MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY - odbor životního prostředí
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

Paní
Jiřina Sobkovčíková
Krčská 280
398 11 Protivín

*MUVOX009D41B*
Váš dopis zn./ze dne

Naše č. j.

Vyřizuje

Vodňany

MUVO 5284/2019

Ing. Oberpfalzerová

7. 6. 2018

Oprava požární nádrže v osadě Chrást – změna stavby před dokončením, 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením spočívající v prodloužení lhůty pro
dokončení stavby a změně trvání stavebního povolení
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon),
dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad
dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební
zákon),

Obci Pivkovice, se sídlem Pivkovice 17, 387 73 Bavorov, IČ: 00667765, v řízení zastoupené paní Jiřinou
Sobkovčíkovou, se sídlem Krčská 280, 398 11 Protivín, IČ: 06933572,

povoluje
dle § 15 odst. 4 vodního zákona, a dle § 118 odst. 1 a 3 stavebního zákona změnu stavby vodního díla „Oprava
požární nádrže v osadě Chrást“, na níže uvedených pozemcích v k.ú. Pivkovice, v obci Pivkovice, místní části
Chrást, v kraji Jihočeském, orientačně v souřadnicích X= 1139676,62 a Y= 782960,55, před jejím dokončením,
spočívající ve stanovení termínu (prodloužení termínu) dokončení stavby na 15. 4. 2021. Tímto se zároveň
mění doba trvání stavebního povolení do stejného data, tedy 15. 4. 2021.
Stavbou budou dotčeny následující pozemky:
p.č. 480, 479 a 528/1, v k.ú. Pivkovice
Popis změny stavby:
Jedná se o změnu stavby vodního díla povoleného rozhodnutím Městského úřadu Vodňany, odboru životního
prostředí, dne 31. 3. 2017, č.j.: MUVO 3064/2017. Rozhodnutím č.j.: MUVO 1545/2018, ze dne 13. 2. 2018 byla
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povolena změna stavby před dokončením, spočívající v drobných stavebních úpravách. Žádostí ze dne
15. 4. 2019, vedenou pod č.j.: MUVO 4185/2019 bylo stavebníkem požádáno o změnu stavby před dokončením,
která spočívá ve změně termínu pro dokončení stavby, který byl stanoven na 15. 4. 2021, zároveň s touto změnou
dojde ke změně trvání stavebního povolení do stejného data. Změny, které byly povoleny výše uvedeným
rozhodnutím MUVO 1545/2018 zůstávají nadále v platnosti.

Tímto rozhodnutím se mění příslušná výroková část rozhodnutí Městského úřadu Vodňany, odboru
životního prostředí, ze dne 31. 3. 2017, č.j.: MUVO 3064/2017 a rozhodnutí Městského úřadu Vodňany,
odboru životního prostředí, ze dne 13. 2. 2018, č.j.: MUVO 1545/2018. Podmínky a povinnosti stanovené
uvedeným rozhodnutím č.j.: MUVO 3064/2017 pro provedení stavby vodního díla zůstávají i nadále
v platnosti.

Odůvodnění
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, obdržel žádost obce Pivkovice, se sídlem Pivkovice 17,
387 73 Bavorov, IČ: 00667765, ve věci změny stavby vodního díla s názvem „Oprava požární nádrže v osadě
Chrást“, na pozemcích parc. č. 479, 480 a 528/1, v k.ú. Pivkovice, v obci Pivkovice, v místní části Chrást, v kraji
Jihočeském, před jejím dokončením dle § 15 odst. 4 vodního zákona, a dle § 118 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
Změna stavby před dokončením, spočívá ve změně termínu (prodloužení) pro dokončení stavby, který byl
stanoven na 15. 4. 2021, zároveň s touto změnou dojde ke změně trvání stavebního povolení do stejného data.
Změny, které byly povoleny výše uvedeným rozhodnutím MUVO 1545/2018 zůstávají nadále v platnosti, stejně tak
jako podmínky rozhodnutí Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, ze dne 31. 3. 2017,
č.j.: MUVO 3064/2017.
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, ze dne 7. 5. 2019, č.j.: MUVO 4204/2019, bylo oznámeno formou
veřejné vyhlášky a dále bylo doručeno všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Do doby vydání
rozhodnutí nebyly ze strany účastníků řízení, ani ze strany dotčených orgánů vzneseny žádné připomínky
k zahájenému řízení.
Dle předložených dokladů a na základě provedeného vodoprávního řízení bylo zjištěno, že změnu výše popsané
stavby vodního díla lze v navrhovaném rozsahu povolit, změně termínu pro dokončení stavby a změně termínu
trvání stavebního povolení lze vyhovět.
Podkladem pro rozhodnutí byly tyto doklady:











3x projektová dokumentace stavby, z měsíce srpna roku 2017, vypracovaná panem Vlastimilem Šilhanem,
autorizovaným stavitelem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, se specializací na
stavby zdravotně technické, číslo oprávnění ČKAIT: 0102264,
stanovisko Povodí Vltavy, státního podniku, Závodu Horní Vltava, se dílem Litvínovická 5,
370 01 České Budějovice, ze dne 17. 4. 2019, zn.: 18934/2019/142Le,
souhlas s realizací projektu společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Náměstí Junkových 2,
155 00 Praha 5, ze dne 15. 4. 2019, zn.: 190415-1404117508,
vyjádření společnosti T-Mobile Czech republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, ze dne
15. 4. 219, zn.: E15690/19,
vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
ze dne 15. 4. 2019, zn.: M18391-16319840 (plyn),
vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
ze dne 15. 4. 2019, zn.: M18391-16319840 (elektrická síť),
vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
3, ze dne 15. 4. 2019, č.j.: 605568/19,
plná moc žadatele pro jeho zástupce,
správní poplatek za vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením, který byl zaplacen
dne 7. 5. 2019, zaplacen
všechny ostatní doklady byly doloženy k povolení Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí
ze dne 31. 3. 2017, č.j.: MUVO 3064/2017 a dále povolení změny stavby před končením Městského úřadu
Vodňany, odboru životního prostředí, ze dne 13. 2. 2018, č.j.: MUVO 1545/2018.
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, podáním učiněným
u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí
napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo. 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. Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Michaela Oberpfalzerová
referentka odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
 adresát + příloha
 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, závod Horní Vltava, Litvínovická 5,
371 21 České Budějovice
 E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Dotčené orgány:

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP
Na vědomí:

Obecní úřad Pivkovice – úřední deska

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad – vlastní 3x

Obecní úřad Pivkovice žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na dobu 15 dnů a poté
o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního
prostředí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis

Telefon
E-mail
383379172
oberpfalzerova@muvodnany.cz
Bankovní spojení:
KB Strakonice č.ú. 78-0957960227/0100

Webová adresa
www.vodnany.eu
IČ
00251984

ID datové schránky
fb9bfyg
DIČ
CZ00251984

str.
3

