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SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÝCH UDRŽOVACÍCH PRACÍ
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 61
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. 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 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), posoudil ohlášení udržovacích prací na vodním díle podle ustanovení § 15a vodního
zákona a § 104 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 106 odst. 1 stavebního zákona
vydává žadateli, kterým je Obec Dunajovice, IČO 00512974, Dunajovice čp. 4, 379 01 Třeboň (dále
jen „stavebník“)
souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací
„Rekonstrukce objektu vodárny obce Dunajovice“
Stavební záměr se nachází v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, v obci a katastrálním
území Dunajovice, na pozemku p. č. st. 125 a p. č. 1522/1, umístění – souřadnice Y,X: -738253.10,
-1161434.52, čhp 1-07-02-0491-0-10, HGR 2140 – Třeboňská pánev – jižní část. Objekt vodárny je
součástí veřejného vodovodu obce Dunajovice.
Stručný popis stavebního záměru:
Bude provedena sanace nádrže umístěné v podzemí objektu vodárny – oprava izolace stěn a dna
akumulační nádrže na pitnou vodu. Nádrž bude vyčerpána a vyložena hydroizolační fólií
FATRAFOL P 922-W, která vyhovuje hygienickým požadavkům na výrobky určené k přímému
trvalému styku s pitnou vodou. Mezi stěnu nádrže a hydroizolační fólii bude uložena geotextilie
FILTEK 500. Bude provedena oprava stropu akumulační nádrže hydroizolačním nátěrem. Bude
provedena výměna stávající elektroinstalace ovládání čerpadel. Budou vyměněny vnitřní ocelové
dvoukřídlé dveře za tepelně izolační dvoukřídlé dveře plastové stejných rozměrů.
Dále bude provedeno vnitřní zateplení stropu budovy vodárny minerální izolací s podhledem, vnější
zateplení fasády budovy polystyrenem tl. 120 mm a opravy klempířských prvků. Bude provedena
výměna okapového chodníku za betonovou dlažbu a oprava schodů. Bude vybourané luxferové
okno a nahrazeno novým dvoukřídlým oknem plastovým s neprůhledným dvojsklem.
Nebude realizovaný přístupový chodník na parc. č. 1521/1 k. ú. Dunajovice.
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Projektovou dokumentaci „Rekonstrukce budovy vodárny obce Dunajovice“ vypracoval Bc. Martin
Marek, Veselí nad Lužnicí a Ing. Michal Manda, České Budějovice, autorizovaný inženýr pro stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0100493, v dubnu 2014.
Způsob provádění udržovacích prací:
Stavební záměr bude realizován dodavatelsky odborně způsobilou firmou. Zhotovitel bude písemně
oznámen zdejšímu odboru před zahájením výstavby. Případné změny oproti schválené projektové
dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
Udržovací práce budou dokončeny do 30.11.2015.
K ohlášení bylo přiloženo souhlasné závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR –
Správy CHKO Třeboňsko č. j. 00942/TR/15 ze dne 23.06.2015 a vyjádření Městského úřadu
Třeboň, odboru životního prostředí, č. j. ŽP 1887/2015-249-183 Hr ze dne 10.06.2015.
Poučení:
Souhlas podle § 106 odst. 3 stavebního zákona platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti
nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného
stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Podle § 106 odst. 2 stavebního zákona souhlas
nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.
Při provádění stavebního záměru je nutné dodržet zejména povinnosti a odpovědnost osob uvedené
v §§ 152, 153, 154, 155, 156, 157 a § 160 stavebního zákona.
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby po dokončení
stavebního záměru nejméně 30 dnů předem. S užívání stavby může být započato následující
den po kontrolní prohlídce stavby.
Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 bod 4
ve výši 500,00 Kč byl zaplacen dne 02.07.2015.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jaroslav F l i e g e l
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň

Příloha pro stavebníka:
ověřená projektová dokumentace, stavební štítek

Doručí se na doručenku do vlastních rukou:
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň - ds
Dotčené orgány doporučeně:
AOPK – Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň - ds
Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
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