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

VAK projekt, s.r.o.
B. Němcové 12/2
370 01 České Budějovice

*MUVOX00A25Q5*
Váš dopis zn./ze dne

Naše č. j.

Vyřizuje

Vodňany

MUVO 4817/2020

Ing. Oberpfalzerová

11. 6. 2020

7086 Nový výtlačný řad Libějovice – společné povolení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
o společném povolení stavby
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2 a § 61 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a 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 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v
platném znění, dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 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),
schvaluje
společnosti Jihočeský vodárenský svaz, se sídlem S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice,
IČO: 49021117, která je na základě plné moci zastoupena společností VAK projekt, s.r.o., se sídlem B. Němcové
12/2, 370 01 České Budějovice, IČO: 28159721,
dle § 94p stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení a v souladu s § 15 vodního zákona
stavbu vodního díla s názvem „7086 Nový výtlačný řad Libějovice“, na níže uvedených pozemcích, v k.ú.
Libějovice, Hvožďany u Vodňan a Nestanice, v extravilánu obce Libějovice a jejích místních částí a dále v obci
Vodňany, v místní části Hvožďany, v kraji Jihočeském.
Stavbou budou dotčeny následující pozemky:
dle KN parc. č. 68/2, 488, 511/1, 1546, 1493, 1239, 1193, 1196 a 1195 v k.ú. Libějovice,
dle KN parc. č. 54/1 v k.ú. Hvožďany u Vodňan (parc. č. 60/2 dle PK),
dle KN parc. č. 1194 a 1193 v k.ú. Nestanice.
Manipulačním pruhem budou dotčeny následující pozemky:
dle KN parc. č. 1481, 1198, 1199, 1201 v k.ú. Libějovice,
dle KN parc. č. 1191, 1189, 1190 v k.ú. Nestanice.
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Sousední pozemky a stavby na nich, které mohou být společným povolením přímo dotčeny:
dle KN parc. č. st. 20, parc. č. st. 18, dále parc. č. 68/4, 1000, 1005, 1008, 64/1, 66/17, 66/21, 67/1, 67/2, 48/7,
1546, 49/1, 49/3, 59/5, 59/6, 59/7, 68/2, 68/4, 72/14, 72/17, 72/21, 72/22, 93/3, 480/6, 480/11, 498/1, 505/1, 511/1,
523, 1013, 1014, 1021, 487, 511/1, 1476, 1491, 1507, 1508, 1511, 1512, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538,
1539, 1541, 1545, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1482, 1494, 1495, 1496,
1497, 1505, 471/1, 476/2, 476/90, 1210, 1236, 1237, 1238, 140, 1174, 1190, 1192, 1194, 1196, 1197, 1198, 1193,
1194, 1195, 1199 v k.ú. Libějovice,
dle KN parc. č. 1221, 1211, 1222, 1201, 1193, 1203, 1204, 1189, 1190, 1191, 1192, 1194, 1202, v k.ú. Nestanice,
dle PK parc. č. 60/1, 68, 198, 199, 200 a pozemky dle KN parc. č. 480/3, 484, 195, 193 v k.ú. Hvožďany u Vodňan.
Předmětem řízení je na základě žádosti podané dne 16. 10. 2019:


společné povolení (společné územní a stavební řízení) k vodnímu dílu dle § 15 vodního zákona
a § 94p stavebního zákona s názvem „7086 Nový výtlačný řad Libějovice“, na pozemcích v k.ú.
Libějovice, Hvožďany u Vodňan a Nestanice. Stavba vodního díla bude umístěna v HVL 1390, v č.h.p. 108-03-0802-0-00 Libějovický potok. Pro umístění stavby budou dodrženy požadavky dle vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavba bude povolována na dobu životnosti
vodního díla v následujícím rozsahu:

Popis stavebních objektů:
Stavba s názvem „7086 Nový výtlační řad Libějovice“ je členěna na stavební objekty SO-01 Výtlačný vodovodní
řad, SO-01 Nová měrná šachta 772/MŠ1, SO-03 Nová měrná šachta 773/MŠ2 a SO-04 opravy stávajících objektů,
které zahrnují podobjekty SO-04.1-SO-04.9.
SO-01 - VÝTLAČNÝ VODOVODNÍ ŘAD
Vodovodní potrubí je navrženo plastové - PE100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny - PN10 - PE100
5DR17. Pod vozovkou 12243 a v některých úsecích trasy (s ohledem na stísněné podmínky - stromy po obou
stranách cesty) jsou navrženy podvrty a to z plastového potrubí PE100 RC s ochrannou vrstvou z PP.
Na potrubí budou osazeny jako kalníky litinové podzemní a teleskopické hydranty a jako vzdušníky automatické
litinové vzdušníky. Součástí objektu kalníků a vzdušniků jsou železobetonové ochranné skruže se zákrytovou
deskou s poklopem a kalníkové šachty z prefabrikovaných železobetonových skruží se zákrytovou deskou s
poklopem. Poklopy budou z kompozitních materiálů. Na lomech potrubí jsou navrženy elektrotvarovky.
Dle požadavku investora (JVS) bude pro dodatečnou izolaci přírubový spojů, tvarovek a armatur použit systém
petrolátové bandáže ze syntetické tkaniny s mechanickou ochranou PVC páskou. Pro vyplnění mezer v přírubách
a v rozích bude použita systémová plastická hmota. S výjimkou přírubových spojů bude navíc použita dodatečná
mechanická ochrana maltovými pásky.
Řad bude proveden jako PE100 RC DN150 – délky 905,73 m (pro podvrt PE100 RC/PP)
Mimoto budou zajištěny potřebné tvarovky a armatury a rovněž prefabrikované železo betonové skruže pro kalníky
a vzdušník.
Objekt SO-01 - VÝTLAČNÝ VODOVODNÍ ŘAD je orientačně umístěn v souřadnicích:
X= 773953.6618; Y= 1147509.7250
X= 773957.1704; Y= 1147511.1939
X= 773968.0042; Y= 1147534.0480
X= 774002.3927; Y= 1147530.5676
X= 774029.5989; Y= 1147524.5581
X= 774075.7937; Y= 1147515.7452
X= 774098.0039; Y= 1147513.6111
X= 774150.0694; Y= 1147497.4911
X= 774177.6331; Y= 1147484.3549
X= 774216.1720; Y= 1147465.0697
X= 774238.3421; Y= 1147454.7431
X= 774301.4713; Y= 1147447.8349
X= 774316.1224; Y= 1147446.3084
X= 774431.8372; Y= 1147440.6098
X= 774498.0244; Y= 1147442.1010
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X= 774583.0798; Y= 1147438.5824
X= 774664.1160; Y= 1147431.0820
X= 774708.3952; Y= 1147428.7268
X= 774825.6582; Y= 1147424.0587
X= 774825.8417; Y= 1147428.5593
SO-02 - NOVÁ MĚRNÁ ŠACHTA 772/MŠ1
Šachta je navržena železobetonová, prefabrikovaná. Spoje prefabrikátů budou opatřeny typovým (systémovým)
elastomerovým těsněním. Poklop a pomocné madlo budou kompozitní výrobky. Nad šachtou bude osazen pochozí
prefabrikovaný železobetonový panel.
2
Zastavěná plocha - 6,48 m .
3
Obestavěný prostor - 20,75 m .
Objekt SO-02 - NOVÁ MĚRNÁ ŠACHTA 772/MŠ1 je orientačně umístěn v souřadnicích:
Střed šachty X= 773953.5137; Y= 1147510.8555.
SO-03 - NOVÁ MĚRNÁ ŠACHTA 773/MŠ2
Šachta je navržena železobetonová, prefabrikovaná. Spoje prefabrikátů budou opatřeny typovým (systémovým)
elastomerovým těsněním. Poklop a pomocné madlo budou kompozitní výrobky. Nad šachtou bude osazen pochozí
prefabrikovaný železobetonový panel.
2
Zastavěná plocha - 8,97 m .
3
Obestavěný prostor - 28,70 m .
Objekt SO-03 - NOVÁ MĚRNÁ ŠACHTA 773/MŠ2 je orientačně umístěn v souřadnicích:
Střed šachty X= 774827.1936; Y= 1147429.8553.
SO-04 - OPRAVY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
Předmětné šachty budou zasypány vytěženou přebytečnou zeminou, na polích s vrchní humózní vrstvou v
tI. 400 mm a v zatravněných pozemcích, s vrchní humózní vrstvou v tI. min. 150 mm. Nové propoje
vodovodního potrubí v zasypaných šachtách budou z litinových tvarovek. Stávající litinové hydranty jako
kalníky a vzdušníky budou nahrazeny novými litinovými teleskopickými hydranty jako kalníky a jako
vzdušníky budou použity automatické litinové vzdušníky. Součástí objektu kalníků a vzdušníků jsou
železobetonové ochranné skruže se zákrytovou deskou s poklopem. Poklopy budou z kompozitních
materiálů. Dle požadavku investora (JVS) bude pro dodatečnou izolaci přírubový spojů, tvarovek a armatur
použit systém petrolátové bandáže ze syntetické tkaniny s mechanickou ochranou PVC páskou. Pro
vyplnění mezer v přírubách a v rozích bude použita systémová plastická hmota. S výjimkou přírubových
spojů bude navíc použita dodatečná mechanická ochrana maltovými pásky.
SO-04.1 - zrušení armaturní šachty - 770/AŠ1
3
Odstraněný šalovací beton stěny - 2,1 m .
3
Odstraněný strop - PZD desky a nabetonávky - 1,12 m .
2
Asfaltová (předpoklad) hydroizolace - 13,2 m .
3
Hutněný zásyp - 10,15 m (vč. finální humózní vrstvy v tI. 400 mm).
Nové propojovací litinové potrubí DN150 - dl. 3,0 m – 1 ks.
Spojky s jištěním proti posunu (typ Synoflex) - DN150 – 2 ks.
Objekt SO-04.1 - zrušení armaturní šachty - 770/AŠ1 je orientačně umístěn v souřadnicích:
Střed šachty X= 774006.1850; Y= 1147322.3150.
SO-04.2 - zrušení nadz. hydr. - nová souprava ZOV - 771/V1
Odstraněný litinový hydrant a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.
Nový automatický litinový vzdušník a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.
Prefabrikovaná ŽB skruž DN1000 včetně zákrytové desky a kompozit. poklopu - 1 soubor.
Trasovací trubky včetně prefabrik. skruže DN800 a kamenné dlažby do betonu - 1 soubor.
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Objekt SO-04.2 - zrušení nadz.hydr.-nová souprava ZOV - 771/V1 je orientačně umístěn v souřadnicích:
Poloha hydrantu X= 773971.8100; Y= 1147467.7800.
SO-04.3 - zrušení nadz. hydr. - nový telesk. hydro - 773A/HK1
Odstraněný litinový hydrant a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.
Nový teleskopický litinový hydrant a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.
Prefabrikovaná ŽB skruž DN1000 včetně zákrytové desky a kompozit. poklopu - 1 soubor.
Trasovací trubky včetně prefabrik. skruže DN800 a kamenné dlažby do betonu - 1 soubor.
Objekt SO-04.3 - zrušení nadz.hydr.-nový telesk.hydr. - 773A/HK1 je orientačně umístěn v souřadnicích:
Poloha hydrantu X= 774818.1646; Y= 1147614.2051.
SO-04.4 - změna vystrojení měrné šachty - 775/MŠ3
Odstraněné litinové tvarovky - 1 soubor.
Nové litinové tvarovky - 1 soubor.
Objekt SO-04.4 - změna vystrojení měrné šachty - 775/MŠ3 je orientačně umístěn v souřadnicích:
Střed šachty X= 774801.9575; Y= 1148040.0625.
SO-04.5 - zrušení armaturní šachty - 776/AŠ2
3
Odstraněné šalovací betonové stěny - 2,17 m .
3
Odstraněný strop - PZD desky a nabetonávky - 1,12 m .
2
Asfaltová (předpoklad) hydroizolace - 9,28 m .
3
Hutněný zásyp - 8,95 m (vč. finální humózní vrstvy v tI. 400mm).
Nové propojovací litinové potrubí DN150 - dl. 5,0 m – 1 ks.
Spojky s jištěním proti posunu (typ Synoflex) - DN150 – 2 ks.
Objekt SO-04.5 - zrušení armaturní šachty - 776/AŠ2 je orientačně umístěn v souřadnicích:
Střed šachty X= 774881.3575; Y= 1148280.8375.
SO-04.6 - zrušení nadz. hydr. - nový telesk. hydro - 476A/HK2
Odstraněný litinový hydrant a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.
Nový teleskopický litinový hydrant a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.
Prefabrikovaná ŽB skruž DN1000 včetně zákrytové desky a kompozit. poklopu - 1 soubor.
Trasovací trubky včetně prefabrik. skruže DN800 a kamenné dlažby do betonu - 1 soubor.
Objekt SO-04.6 - zrušení nadz.hydr.-nový telesk.hydr. - 476A/HK2 je orientačně umístěn v souřadnicích:
Poloha hydrantu X= 774769.2500; Y= 1148536.8400.
SO-04.7 - zrušení sekčního šoupěte - 476B
Odstranění tvarovek - 1 soubor.
Nové propojovací litinové potrubí DN1SO - dl. 3,0 m – 1 ks.
Spojky s jištěním proti posunu (typ Synoflex) - DN1SO – 2 ks.
Objekt SO-04.7 - zrušení sekčního šoupěte - 476B je orientačně umístěn v souřadnicích:
Poloha šoupěte X= 774771.9500; Y= 1148598.4500.
SO-04.8 - zrušení nadz. hydr. - nová souprava ZOV - 476C/V3
Odstraněný litinový hydrant a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.
Nový automatický litinový vzdušník a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.
Prefabrikovaná ŽB skruž DN1000 včetně zákrytové desky a kompozit. poklopu - 1 soubor.
Trasovací trubky včetně prefabrik. skruže DN800 a kamenné dlažby do betonu - 1 soubor.
Objekt SO-04.8 - zrušení nadz.hydr.-nová souprava ZOV - 476C/V3 je orientačně umístěn v souřadnicích:
Poloha hydrantu X= 774759.3800; Y= 1148926.0500.
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SO-04.9 - zrušení nadz. hydr. - nový telesk. hydr. - 476D/HK3
Odstraněný litinový hydrant a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.
Nový teleskopický litinový hydrant a šoupě včetně příslušných tvarovek - 1 soubor.
Prefabrikovaná ŽB skruž DN1000 včetně zákrytové desky a kompozit. poklopu - 1 soubor.
Trasovací trubky včetně prefabrik. skruže DN800 a kamenné dlažby do betonu - 1 soubor.
Objekt SO-04.9 - zrušení nadz.hydr.-nový telesk.hydr. - 476D/HK3 je orientačně umístěn v souřadnicích:
Poloha hydrantu X= 774754.6500; Y= 1149047.7900.
Zpracovatelem projektové dokumentace je zodpovědný projektant Radek Voldřich, VAK projekt s.r.o., autorizoval
Ing. Jiří Pudil, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení budov a vodohospodářské stavby, číslo oprávnění
ČKAIT 0100843. Projektová dokumentace byla zpracována v únoru 2019.
Pro provedení stavby vodního díla se stanovují následující podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované v únoru 2019 zodpovědným
projektantem panem Radkem Voldřichem, VAK projekt s.r.o., autorizoval pan Ing. Jiří Pudil, autorizovaný
inženýr pro technologická zařízení budov a vodohospodářské stavby, číslo oprávnění ČKAIT 0100843,
která byla ověřena ve společném územním a stavebním a vodoprávním řízení. Stavba bude provedena
nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Staveniště bude umístěno na výše uvedených pozemcích stavebníka nebo pozemcích, jehož vlastníci dali
stavebníkovi souhlas. Přístup bude zajištěn po stávajících komunikacích.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem způsobilým k provádění
vodohospodářských staveb dle zvláštních právních předpisů. Doklad o jeho způsobilosti bude stavebníkem
předložen vodoprávnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
4. Před zahájením realizace stavby bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby
a dále název a sídlo vybraného stavebního podnikatele. Tyto údaje budou doplněny na štítek „Stavba
povolena“.
5. Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště na viditelném místě umístěn štítek „Stavba
povolena", který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn proti
povětrnostním vlivům a musí být ponechán na svém místě až do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Při provádění stavby tohoto vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky na výstavbu
vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), v platném znění.
7. Při křížení nebo souběhu ostatních inženýrských sítí je třeba dodržovat odstupové vzdálenosti vyplývající
z normy ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání síti technického vybavení".
8. Při realizaci stavby vodního díla budou dodrženy podmínky vyjádření a závazná stanoviska:


závazné stanovisko Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, orgánu odpadového
hospodářství, ze dne 4. 10. 2019, č.j.: MUVO 8475/2019,



závazné stanovisko Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, orgánu ochrany
přírody, ze dne 6. 8. 2019, č.j.: MUVO 6930/2019,



závazné stanovisko Městského úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP, správního orgánu na
úseku památkové péče, ze dne 31. 7. 2019, č.j.: MUVO 6836/2019,



rozhodnutí Městského úřadu Vodňany, odboru dopravy a SH, povolující zvláštní užívání, ze dne
9. 7. 2019, č.j.: MUVO 6061/2019,



vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. (stavební řízení), ze dne 10. 10. 2019, č.j.: O19010065155,



vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. (územní řízení), ze dne 4. 6. 2019, č.j.: O19070093653,
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stanovisko k provedení podvrtu pod komunikací III. třídy Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Jihočeského kraje, územního odboru Strakonice (dopravního inspektorátu),
ze dne 16. 4. 2019, č.j.: KRPC-52846-1/ČJ-2019-020706,



vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, ze dne 20. 6. 2019, zn.: SÚS JčK 8945/2019,



vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Vodňany, ze dne 29. 8. 2019,
č.j.: LCR199/001613/2019,



vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Vodňany, ze dne 12. 6. 2019,
č.j.: LCR199/001119/2019,



vyjádření k záměru stavby Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj, ze dne 11. 7. 2019, zn.: SPU 232497/2019/105/pro,



vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura, ze dne 18. 9. 2019, č.j.: 739099/19,



vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení soustavy
(elektrická síť) E.ON Distribuce, a.s., ze dne 4. 6. 2019, zn.: J13646-16331094,



vyjádření a stanovisko
zn.: 36228/2019-143.

správce

povodí,

Povodí

Vltavy,

s.p.,

ze

dne

12.

6.

2019,

9. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro umožnění provedení kontrolních prohlídek
stavby:



po provedení výkopové rýhy a po osazení potrubí,
po zásypu rýhy a zhutnění pláně na požadované podoby.

10. Po dokončení stavby, nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, stavebník požádá
vodoprávní úřad o udělení kolaudačního souhlasu k užívání stavby vodního díla. K žádosti stavebník
připojí doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatřeních vodoprávního
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, včetně dokumentace
skutečného provedení stavby vodního díla, dále geometrický plán, závazná stanoviska dotčených orgánů k
užívání stavby (lze nahradit stanovisky uvedených dotčených orgánů při závěrečné kontrolní prohlídce
stavby) doklad o způsobu naložení s odpady, prohlášení o shodě a certifikáty výrobků, doklady
o výsledcích předepsaných zkoušek, stavební deník a další doklady.
Odůvodnění
Městským úřadem Vodňany, odborem životního prostředí, bylo na základě žádosti společnosti Jihočeský
vodárenský svaz, se sídlem S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice, IČO: 49021117, ze dne 16. 10.
2019, která je na základě plné moci zastoupena společností VAK projekt, s.r.o., se sídlem
B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČO: 28159721, zahájeno společné územní a stavební řízení ve
smyslu § 94p stavebního zákona v souladu s § 15 vodního zákona, ve věci společného povolení stavby vodního
díla s názvem „7086 Nový výtlačný řad Libějovice“. Stavbou budou dotčeny pozemky dle KN parc. č. 68/2, 488,
511/1, 1546, 1493, 1239, 1193, 1196 a 1195 v k.ú. Libějovice, dle KN parc. č. 54/1 v k.ú. Hvožďany u Vodňan
(parc. č. 60/2 dle PK), dle KN parc. č. 1194 a 1193 v k.ú. Nestanice. Manipulačním pruhem budou dotčeny
pozemky dle KN parc. č. 1481, 1198, 1199, 1201 v k.ú. Libějovice, dle KN parc. č. 1191, 1189, 1190 v k.ú.
Nestanice. Stavba vodního díla bude umístěna v HVL 1390, v č.h.p. 1-08-03-0802-0-00 Libějovický potok. Pro
umístění stavby budou dodrženy požadavky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území. Stavba s názvem „7086 Nový výtlační řad Libějovice“ je členěna na stavební objekty SO-01 Výtlačný
vodovodní řad, SO-01 Nová měrná šachta 772/MŠ1, SO-03 Nová měrná šachta 773/MŠ2 a SO-04 opravy
stávajících objektů, které zahrnují podobjekty SO-04.1-SO-04.9. Navržená výstavba výtlačného řadu vodovodu je
navržena z tohoto důvodu, že v současnosti prochází zásobní řad z ČS Hvožďany do VDJ Lomec přes zastavěné
území obce Libějovice. V obci jsou z řadu napojeny domovní přípojky a dále je v současnosti přes obec Libějovice
řešena i distribuce vody do obce Chelčice. Důsledkem tohoto stavu je zvýšená poruchovost tohoto řadu. Dalším
důvodem nově navržené trasy zásobního řadu je také dořešení majetkoprávního vztahu s přímými odběrateli, a to
v rámci smluv s provozně souvisejícími vodovody a přímých odečtů jednotlivých obcí napojených na VSJČ. Nová
trasa vodovodu včetně výstavby dvou nových měrných šachet MŠ1, MŠ2 a změny vystrojení šachty MŠ3 řeší to,
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že nově bude řad veden mimo obec Libějovice a měrné šachty budou standardním způsobem zajišťovat odběry
spotřebišť - obce Libějovice a Chelčice. Stávající vodovodní řady přes obec Libějovice budou zachovány a předány
do vlastnictví obce Libějovice a nadále budou využívány jako rozvodné řady v obci.
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ze dne 13. 3. 2020, č.j.: MUVO 2401/2020 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.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního
a stavebního zákona, a zjistil, že uskutečněním stavby vodního díla nebudou ohroženy zájmy chráněné zákony
a zvláštními právními předpisy. Lze předpokládat, že stavbou v daném rozsahu nedojde ke zhoršení stavu vodního
útvaru a že realizace stavby nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu povrchových vod. Při
přezkoumání žádosti a na základě shromážděných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Umístění
stavby na výše uvedených pozemcích je přípustné. Realizace stavby vodního díla je podmíněna splněním
podmínek tohoto rozhodnutí, které byly uloženy na základě výsledku společného územního a stavebního řízení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanoveních právních předpisů ve
výroku uvedených.
Podkladem pro rozhodnutí byly následující doklady:
 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, ze dne 16. 10. 2019,
č.j.: MUVO 2327/2020,
 výzva k zaplacení správního poplatku, ze dne 12. 3. 2020, č.j.: MUVO 2328/2020 (správní poplatek byl
uhrazen dne 17. 3. 2020),
 plná moc k zastupování,
 souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb, vyznačených na situačních výkresech v souladu s § 184a
odst. 1 stavebního zákona,
 závazné stanovisko Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů,
ze dne 4. 9. 2019, č.j.: MUVO 7686/2019,
 závazné stanovisko Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody,
ze dne 6. 8. 2019, č.j.: MUVO 6930/2019,
 závazné stanovisko Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, orgánu odpadového
hospodářství, ze dne 4. 10. 2019, č.j.: MUVO 8475/2019,
 žádost o vyjádření Městského úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP, Národní památkový ústav,
ze dne 15. 7. 2019, č.j.: MUVO 6325/2019,
 vyjádření Městského úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP, ze dne 28. 6. 2019, č.j.: MUVO 5854/2019,
 závazné stanovisko Městského úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP, orgánu na úseku státní památkové
péče, ze dne 31. 7. 2019, č.j.: MUVO 6836/2019,
 závazné stanovisko Městského úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP, orgánu územního plánování,
ze dne 24. 3. 2020, č.j.: MUVO 2655/2020,
 rozhodnutí o zvláštním užívání Městského úřadu Vodňany, odboru dopravy a SH, ze dne 9. 7. 2019,
č.j.: MUVO 6061/2019,
 vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., Lesní správy Vodňany, ze dne 29. 8. 2019,
č.j.: LCR199/001613/2019,
 vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., ze dne 20. 6. 2019, zn.: SÚS JčK 8945/2019,
 vyjádření Jihočeského vodárenského svazu, ze dne 1. 7. 2019, zn.: 2019/1440,
 rozhodnutí obce Libějovice o povolení kácení dřevin, ze dne 6. 3. 2019, č.j.: OUL-0191/2019,
 rozhodnutí obce Libějovice o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, ze dne 9. 10. 2019,
č.j.: OUL-0704/2019,
 stanovisko k provedení podvrtu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,
Územního odboru Strakonice, ze dne 16. 4. 2019, č.j.: KRPC-52846-1/ČJ-2019-020706,
 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územního odboru Strakonice,
ze dne 23. 9. 2019, č.j.: HSCB-2920-4/2019 UO-ST,
 vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. (stavební řízení), ze dne 10. 10. 2019, č.j.: O19010065155,
 vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. (územní řízení), ze dne 4. 6. 2019, č.j.: O19070093653,
 vyjádření k záměru stavby Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský
kraj, ze dne 11. 7. 2019, zn.: SPU 232497/2019/105/pro,
 smlouva o budoucí smlouvě o třízení služebnosti inženýrské sítě (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
a Jihočeský vodárenský svaz, zn.: BVB/45/19/ST/BP,
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smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (Povodí Vltavy, s.p. a Jihočeský vodárenský svaz),
č. PVL: 1377/2019-SML//402249,
smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (Obec Libějovice a Jihočeský vodárenský svaz),
č.: 7086/Libějovice_01/2018,
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura,
ze dne 18. 9. 2019, č.j.: 739099/19,
vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení soustavy (elektrická síť)
E.ON Distribuce, a.s., ze dne 4. 6. 2019, zn.: J13646-16331094,
vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení soustavy (plyn) E.ON
Distribuce, a.s., ze dne 26. 10. 2018, zn.:M18391-16285112,,
vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 26. 10. 2018, zn.: E39343/18,
vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., ze dne 26. 10. 2018, zn.: 181026-093298245,
vyjádření a stanovisko správce povodí, Povodí Vltavy, s.p., ze dne 12. 6. 2019, zn.: 36228/2019-143.
vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Vodňany, ze dne 12. 6. 2019,
č.j.: LCR199/001119/2019,
projektová dokumentace (pare č. 1, 2, 3 a 6), vypracované v únoru 2019 zodpovědným projektantem
panem Radkem Voldřichem, VAK projekt s.r.o., autorizoval pan Ing. Jiří Pudil, autorizovaný inženýr pro
technologická zařízení budov a vodohospodářské stavby, číslo oprávnění ČKAIT 0100843,
situace stavby v katastrální mapě,
situace širších vztahů,
výpisy z KN.

Vodoprávní úřad stanovil účastníky řízení dle § 27 správního řádu a v souladu s § 94k stavebního zákona.
Toto rozhodnutí je doručováno veřejnou vyhláškou, jelikož byly splněny podmínky v souladu s § 94m stavebního
zákona.
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 U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice, 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.
Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na Městském úřadu Vodňany, odboru životního prostředí,
vodoprávním úřadě, v úřední dny a hodiny.

Ing. Michaela Oberpfalzerová
oprávněná úřední osoba
Příloha: Ověřená projektová dokumentace pare č. 2, 3 a 6, zaslané po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
+ štítek „Stavba povolena“
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Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a dle § 94k odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona – doručováni
jednotlivě (pozemky dle KN):
 Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice, doručovat na základě
plné moci společnosti VAK projekt, s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice + příloha
 obec Libějovice, Libějovice 26, 387 72 Libějovice (stavbou budou dotčeny pozemky dle KN
v k.ú. Libějovice)
 město Vodňany, nám Svobody 18, 389 01 Vodňany (stavbou budou dotčeny pozemky dle KN
v k.ú. Hvožďany u Vodňan)
 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, závod Horní Vltava, Litvínovická 5,
370 01 České Budějovice (pozemek dle KN parc. č. 1196 v k.ú. Libějovice)
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov (pozemek dle KN parc. č. 1195
v k.ú. Libějovice)
 MELLKINGS HOLDING a.s., Radlická 663/28, 150 00 Praha 5 – Smíchov (pozemek dle KN parc. č. 1193
a 1198 v k.ú. Libějovice)
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice (pozemek
dle KN parc. č. 488, v k.ú. Libějovice)
 Jan Chrt, Libějovice 78, 387 72 Libějovice (pozemek dle KN parc. č. 1493, v k.ú. Libějovice)
 Ladislav Dvořák, Hvožďany 7, 389 01 Vodňany (pozemek dle PK parc. č. 60/2 v k.ú. Hvožďany u Vodňan)
 Ivana Dvořáková, Hvožďany 7, 389 01 Vodňany (pozemek dle PK parc. č. 60/2 v k.ú. Hvožďany
u Vodňan)
 Miroslav Mareš, Újezd 12, 389 01 Vodňany (pozemek dle KN parc. č. 1239, v k.ú. Libějovice)
 Ivo Švec, Mateří 527/15, Maloměřice, 614 00 Brno (pozemek dle KN parc. č. 1239 v k.ú. Libějovice)
 Lesy ČR, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové (pozemek dle KN
parc. č. 1481, 1201,1480, 1199 v k.ú. Libějovice)
 Jan Nováček, Nestanice 30, 389 01 Vodňany (pozemek dle KN parc. č. 1191 v k.ú. Nestanice)
 E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
 ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
 T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
 Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
Ostatní účastníci řízení: (řízení s velkým počtem účastníků je v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu
doručováno veřejnou vyhláškou), vlastníci sousedních pozemků, kteří mohou být stavbou přímo dotčeni, v souladu
s § 94k písm. e) stavebního zákona:
Pozemky dle KN parc. č. st. 20, parc. č. st. 18, dále parc. č. 68/4, 1000, 1005, 1008, 64/1, 66/17, 66/21, 67/1, 67/2,
48/7, 1546, 49/1, 49/3, 59/5, 59/6, 59/7, 68/2, 68/4, 72/14, 72/17, 72/21, 72/22, 93/3, 480/6, 480/11, 498/1, 505/1,
511/1, 523, 1013, 1014, 1021, 487, 511/1, 1476, 1491, 1507, 1508, 1511, 1512, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537,
1538, 1539, 1541, 1545, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1482, 1494, 1495,
1496, 1497, 1505, 471/1, 476/2, 476/90, 1210, 1236, 1237, 1238, 140, 1174, 1190, 1192, 1194, 1196, 1197, 1198,
1193, 1194, 1195, 1199 v k.ú. Libějovice,
Pozemky dle KN parc. č. 1221, 1211, 1222, 1201, 1193, 1203, 1204, 1189, 1190, 1191, 1192, 1194, 1202, v k.ú.
Nestanice,
Pozemky dle PK parc. č. 60/1, 68, 198, 199, 200 a pozemky dle KN parc. č. 480/3, 484, 195, 193 v k.ú. Hvožďany
u Vodňan.
Dotčené orgány:
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Územního odboru
Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice
 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438,
386 01 Strakonice
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Územní pracoviště
Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice
 Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a SH, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
 Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, správní orgán státní památkové péče, nám. Svobody 18,
389 01 Vodňany
 Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, orgán územního plánování, nám. Svobody 18,
389 01 Vodňany
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Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, nám. Svobody 18,
389 01 Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, nám. Svobody 18,
389 01 Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, orgán státní správy v odpadovém hospodářství,
nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany

Vlastní:
 Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad – vlastní 3x
Doručení veřejnou vyhláškou:
V souladu s § 144 odst. 2 správního řádu bude toto rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou
vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce, který písemnost doručuje i na úředních
deskách obcí, jejichž správních obvodů se věc týká.
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Vodňany se písemnost považuje za doručenou a pouze s tím dnem
jsou spojeny účinky doručení.
Písemnost je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na elektronické úřední desce Městského úřadu Vodňany, na dobu 15 dnů
a poté bude předána, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, odboru životního
prostředí Městského úřadu Vodňany.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Městský úřad Libějovice žádáme o vyvěšení této veřejné 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,
odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis

Razítko a podpis
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