; Y= 755545
X= 1176372; Y=755063

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.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
SO 02 Řad surové vody Římov - Plav III. etapa
Stavební objekt zahrnuje úsek přiváděcího řadu mezi propojovacím objektem (za křížením s VT Malší v
obci Římov) a objektem stávajícího kalosvodu K5 (navázání na začátek I. etapy obnovy přiváděcího řadu).
V celém tomto úseku (l = 3723 m) bude řad ukládán v souběhu s přiváděcím řadem DN 1400. Řad je
veden převážně po zemědělských pozemcích případně při okraji zástavby. Před napojením I. a III. etapy
je navržena propojovací armaturní šachta AŠ1 (67 m pře napojením). Šachta bude osazena na obou
větvích přiváděcího řadu a vystrojena dvojicí klapkových uzávěrů DN1200 a DN1400 pro možnost řízení
průtoku v obou větvích přiváděcího řadu.
Pro možnost odkalení řadu budou v nejnižších místech řadu vysazeny odbočky pro odkalení DN300,
které budou dále napojeny na odkalovací objekty stávajícího přiváděcího řadu surové vody (Kalosvod K3,
K4). Součástí úseku je návrh 3 vzdušníkových šachet vedle stávajících (VŠ 2B, 3B, 4B).
V trase řadu dojde ke křížení se silniční komunikací (silnice II. třídy č. 155 a silnice III. třídy č. 15529) a
déle ke křížení s drobnými vodními toky (Římovský potok, Bartochovský p., Bezejmenný VT). Křížení
budou řešena podchodem (překopem příp. bezvýkopově) s uvedením dotčeného povrchu stavbou do
původního stavu.
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SO 03 Úprava katodové ochrany
Nové měřící a propojovací objekty KAO budou umístěny v jejich ochranném pásmu a budou sloužit k
propojení projektovaného vodovodu DN 1200 do KAO stávajícího vodovodu DN 1400, měření potenciálu
KAO a izolačních odporů mezi chráničkami a potrubím projektovaného vodovodu. Během stavby budou
kabelové rozvody KAO včetně objektů KAO zaměřeny jako součást vodovodního řadu do souřadnicového
systému S-JTSK, výškového systému Balt p.v. Ochranné pásmo KAO je 1 m po obou stranách od okraje
zařízení. Kabely budou uloženy v celku bez nastavování spojkami ve výkopu 35 x 80 cm a budou nadkryty
výstražnou folií PVC.
SO 03.2 III. etapa - Výstavba nového měřícího a propojovacího objektu POA 3.1 v místě stávající KVO.
Výstavba nového měřícího a propojovacího objektu POA 3.3 v místě stávající KVO. Výstavba nového
měřícího a propojovacího objektu POA 3.3-CH v místě stávající KVO. Napojení kabelu od projektovaného
vodovodu DN 1200 na svorkovnici stávajícího kiosku SKAO Hamr. Výstavba nového měřícího a
propojovacího objektu POA 3.4-CH v místě stávající KVO. Výstavba nového měřícího a propojovacího
objektu POA 3.5-CH v místě stávající KVO. Výstavba nového měřícího a propojovacího objektu POA 3.6 v
místě stávající KVO.
Úprava stávající SKAO 1 - Plav. Úprava spočívá v napojení projektovaného vodovodu DN 1200 do KAO
stávajícího DN 1400. Napojení bude provedeno kabelem typu CYKY umístěným v zemi do spojovacího
objektu S03 stávající SKAO. Délka kabelu 10 m, kabel uložen v celku bez nastavování spojkami ve výkopu
35 x 80 cm a bude nadkryt výstražnou folií.
Úprava stávající SKAO 2 - Hamr. Úprava spočívá v napojení projektovaného vodovodu DN 1200 do KAO
stávajícího DN 1400. Napojení bude provedeno kabelem CYKY umístěným v zemi ve výkopu hlubokém
0,8 m bez použití spojovacího objektu přímo na svorkovnici stávajícího kiosku SAKO. Dálka kabelu 25 m,
kabel uložen v celku bez nastavování spojkami ve výkopu 35 x 80 cm a bude nadkryt výstražnou folií.
Stavba je částečně 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). Převážná
část stavby se nachází v UPZV: 63101 - Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy. ČHP: 1-06-02-03902-00 - Malše.
Vodoprávní úřad stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena odbornou firmou podle předložené projektové dokumentace zpracované
březen 2020 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 19.1.2021 pod č.j.: 85318/2020/140
Souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění těchto podmínek:
- Při stavbě nedojde ke znečištění vodního toku závadnými látkami ani jiným stavebním
materiálem.
- Při stavbě přechodů přes vodní tok bude případně splavený materiál z koryta toku odstraněn v
celém rozsahu splavení a koryto vodního toku uvedeno do původního stavu včetně opevnění.
- Případně 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.
- Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na VD Římov, ing. David Stach tel. 387020212,
david.stach@pvl.cz.
- Pro potřeby správce toku bude předáno zaměření skutečného provedení stavby na pozemcích s
právem hospodařit pro PV (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.
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- Povodí Vltavy, státní podnik neodpovídá za případné škody vzniklé průchodem velkých vod z důvodu
situování stavby v záplavovém území.
S povodňovým a havarijním plánem souhlasíme s těmito připomínkami:
1)
Povodňový plán
- doplnit kontakt na ČHMÚ pobočka České Budějovice 386102256
- na místo stanice Roudné zvolit stanici Římov
- 1.SPA = 91 cm ( 29,8 m3/s ), 2.SPA = 134 cm ( 50,1 m3/s), 3.SPA = 206 cm ( 90,2 m3/s )
2)
Havarijní plán
- po výběru zhotovitele doplnit konkrétní počet a typ automobilů, mechanizace a strojů včetně
druhu a objemu provozních náplní
- doplnit konkrétní personální zodpovědnost za dodržování činností dle HP
3)
Havarijní a povodňový plán by měly být 2 samostatné dokumenty.
4)
Doplnit vzor hlášení o havárii a popis způsobu vedení záznamů a dokumentace o havárii
Vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 16.4.2018 zn.: ODSH/5712/2018 Ba
Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice jako věcně a místně
příslušný správní orgán s výše uvedeným návrhem s o u h l a s í z a předpokladu splnění
následujících podmínek:
- Příslušného správce stavbou dotčených pozemních komunikaci ie nutno požádat o vyjádření a
dodržet případné technické podmínky jeho vyjádření.
- V dalším stupni řízení, min. 6 týdnů před zahájením stavebních a montážních prací bude
požádáno na zdejším správním úřadu o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích (přechodné dopravní značení) se souhlasným vyjádřením Policie ČR, Krajského
ředitelství Policie Jihočeského kraje, dopravního inspektorátu České Budějovice a vyjádřením
příslušného dopravce.
- Rovněž bude přiložena žádost o povolení zvláštního užívání komunikace II., III. tř. s předchozím
souhlasem vlastníka komunikace (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České
Budějovice) a souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, dopravního
inspektorátu České Budějovice.
- Pro místní komunikace, veřejné prostranství, je příslušný vydat povolení zvláštního užívání
příslušný obecní úřad s předchozím souhlasem vlastníků dotčených pozemků a Policie ČR.
Vyjádření Lesy České Republiky, s.p., lesní správa Hluboká nad Vltavou ze dne 17.5.2018
č.j.:LRC205/000888/2018
… za předpokladu splnění následujících požadavků při realizaci stavby i po jejím ukončení:
- budou dodržovány zásady ochrany PUPFL dle ust. § 13, 20 a 22 zákona č. 289/1995 Sb. v
platném znění o lesích
- investor stavby požádá příslušný orgán státní správy lesů (OSSL) o vydání rozhodnutí, týkajícího
se dotčení PUPFL - LS Hluboká nad Vltavou tímto vydává souhlas s dočasným odnětím stavbou
dotčených pozemků (po dobu výstavby) a souhlas s omezením plněním funkcí lesa PUPFL
(stavbou a ochranným pásmem dotčené PUPFL - po dokončení stavby)
- v případě potřeby kácení dřevin na PUPFL, které bude možné po nabytí právní moci rozhodnutí
OSSL, bude věc konzultována s revírníkem Ing. Stánkem, MT 725257013 (PUPFL LČR, s.p.) a
Josefem Mojžíšem, MT 724524623 (rev. odborné správy lesů) nepovoluje se skladování zeminy,
stavebního materiálu a odpadu na PUPFL
- stavební práce v blízkosti stromů budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození kořenového
systému těchto stromů
- škody způsobené na lesních pozemcích a porostech v souvislosti s realizací stavby, budou
uhrazeny v plné výši
- investor nebude požadovat omezení ve využívání PUPFL nebo změnu způsobu hospodaření
(kromě stavbou a ochranným pásmem dotčených pozemků), a to ani následně, a je si vědom, že
pouze za těchto předpokladů bylo vydáno souhlasné stanovisko ke stavbě
- musí být dodržovány požární předpisy
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-

LČR, s. p. neodpovídá za škody na zdrávi či majetku, způsobené pádem stromu větví a pod. z
výše uvedených PUPFL
před zahájením stavby bude vypořádána náhrada za předčasné smýcení porostů a omezení
produkční funkce lesa
bude vyhotovena smlouva o zřízení služebnosti, týkající se dotčených pozemků LČR, s.p.
toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníků ostatních výše uvedených PUPFL

Vyjádření ČEVAK., č.j. O21010005221 – ze dne 12.1.2021
S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:
Požadavky pro realizaci přeložky kanalizace:
- Požadujeme předložit souhlas vlastníka stávající kanalizace obce Římov s přeložkou kanalizace.
- V realizační dokumentaci požadujeme předložit podélný profil přeložky kanalizace včetně
podrobného řešení ochrany vodovodu proti zamezení průsaků při poruše kanalizace v místě
křížení.
Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice ze dne 11.12.2020 zn.:
SÚS JcK/19525/2020/15529
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, nebude mít námitek proti této akci
při splnění těchto podmínek:
- křížení inženýrské sítě se silnicemi v naší správě bude provedeno dle PD v hloubce minimálně 1,5
metru pod niveletou vozovek silnic bez zásahu do vozovek silnic, startovací i cílové jámy budou
umístěny mimo tělesa silnic-za vnější hranou silničního příkopu a za patou svahu
- v případě nutnosti kácení na pozemcích v naší správě bude postupováno dle platné legislativy,
využitelná dřevní hmota nám bude odevzdána
- veškerá zařízení budou umístěna mimo tělesa silnic a mimo pozemky v naší správě
- veškeré náklady spojené s touto akcí ponese investor akce
- zhotovitel stavby požádá před vlastním prováděním stavby u příslušného odboru dopravy a
silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání silnice v naší správě pro provádění
stavebních prací. Pro účel vydání tohoto povolení bude vydáno naší organizací samostatné
vyjádření. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace se zakreslením záboru silničního
pozemku v rámci provádění stavby, technická zpráva, odpovědná osoba a termín provádění
prací.
- po vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání a schválení příslušným úřadem, po udělení
certifikátu autorizovaným inspektorem nebo po dokončení stavby bude uzavřena mezi
investorem stavby a naší organizací smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí na silničním
pozemku
Závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků ze zákona a do registrovaného
významného krajinného prvku ze dne 7.11.2016, č.j. OOZP/11673/2016/Ziz
- ve dvouřadé aleji u obce Hamr je nutno dbát při výkopových pracích na ochranu dřevin tj., v
případě že bude nutné provádět výkopy pod korunami stávajících dřevin, kde je předpoklad
uložení hlavních kořenů, provést v případě poškození kořenu jeho začištění řezem a ránu zatřít
balzámem. Při nutnosti úpravy větví v korunách dřevin z důvodu zabezpečení manipulačního
prostoru pro užití mechanizace, je nutno tyto větve zaříznout na nejbližší tažeň resp. na větevní
kroužek. Tento řez musí provést odborník na řez dřevin – arborista.
- 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 ze 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
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dokumentu B.2 „Pasport zeleně mimo lesní pozemky“, který je součástí projektové
dokumentace.
podmínky pro výstavbu kalníkových šachet K3 (břeh řeky Malše) a K4 (Bartochovský potok) byly
stanoveny v samostatně vydaných závazných stanoviscích OOZP/11137/2015/Ziz ze dne
18.12.2015 a OOZP/11140/2015/Ziz ze dne 17.12.2015

Vyjádření Obce Doudleby ze dne 18.4.2018 č.j.: 127a/2018
… nemá námitek při splnění níže uvedených podmínek:
- Stavba bude provedena v souladu a za dodržení podmínek stanovených Změnou č.l Územního
plánu obce Doudleby, schválené Usnesením č.3 zastupitelstva obce Doudleby na svém řádném
zasedání dne 29.4.2014
- Při vlastní výstavbě budou respektována práva sousedních vlastníků nemovitostí.
- Veškeré pozemky a zařízení narušené plánovanou stavební činností budou uvedeny do
původního stavu.
- Stavba bude prováděna co nejšetrnějším způsobem k okolní zástavbě.
- Stavba bude prováděna podle schválené projektové dokumentace
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2025.
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. Rozhodnutí týkající se dotčení PUPFL (dle vyjádření Lesy České Republiky, s.p., lesní správa Hluboká
nad Vltavou ze dne 17.5.2018 č.j.:LRC205/000888/2018) musí být vydáno příslušným orgánem státní
správy lesů OSSL před započetím stavby.
9. 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
- geodetické zaměření skutečného provedení včetně hranic dotčených pozemků
- certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě
- zápisy o provedených zkouškách potrubí
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 27.1.2021 u zdejšího
vodoprávního úřadu žádost o povolení stavby vodního díla „Obnova řadu surové vody Římov – Plav,
III.etapa“ na pozemcích:
v k.ú. Římov 215/1; 183/2; 200/1 (PK 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 209, 208, 207, 206, 205,
204, 202/1, 201, 186, 1324, 183, 187/3, 198, 199, 200); 183/1 (PK 171); 200/2 (PK 183, 175/1, 170, 171,
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178, 176, 172, 169, 165, 166, 1318 (díl 1), 1318 (díl 2)); PK 1325/13; PK 1326; KN 136/1 (PK 164, 154,
151, 136, 138/1, 134/1, 134/2, 128/1, 128/2, 127); 1416 (PK 2825/1); 136/2; 1428/2; 1417/2 (PK 2826);
1419 (PK 2826, 2828/9, 2828/8, 2828/7, 2828/6, 2828/5, 2828/4, 2828/3, 2828/2, 2828/1); 1426; 1418
(PK 2827/1, 2827/2, 2827/3, 2827/4, 2827/5, 2832/6); 1423; 1421 (PK 2832/4, 2832/3, 2832/2, 2832/1,
2922/2); 1427; 1367 (PK 2790/1); 1366 (PK 2790/1, 2791/1); 1369 (PK 2791/1, 2795/1); 1381 (PK
2795/1, 2795/5, 2795/3);
v k.ú. Kamenný Újezd 2825/2; 2923/2; 2836/1;
v k.ú. Doudleby 1221/1; 1221/2; 1221/3; 1223/1; 1223/4; 1220/7; 1220/6; 1220/5; 1220/4; 1220/8;
1190; 1231/6; 1231/5; 1231/10; 1231/11; 1231/4; 1231/9; 1231/8; 1231/13; 1231/3; 1231/16; 1231/18;
1231/19; 1231/20; 641; 1231/15; 626/10; 628/9; 628/5; 628/6; 626/7; 628/8; 621/2; 621/6; 628/4;
616/11; 616/12; 615/9, 615/11, 614/10, 615/12, 615/10, 614/8, 614/5, 628/3, 614/4, 614/3, 614/12,
628/1, 628/2, 615/7, 615/6, 614/11, 614/7, 614/2, 614/14, 614/17, 614/1, 607/3, 609/1, 608/2, 608/3,
607/1, 605/1, 601/1, 605/3, 601/2, 520/1, 520/13, 598/6, 480, 593, 565, 561/7, 561/9, 561/1, 577, 574,
567; 561/6, 558, 552, 549, 561/8, 475/3, 471/1, 472/4, 472/7, 472/2, 472/1, 472/5, 457/1.
dočasný zábor vznikne na pozemcích: v k.ú. Římov PK 212/3, PK 178, PK 1324, PK187/3, PK 171, PK 176,
134/2, 136/2, 1416; v k.ú. Kamenný Újezd 2836/1; v k.ú. Doudleby 1231/5, 1231/11, 1231/8, 1231/3,
1231/16, 1231/13, 615/11, 615/12, 614/10, 615/7, 614/12, 628/2, 615/6, 628/1, 614/11, 616/12,
616/11, 614/7, 615/9, 614/17, 608/2, 608/3, 605/3, 598/6, 561/7, 520/13, 520/1, 480, 471/1, 472/7,
472/5, 472/1, 472/4, 457/1, 472/2.
ochranné pásmo nového přivaděče vznikne navíc na pozemcích: v k.ú. Římov 1432; v k.ú. Doudleby
538/5, 561/4, 538/3, 550
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Zdejší odbor oznámil veřejnou vyhláškou zahájení
vodoprávního řízení dne 1. 3. 2021, 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 2.4.2021.
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.
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.
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.
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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: Vodoprávní úřad žádné účastníky, podle tohoto ustanovení,
nestanovuje (toto právo nikomu nepřiznává), neboť se domnívá, že jejich práva nemohou být
prováděním stavby přímo dotčena. Přívodní vodovodní řad (stávající) má stanoveno ochranné pásmo,
které odpovídá vymezení věcného břemene z katastru nemovitostí a zároveň je vymezen dočasný zábor,
který zasahuje na okolní pozemky do takové vzdálenosti, že sousední pozemky, které jsou až za hranicí
tohoto dočasného záboru, nebudou stavbou dotčeny.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Námitky k provádění stavby dne 29.3.2021 pod č.j.: OOZP/3730/2021/Pak podali ve lhůtě k tomu určené
manželé Brigita a Josef Kučerovi, Roudenská 520/23, 370 01 České Budějovice, následujícího znění:
„Námitky k Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - povolení stavby vodního díla - Obnova řadu
surové vody Římov - Plav, III. etapa.
Odůvodnění:
Ve smyslu poučení vydaného písemného oznámení ze dne 1.3.2021 o zahájení správního řízení ve věci
shora uvedené, podáváme tímto společné stanovisko manželů - jako účastníků řízení, a zároveň námitky
proti požadavkům a nepřiměřeným podmínkám JVS České Budějovice, za omezení našich vlastnických
práv ke služebnému pozemku zřízením věcného břemene v souvislosti ke znehodnocení hodnoty a účelu
pozemku, včetně navržené minimální výše finančního ocenění za náhrady škod, jak je vše vyjádřeno ve
„Smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, vedené pod č.: 1061/Doudleby-01/2017.
1) Námitku podáváme zejména proti způsobu vedení přiváděcího řadu, který je veden nevhodně
středem pozemků tak, že zasahuje a znehodnocuje celou plochu pozemku, a není možno akceptovat
názor JVS České Budějovice, že se dnes jedná „pouze" o bonitu „zemědělského pozemku", což v budoucnu
nemusí být pravdou.
Z důvodu provádění stavby díla JVS České Budějovice (vedení přivaděče surové vody) přes náš pozemek parc.č. 1220/6 trvalý travní porost v k.ú. Doudleby, zapsaný na LV č. 504, dojde k záboru cca 1/3
střední části plochy uvedeného pozemku, včetně ochranného pásma, (dle projektové dokumentace).
Je nepochybné, že způsobem provádění stavby, včetně ražení nutných výkopů pro vedení přivaděčů vody
na pozemku parc.č. 1220/ v k.ú. Doudleby nepochybně dojde, zejména:
- dojde k trvalému významnému a podstatnému omezení našeho vlastnického práva pro
využívání záborové plochy, včetně ochranného pásma,
- ke snížení využití užitné plochy zbytkové parcely pro její další využití v budoucnu pro vlastníky i
možné další třetí osoby, zejména nebude možné zde postavit žádnou stavbu trvalého pozemního
charakteru, vysázet trvalé porosty na pozemku,
- bude nezbytné řešit novou pozemkovou úpravu pro příjezdové a přístupové cesty přes služebnou
část pozemku,
- k nespornému omezení nebo i nemožnosti realizovat v plné hodnotě a rozsahu současné a
budoucí stavební a podnikatelské záměry pro využití celé plochy pozemku,
- k omezení možnosti získání bankovního úvěru či dotace od státu,
- v omezení možnosti realizace nabídky a uzavření smluvního pachtu celého pozemku se ZD Malše,
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v omezení prodejnosti celé plochy pozemku v budoucnu, v návaznosti na požadavky vlastníků
pozemků ke schválení parcel určené k zástavbě, dle plánované změny územního plánu v obci
Doudleby, neboť je zde dán smluvní zákaz provádění terénních úprav na záboru plochy, a proto v
budoucnu nebude moci již pozemek plnit ten účel, pro který byl námi zakoupen, o celkové
výměře 3300 m2.
Naše předchozí písemné připomínky a nesouhlas s návrhem finančního ocenění za náhrady škody, při
jednání s JVS České Budějovice, naopak ocenění ceny za zřízení služebnosti ve prospěch této společnosti,
dle „znaleckého posudku", a následně nabízenou finanční náhradu ve výši Kč 25.840,-- neakceptujeme,
jelikož nepokryje vzniklé nutné náklady na náhradu všech i následných škod, které nám záborem
pozemku dále vzniknou i do budoucna.
Domníváme se, pro stanovení odškodnění vlastníka pozemků za zřízení trvalé pozemkové služebnosti by
měla být analogicky cena, která by byla dosažena při tržním prodeji pozemku (věci) při zohlednění její
trvalých (dlouhodobých) vlastností, přičemž by se mělo zejména přihlédnout ke skutečnosti, že pozemek
je vždy cennější než stavba, která na něm stojí, jelikož pozemek se nedá vyrobit, a má povahu atributu
„navždy".
Proti způsobu vedení vodovodního řadu požadujeme finanční náhrady za trvalé omezení vlastnického
práva v rozsahu 775 m2, za smluvní náhradu za 1m2 / Kč 130,--, jako jednorázové odškodnění na
náhradě škody celkem Kč 100.700,2) Současně podáváme námitku proti povolené a udělené výjimce ze stavebního zákona ve prospěch
soukromého subjektu (JVS České Budějovice), dle které bylo rozhodnuto, že pro vydání povolení stavby
vodního díla „velkého rozsahu a významu" není JVS povinna doložit veškeré nutné listiny a nevyžaduje se
od tohoto subjektu předložení veškerých „Smluv" se souhlasy všech vlastníků pro získání potřebných práv
pro omezení vlastnických práv soukromých osob k pozemkům.
JVS České Budějovice, který vede jednání o souhlasech vlastníků již od roku 2018, nyní spoléhá již předem
na skutečnost, že k získání vlastnických práv či věcných břemen k pozemkům, postačí podání „žalob na
vyvlastnění", aniž by se předem zkoumala hlavní a důležitá „příčina“ neakceptování omezování
vlastnických práv ke služebním pozemkům.
Od doby zahájení jednání ve věci samé jsme trvali na svém požadavku, že pokud se dohodneme na výši
finančního odškodnění s JVS České Budějovice, budeme mimosoudně akceptovat upravený návrh
předložené „Smlouvy o zřízení věcného břemene", (bez vyvlastňovacího řízení), a to bez námitek
schváleného projektu stavby díla vodovodu a dle územního rozhodnutí.
Výše uvedená námitka je rozdělena na dvě hlavní části, vodoprávní úřad k nim sděluje následující:
Ad.1) námitka proti nevhodnému způsobu vedení přiváděcího řadu
Vedení nového přiváděcího řadu ve III. etapě stavby je umístěno souběžně se stávajícím
přiváděcím řadem v koridoru V5 pro stavbu nadmístního významu - vodovodu (technická infrastruktura
– zásobování vodou) v úseku Římov - Doudleby - Plav – Heřmaň ke zdvojení přívodu vody z přehrady
Římov vycházející ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (5. aktualizace) a je VPS (veřejně
prospěšná stavba) s možností vyvlastnění.
Podle názoru vodoprávního úřadu při vedení nového řadu v souběhu se stávajícím, vznikají
minimální nároky na zábor půdy ochranným pásmem vodovodu. Navíc je zároveň umístěn ve stávajícím
prostoru, pro který má vlastník v katastru nemovitostí zřízena věcná břemena, nevznikají tedy nové
nároky na pozemky.
Stávající přívodní řad i nově navržená stavba na pozemku 1220/6 v k.ú. Doudleby se dle
platného územního plánu nacházejí v ploše Zt PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – trvalý travní porost a jsou
vymezeny za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití. Tato plocha je v současnosti
zemědělsky využívána a stávající řad jak vidno jejímu užívání nebrání, proto ani nový řad, jehož
průměrné krytí zeminou je 1,5m, nebude bránit v zemědělském využívání předmětného pozemku.
Budoucími záměry vlastníka pozemku se vodoprávní úřad nemůže zabývat, v řízení o stavebním
povolení se vodoprávním úřad zabývá podmínkami, které se k pozemkům, na kterých bude stavba
provedena, vztahují v současné době.
O výši finanční náhrady za zřízení věcného břemene a o způsobu jejího stanovení vodoprávní
úřad nerozhoduje.
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Ad. 2) námitka proti nevyžadování souhlasu vlastníků pozemků v řízení
Vodoprávní úřad nevyžaduje doložení práv k pozemkům od všech vlastníků na základě
ustanovení zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), neboť podle § 1 odstavce (3) Vodní
infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí: a) stavba vodního díla umisťovaného v plochách a
koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje a stavby s ní související, … což stavba
přivaděče je, jak je výše uvedeno. V souladu s § 184a odst. 3 stavebního zákona se tedy souhlas vlastníka
pozemku nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební
záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.
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).
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 11.3.2021.
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
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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 Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 37324 Římov
Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, 37381 Kamenný Újezd
Obec Doudleby, č. p. 6, 37007 Doudleby
Magistrát města České Budějovice - Odbor památkové péče
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde
Magistrát města České Budějovice – stavební úřad
Magistrát města OOŽP- odd. ochrany přírody a krajiny - zde
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
Lesy ČR, s.p., lesní správa Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 1171, Hluboká nad Vltavou, 373 41
Lesy ČR, s.p., lesní správa Český Krumlov, Lesní 167, Domoradice, 381 01 Český Krumlov
Lesy ČR, s.p., ST – oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902, Benešov 256 01
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice
Účastníci řízení, vlastníci dotčených pozemků, kterým je doručováno jednotlivě:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Dubcová Drahoslava, Skřivánčí 2634/62, 46601 Jablonec nad Nisou
Ficková Miluše, Hlinská 660/45a, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice
Horelicová Božena, Straňany 49, 37007 Doudleby
Zemědělský podnik Malše a. s., Roudenská 98, 37007 Roudné
Bicek Pavel, Kostelní 1288/4, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice
Bicková Marie, Straňany 4, 37007 Doudleby
Ujková Marie, Sedlíkovice 19, 37365 Dolní Bukovsko
Civišová Petra Miki, Zd. Fibicha 1620/34, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice
Klimenda Ivan, Strádova 941/2, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice
Marchal Milan, Todně 26, 37401 Trhové Sviny
Bostl Josef, Straňany 22, 37007 Doudleby
Bostlová Věra, Straňany 22, 37007 Doudleby
Zdrhová Marie, č. p. 14, 37007 Doudleby
Kadlecová Růžena, Vejvanovského 1611/18, Chodov, 14900 Praha 4
Pěničková Jana, č. p. 96, 51203 Libštát
Vitoň Jan, M. Vydrové 651/4, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice
Albrecht Jiří, Průběžná 132, 37008 Staré Hodějovice
Albrechtová Věra, Průběžná 132, 37008 Staré Hodějovice
Chyňava Jan, Straňany 53, 37007 Doudleby
Mertlík Jaromír Ing., č. p. 146, 38201 Dolní Třebonín
Mužík Martin, U letohrádku královny Anny 271/3, Hradčany, 16000 Praha
Mužíková Eva, U letohrádku královny Anny 271/3, Hradčany, 16000 Praha
Paleček Jaroslav Ing., Terezy Novákové 2131/49, Řečkovice, 62100 Brno
Presl Luděk, Straňany 61, 37007 Doudleby
Socháň Petr, Sázavská 2032/30, Vinohrady, 12000 Praha 2
Šimeček Jaroslav, Pekárenská 1061/27, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice
Špulková Marie, Straňany 33, 37007 Doudleby
Michalová Markéta, č. p. 10, 37007 Doudleby
Kaštil Čeněk, Hamr 168, 37007 Římov
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Kaštilová Miloslava, Hamr 169, 37007 Římov
Turín Radek, Straňany 23, 37007 Doudleby
Klor Ondřej, č. p. 63, 37007 Doudleby
Svobodová Danuše, Pražská tř. 1255/19, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice
Hronovská Jana, Straňany 1, 37007 Doudleby
Hronovský Jiří, Straňany 1, 37007 Doudleby
Šimánková Božena, Straňany 18, 37007 Doudleby
Šmíd Zdeněk, Straňany 9, 37007 Doudleby
Blehová Marie, č. p. 13, 37817 Novosedly nad Nežárkou
Podhola Pavel, č. p. 38, 37007 Doudleby
Zíková Ludmila, č. p. 37, 37384 Dubné
Kobernová Helena, Ant. Barcala 1368/30, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice
Lunda František, U Trojice 639/32, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice
Gronský Roman Mgr., Březí 30, 37007 Kamenný Újezd
Leština František, El. Krásnohorské 1866/1, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice
Kohoutová Věra, Jírovcova 2117/85, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice
Přitasil Miroslav Bc., Betlém 235, 37324 Římov
Přitasilová Martina, Betlém 235, 37324 Římov
Eberl Therezia, Czatoriskygasse 231, Vídeň 17, Rakousko
Wagner Fanny, Flurschutzstrasse 18, Wien, Rakousko
Rada Jaroslav, Na Vyhlídce 273, 38211 Větřní
Valena Pavel, Školní 236, 38211 Větřní
Obec Libníč, č. p. 85, 37371 Libníč
Labajová Věra, Náměstí J. Gurreho 18, 37324 Římov
Troják Jan, Zahradní 336, 37007 Roudné
Troják Pavel, Do Boru 189, 37324 Římov
Troják Petr, Průběžná 98, 37324 Římov
Petrová Olga, Budějovická 637, 37381 Kamenný Újezd
Strob Miroslav, Kozinova 1750/18, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice
Švehlová Hana, Jáchymovská 334, 37344 Zliv
Michlová Božena, K Loučení 21, 37324 Římov
Řehořová Růžena, Doležalova 1041/12, Černý Most, 19800 Praha 9
Bukáček Jan Ing., U Lesa 1578/8, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice
Bican Libor, U Cihelny 690, 37312 Borovany
Bartyzal Pavel, č. p. 281, 46827 Nová Ves nad Nisou
BIO TOP s.r.o., Nemanická 440/14, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice
Rybáková Hana, Otavská 1791, Budějovické Předměstí, 39701 Písek
Čurnová Jiřina, Hamr 165, 37007 Římov
Čurnová Ladislava, Hamr 165, 37007 Římov
Panochová Květuše, Betlém 183, 37324 Římov
Panocha Jan, Betlém 305, 37324 Římov
Hanzalík Jan, Betlém 41, 37324 Římov
Puffer David, Mříč 92, 38203 Křemže
Petrová Marie, Školní 58, 37324 Římov
Kučera František, Třeboňská 51, 37324 Římov
Cvrček Jan, Betlém 223, 37324 Římov
Cvrček Martin, Lahuť 3, 37401 Mokrý Lom
Láchová Ivana, Munice 42, 37341 Hluboká nad Vltavou
Šmarda Milan, Pražská tř. 2068/43, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice
Šmardová Růžena, Pražská tř. 2068/43, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice
Čada Ladislav, Kostelní 9, 37324 Římov
Řehout Martin Mgr., Rybná 669/4, Staré Město, 11000 Praha 1
Vaclík Václav, č. p. 7, 37401 Mokrý Lom
Máchová Hana, U Křížku 199, 37324 Římov
Klorová Blanka, M. Horákové 1376/10, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice
Persan Jan, Třeboňská 64, 37324 Římov
Persanová Libuše, Třeboňská 64, 37324 Římov
Pícha Luboš, Krasejovka 11, 37007 Kamenný Újezd
Kubašta Tomáš, Čeřejov 23, 37401 Trhové Sviny
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Beranová Marie, Straňany 11, 37007 Doudleby
Zíka Pavel, Průběžná 123, 37324 Římov
Zíka Rudolf, Větrná 914/12, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice
Lesní správa a pila Kamenný Újezd, Budějovická 55, 37381 Kamenný Újezd
Hadač Josef, Straňany 3, 37007 Doudleby
Hadač Josef, Straňany 3, 37007 Doudleby
Parýzková Marie, Plavská 1417/34, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice
Kučera Josef, Roudenská 520/23, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice
Kučerová Brigita, Roudenská 520/23, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice
Bártová Jiřina, č. p. 21, 37371 Dubičné
Klusáčková Helena, Husova 424, 37382 Včelná
Šimek Miroslav, U Hřiště 307, 38232 Velešín
Cibulka Vít Ing., č. p. 56, 38101 Přísečná
Ostatním účastníkům je toto oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu „veřejnou vyhláškou“.
Seznam účastníků, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou, je uveden na jiném místě tohoto oznámení.
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