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Městský úřad Třeboň, odbor životního
prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písmo c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a příslušný
speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 téhož zákona a § 15 zákona Č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písmo b)
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),
žadateli, kterým je Obec Dunajovice,
IČO 00512974, Dunajovice
4, 379 01 Třeboň, (dále jen
"žadatel" nebo "stavebník")
I.

vydává stavební

povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního
stavbě vodního díla
"Kanalizace a vodovod Dunajovice",

zákona ke

která je umístěná v kraji Jihočeském,
okrese Jindřichův Hradec, obci a katastrálním území
Dunajovice, na pozemcích p. e. 2597/1, 2601/2, 2601/1, 2623/1, 2605/34, 2605/38, 1644/4, 2605/33,
1119/13, 2605/16, 2605/32, 2605/31, 2605/30, 2605/1, 1119/8, 2605/14, 1525, 2602/4, 2602/1,
2602/3, 1623/3, 1623/2, umístění - cca souřadnice Y,X: vodovodní řad ,,1": začátek: -739042,
-1161790, konec: -738731, -1161754; kanalizační sběrač A: začátek: -738941, -1161816, konec:
-738726, -1161768; kanalizační sběrač B: začátek: -738860, -1161570, konec: -738582, -1161626;
odlehčovací stoka B1: začátek: -738761, -1161554, konec: -738761, -1161531; čhp 1-07-02-0491,
HGR 2140 - Třeboňská pánev - jižní část (dále jen "stavba").
Stručný popis stavby:
Stavba řeší prodloužení veřejného vodovodu a doplnění veřejné kanalizace v obci Dunajovice. Stavba
je členěna na stavební objekty:
SO 01 Vodovod:

vodovodní řad ,,1", materiál PE O 90/8,2 mm v délce 360,70 m

SO 02 Kanalizace:
celková délka 643,04 m
- kanalizační sběrač "A", materiál PP ON 300 mm v délce 233,80 m
- kanalizační sběrač "B", materiál PP ON 300 mm v délce 287,04 m, PP ON 500 mm v délce 102,20 m
- odlehčovací stoka "B1", materiál PP ON 500 mm v délce 20,00 m
Vodovodn ím řadem ,,1" bude nahrazeno stávající nedostatečné potrubí a vodovod bude zokruhován.
Na vodovodním řadu budou umístěna v místech napojení uzavírací šoupata a na trase dva požární
hydranty H 80. Potrubí bude uloženo do pískového podsypu, v trase bude uložen vyhledávací vodič.
Kanalizační sběrač "A" bude odvádět splaškové odpadní vody z jižní části obce a bude zaústěn do
stávající kanalizace zakončené obecní ČOV. V lomových bodech trasy budou typové prefabrikované
revizní šachty ON 1000 mm (Š-A-1 až Š-A-8).
Kanalizační sběrač "B" v celkové délce 389,24 m bude jako jednotná kanalizace odvádět odpadni
vody ze severní a západní části obce a ulehčí přetížené stávající kanalizaci. V délce 102,20 m bude
uloženo potrubí ON 500 a po odlehčení bude pokračovat profilem ON 300 v délce 287,04 m do
stávajlcí kanalizace zakončené ČOV. Na kanalizačním sběrači budou typové prefabrikované revizní
šachty ON 1000 mm (Š-B-01 až Š-B-14) a odlehčovací komora OK-B s bočním oboustranným
přelivem a se stavitelnými přepadovými hranami do odlehčovací stoky "B1". Odlehčovací stoka "B1"
délky 20,00 m bude přes revizní šachtu zaústěna do stávající kanalizace zakončené ČOV.
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Účel stavby:
vodovod k zásobování pitnou vodou pro veřejnou potřebu, jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- Obec Dunajovice, IČO 00512974, Dunajovice 4,37901
II.

Třeboň

stanovuje povinnosti

pro provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115
odst. 1 stavebního zákona:
1) Stavba vodního díla bude vybudována v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, kterou
vypracoval Ing. Michal Manda - Aquaprojekt, IČO 15807673, Čechova 59, 370 01 České
Budějovice, v květnu 2013, a bude sloužit k účelu, k němuž je navržena, tj. k zásobování pitnou
vodou pro veřejnou potřebu a k odvádění odpadních vod pro veřejnou potřebu.
2) Stavba bude realizována výhradně na pozemcích, na kterých je umístěna. Zhotovitel musí
přijmout veškerá opatření, aby nebyly uložením vodovodního nebo kanalizačního potrubí dotčeny
sousední pozemky.
3) Stavba musí být realizována dodavatelsky, odborně způsobilou firmou. Zhotovitel bude před
zahájením prací písemně oznámen zdejšímu odboru.
4) Při provádění stavby musí být dodržovány platné normy a zákonné předpisy.
5) Termín pro dokončení stavby se stanovuje do 31.12.2015.
6) Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou, které budou použity při stavbě vodovodu,
musí být zdravotně nezávadné - musí splňovat požadavky § 5 zákona Č. 258/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Doklady budou předloženy k uvedení stavby do trvalého užívání.
7) Stavbou dotčené pozemky a zařízení v cizím vlastnictví musí být stavebníkem neprodleně
uvedeny do původního stavu. Pokud dojde stavbou ke škodám na cizím majetku a zařízení v cizí
správě, budou tyto škody uhrazeny stavebníkem podle platných právních předpisů.
8)

Přebytečný materiál musí být zlikvidován nezávadným způsobem na skládce, k tomu určené.
Nebezpečný odpad musí být předán k likvidaci oprávněné osobě. Doklady o likvidaci odpadů
budou předloženy ke kolaudaci stavby.

9) Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby zajistit povolení ke zvláštnímu užívání
pozemní komunikace.
10) Před zahájením zemních prací musí stavebník zajistit vytýčení všech inženýrských sítí v souladu
s vyjádřením jejich správců. Musí být dodrženy všechny podmínky dané ve vyjádřeních správců
sítí, které byly ke stavbě vydány, a to:
_ vyjádření E.ON Servisní, s. r. o., zn. Z0980-Z051309704 ze dne 27.03.2013
_ vyjádření Telefonica Czech Republic, a. s., Č. j. 508372/14 ze dne 14.01.2014.
_ vyjádření obec Dunajovice, ze dne 14.10.2013 a ze dne 12.11.2013
11) Stavebník je povinen dodržet podmínky dané závazným stanoviskem Městského úřadu Třeboň,
odboru ŽP, ochrany ZPF, Č. j. ŽP 2032/2013 zem 201-237FI ze dne 12.06.2013, zejména:
_ Investor je povinen učinit opatření směřující k minimalizaci narušení stávajících melioračních
systémů a zajištění jejich funkcí při jejich narušení stavbou.
_ Stavba bude na zemědělském půdním fondu realizována především v době vegetačního klidu.
_ Práce na pozemcích budou prováděny tak, aby na zemědělském
půdním fondu a jeho
vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Zamýšlené provádění prací je nutno projednat
včas s vlastníky či nájemci pozemků.
12) Stavebník je povinen dodržet podmínky dané ve vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje zn. SÚSJHITSÚ00882/2014/Pe
ze dne 20.01.2014, zejména:
_ Kanalizační řad bude uložen podélný souběhem do krajnice silnice III/15511a za těchto
podmínek: výkop bude prováděn otevřenou výkopovou rýhou paženou, zásyp bude prováděn
vhodným materiálem pro hutnění, hutnit dle ČSN, krytí min. 1 m, nezpevněná krajnice do 0,6 m
od zpevněné hrany vozovky, bude zpevněna do hloubky 30 cm štěrkodrtí fr. 0/32mm a zakalena
prosívkou. V případě, že dojde k narušení asfaltového povrchu silnice, bude tento opraven ve
skladbě (od shora): AC011 - 50mm, ACL 16 - 50mm, ACP22+ - 100mm, štěrkodrť fr. 0/32mm 200mm, štěrkodrt' fr. 0/63mm - 200mm, pracovní spára bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou.
_ Příčná křížení silnice 111/15511a a silnice 111/15512požadujeme provádět příčnými protlaky kolmo
na osu vozovky, krytí min. 1,2 m pod niveletou vozovky, kanalizační a vodovodní řad uložit do
chráničky, startovací a výstupová jáma bude zřízena mimo zpevněnou část vozovky.
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13) Na stavbě budou pravidelně prováděny kontrolní prohlídky, na které bude vodoprávní úřad
přizván. Před uvedením stavby do užlváni bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka.
14) K závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo mimo jiné geodetické zaměřeni skutečného
provedení stavby na podkladu katastrální mapy (v písemné i digitálni verzi), popis a zdůvodněni
odchylek od schválené projektové dokumentace (případně dokumentace skutečného provedení),
zápis o předání a převzetí stavby mezi dodavatelem a investorem se soupisem vad a nedodělků
a záruční
lhůtou, doklad o technické přejimce budoucím provozovatelem, protokol o provedení
a výsledku tlakové zkoušky vodovodu, kladečské schéma vodovodu, doklad o provedení
proplachu a dezinfekce vodovodu, rozbor vzorku pitné vody, doklad o revizi vyhledávacího vodiče,
doklad o výchozí kontrole hydrantů, protokol o kamerové zkoušce kanalizace, doklady (certifikáty)
o ověření požadovaných vlastnosti a kvalitě použitých stavebních materiálů - prohlášeni o shodě,
kopie stavebního deníku.
15) Stavbu je možno užívat pouze na základě kolaudačniho souhlasu. O vydání kolaudačního
souhlasu požádá stavebnik bezprostředně po dokončeni stavby žádostí na formuláři podle přílohy
14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povoleni, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu, v platném znění, včetně
náležitostí v této příloze uvedených.
č.

Odůvodnění:
Městský úřad Třeboň, odbor životniho prostředí, jako věcně a mistně příslušný vodoprávní úřad
s působností speciálního stavebního úřadu, obdržel dne 15.01.2014 od žadatele, kterým je Obec
Dunajovice, ICO 00512974, Dunajovice 4, 37901 Třeboň (dále jen "žadatel" nebo .stavebnlk") žádost
o vydání stavebního povolení k vodnimu dilu "Kanalizace a vodovod Dunajovice". Tím bylo dle § 44
odst 1 správního řádu zahájeno řizení o vydáni stavebního povolení na výše uvedenou stavbu podle
§ 115 odst 1 stavebního zákona a § 15 odst 1 vodního zákona.
Písemnosti v tomto řízením jsou doručovány veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu, neboť se
v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle § 144 správního řádu. Žadateli je
doručováno do vlastních rukou. Oznámení o zahájení vodoprávniho řízeni
j. ŽP 202/2014 - 026 Kn ze
dne 24.01.2014 bylo vyvěšeno na úředni desce Městského úřadu Třeboň po dobu 15 dní. Vodoprávní
úřad v souladu s ustanovením § 49 odst 1 správního řádu upustil od ústniho jednáni a místnlho šetření,
neboť toto nebylo pro uplatněni práv účastníků řízení nezbytné. Zároveň uvědomil účastnlky řízení, že
v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu majl možnost před vydán lm rozhodnut! ve věci se
vyjádřit k jeho podkladům ve lhůtě do 10 dnů od obdržení oznámení o zahájení řízení, s tim, že za
doručené se oznámení považuje po uplynutí 15 dní od data vyvěšení na úřední desce.
č.

Stavba byla umístěna rozhodnutlm
Městského úřadu Třeboň, odboru územnlho plánování
stavebního řádu
j. METR 2908/2013-FrPa ze dne 16.09.2013, v právní moci dne 18.10.2013.

a

č.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanoveni
znění, a dalšími dokumenty:

§ 6 vyhlášky

č.

432/2001 Sb., v platném

_ projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Michal Manda - Aquaprojekt, ICO 15807673,
Čechova 59, 370 01 České Budějovice, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství, CKAIT 0100493, v květnu 2013
_ územní rozhodnuti vydané Městským úřadem Třeboň, odborem ÚPaSŘ, dne 16.09.2013, pod č. j.
METR 2908/2013-FrPa, v právnl moci dne 18.10.2013
_ souhlas Městského úřadu Třeboň, odboru ÚPaSŘ,
j. METR 537/2014-FrPa ze dne 27.01.2014
_ vyjádřeni Městského úřadu Třeboň, odboru ŽP,
j. ŽP 197/2014-231-26 Hr ze dne 20.01.2014
_ závazné stanovisko Městského úřadu Třeboň, odboru ŽP-ZPF,
j. ŽP:2032/2013 zem 201-237 FI
ze dne 12.06.2013
_ vyjádření zn. 3912/2014-143 ze dne 23.01.2014
_ závazné stanovisko Správy CHKO Třeboňsko,
j. 00744ITR/2013 ze dne 04.04.2013
_ povolení k provozováni vydané Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního prostředí,
zemědělství a lesnictví,
j. KUJCK 66857/2013 OZZU3 ze dne 05.12.2013
_ vyjádření obce Dunajovice jako provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 12.11.2013
č.

č.

č.

č.

č.

_ vyjádření obce Dunajovice jako vlastníka inženýrských síti ze dne 14.10.2013
_ vyjádřeni Správy a údržby silnic JČ. kraje, zn. SÚSJH/TSÚ00882/2014/Pe
ze dne 20.01.2014 a zn.
SÚSJHITSÚ 11090/2011 SI ze dne 07.10.2011
_ vyjádřeni E.ON Servisní, s. r. o., zn. Z0980-Z051309704 ze dne 27.03.2013
_ vyjádření E.ON Česká republika, s. r. o., Správa sltě plyn, zn. 2468/13 ze dne 28.03.2013
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_ vyjádření Telefónica Czech Republic, a. s., Č. j. 508372/14 ze dne 14.01.2014
_ smlouvy o smlouvách budoucích ke zřízení práva věcného břemene k dotčeným pozemkům
Podmínky předložených vyjádření a závazných stanovisek byly ve výroku rozhodnutí zohledněny.
Pozemky dotčené stavbou v k. ú. Dunajovice:
parc. Č.
2597/1
2601/2
2601/1
2623/1
2605/34
2605/38
1644/4
2605/33
1119/13
2605/16
2605/32
2605/31
2605/30
2605/1
2605/14
1525
2602/4
2602/1
2602/3
1623/3
1623/2
1119/8

vlastník
Jihočeský kraj - sOS Jč. kraje, Nemanická 2133/10,37001
Obec Dunajovice, Dunajovice 4,37901 Třeboň
Obec Dunajovice, Dunajovice 4,37901 Třeboň
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
Jihočeský kraj - SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10,37001
Jihočeský kraj - SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10, 37001
Jihočeský kraj - SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10,37001
Jihočeský kraj - SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10, 37001
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
Jihočeský kraj - SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10, 37001
Jihočeský kraj - SÚS JČ. kraje, Nemanická 2133/10,37001
Jihočeský kraj - SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10, 370 01
Jihočeský kraj - SÚS JČ. kraje, Nemanická 2133/10, 37001
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 37901 Třeboň
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 37901 Třeboň
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 37901 Třeboň
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 37901 Třeboň
Ing. Jan Kačerovský, Souběžná 799, 379 01 Třeboň
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
Šimon Morong, Dunajovice 76,37901 Třeboň
František Bartyzal, Dunajovice 76, 379 01 Třeboň
Hubert Smetana, Dunajovice 76, 37901 Třeboň
Zuzana Kocandová, Dunajovice 76, 37901 Třeboň

Ceské Budějovice

České
České
České
České

Budějovice
Budějovice
Budějovice
Budějovice

České
České
České
České

Budějovice
Budějovice
Budějovice
Budějovice

Žadatel prokázal, že má k dotčeným pozemkům vlastnická nebo jiná práva.
Na základě provedeného vodoprávniho řízení, při kterém nebyly ze strany účastníků řízení a
dotčených orgánů vzneseny připomínky ani námitky, které by bránily vydání požadovaného
stavebního povolení, rozhodl Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí, a stavbu vodního díla "Kanalizace a vodovod Dunajovice" v souladu
s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona povolil a
stanovil povinnosti pro provedení stavby.
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních
předpisů, ve výši 1.500,00 Kč byl zaplacen dne 28.01.2014.

poplatcích,

ve znění

pozdějších

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního
řádu podat odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského
úřadu Třeboň Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jaroslav F I i e gel
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň
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Doručí se na doručen ku do vlastních rukou:
- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň - ds
Veřejnou vyhláškou:

.

- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
E.ON ČR, a. S., F. A. Gerstnera 2151/6,37049
České Budějovice
Telefónica Czech Republic, a. S., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle
- vlastníci stavbou dotčených pozemků jako účastníci řízení:
k. Ú. Dunajovice:
1119/8,1119/13,1525,1623/2,1623/3,1644/4,
2597/1, 2601/1, 2601/2, 2602/1, 2602/3, 2602/4,
2605/1, 2605/14, 2605/16, 2605/30, 2605/31, 2605/32, 2605/33, 2605/34, 2605/38, 2623/1
- vlastníci sousedních pozemků jako účastníci řízení
k. Ú. Dunajovice:
st. 36, st. 34, st. 33, 2623/11, 2623/14, 2623/12, 2605/17, 2605/35,1644/3,1644/1,1644/6,1644/7,
st. 116, st. 117, 1641, 1642,2605/2, st. 47, st. 48, 2602/5, 2602/6,1528/1,1529/2,1530,1534,1535,
1536,1622/3,1622/2,1623/1,16272,1627/3,1630/3,
1631/3, 1634/3, 1635, 1637,2605/21,1638,
1640/1,1119/14,1119/12,1119/13,1119/6,1119/7,
2605/12, 2605/11, 2605/3
2601/5,1,2,4,7/3,9/1,9/2,13/3,13/1,16/1,18/1,
1684,1682/4,1686,1687/3,1687/1,1690/1,1690/7,1691,
st. 15, 2577/4, st. 62,

19/1,21/6,21/5,23,2601/9,155/2,
st. 99, st. 87,
st. 8,1697, st. 10, st. 11, 1699/2, st. 14,

Dotčené orgány - doporučeně:
Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 37901 Třeboň - ds
KHS Jihočeského kraje, Na Sad ech 25, 370 71 České Budějovice -ds
Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, Palackého nám. 46/11,37901 Třeboň
Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, Palackého nám. 46/11,37901 Třeboň
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, Palackého nám 46/11,37901 Třeboň
Doručí se na doručen ku:
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/1, 379 01 Třeboň
Obecní úřad Dunajovice, Dunajovice 4, 37901 Třeboň
- oba se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Třeboň, s vyznačením
dne vyvěšení a sejmutí a vrácení zdejšímu odboru, a vyvěšení na webových stránkách (§ 25 odst. 2
správního řádu).

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na úředních deskách Obecního úřadu Dunajovice a Městského úřadu
Třeboň po dobu 15 dní s vyznačením dne vyvěšení a sejmutí a potvrzené bude vráceno zpět odboru
životního prostředí Městského úřadu Třeboň.
Současně bude toto oznámení zveřejněno po dobu 15 dní způsobem umožňujícím dálkový přístup na
webových stránkách Obecního úřadu Dunajovice a Městského úřadu Třeboň v souladu s ustanovením
§ 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno / Zveřejněno dne
Sejmuto dne

iG.;t.
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