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VEŘEJN Á VYHL ÁŠK A

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 61
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 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“), na základě žádosti a provedeného správního řízení žadateli, kterým je obec
Dunajovice, IČO 00512974, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň (dále jen „stavebník“)
I.

prodlužuje termín pro dokončení stavby

vodního díla „Kanalizace a vodovod Dunajovice“ podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a
ustanovení § 118 stavebního zákona
do 31.12.2017.
Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Třeboň, odboru životního prostředí ze dne
26.02.2014 č. j. ŽP 202/2014 – 061 Kn, v právní moci dne 29.03.2014.
II. vydává povolení ke změně stavby před dokončením
vodního díla „Kanalizace a vodovod Dunajovice“ podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a
ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona. Změna stavby před dokončením se týká kanalizačního
sběrače „A“, kde vzhledem k místním podmínkám jsou nutné změny oproti schválené projektové
dokumentaci. Dojde k prodloužení kanalizačního sběrače „A“ o 8,5 m z důvodu nutnosti napojení
sběrače na stávající kanalizaci až na protilehlé straně komunikace (šachta Š-A-1) a dále dojde
k posunutí šachet Š-A-2, Š-A-3, Š-A-5 a Š-A-8.
Změnou stavby jsou dotčeny pozemky p. č. 2601/1 a 2601/2 k. ú. Dunajovice ve vlastnictví stavebníka.
Stavba je umístěná v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, obci a katastrálním území
Dunajovice, na pozemcích p. 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, 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 1-07-02-0491-0-00, HGR 2140 –
Třeboňská pánev – jižní část (dále jen „stavba“).
Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Třeboň, odboru životního prostředí ze dne
26.02.2014 č. j. ŽP 202/2014 – 061 Kn, v právní moci dne 29.03.2014.
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Projektovou dokumentaci pro změnu stavby před dokončením „Dunajovice – kanalizační sběrač ´A´ Změna stavby před dokončením“ vypracoval Ing. Michal Manda, Aquaprojekt, Na Sadech 2013/9,
České Budějovice, v únoru 2016.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- obec Dunajovice, IČO 00512974, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
III. stanovuje povinnosti
podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona pro
provedení změny stavby před dokončením:
1) Změna stavby kanalizačního sběrače „A“ musí být provedena v souladu s ověřenou projektovou
dokumentací „Dunajovice – kanalizační sběrač ´A´ - Změna stavby před dokončením“, kterou
vypracoval Ing. Michal Manda, Aquaprojekt, Na Sadech 2013/9, České Budějovice, v únoru 2016.
2) Stavba „Kanalizace a vodovod Dunajovice“ bude dokončena do 31.12.2017.
Ostatní podmínky a povinnosti stanovené rozhodnutím Městského úřadu Třeboň, odboru
životního prostředí, č. j. ŽP 202/2014 – 061 Kn ze dne 26.02.2014 zůstávají v platnosti.
Odůvodnění
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
s působností speciálního stavebního úřadu (dále jen „vodoprávní úřad“), obdržel dne 03.06.2016 od
žadatele, kterým je obec Dunajovice, IČO 00512974, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň (dále také jen
„žadatel“) žádost o prodloužení lhůty pro dokončení stavby a povolení změny stavby před jejím
dokončením vodního díla „Kanalizace a vodovod Dunajovice“. Tím bylo podle § 44 odst. 1 správního
řádu zahájeno řízení k žádosti o vydání povolení změny stavby před dokončením podle § 15 vodního
zákona a podle § 118 stavebního zákona.
Vodoprávní úřad v souladu s § 115 vodního zákona a § 47 správního řádu, oznámil zahájení řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením č. j. METR 6131/2016 KnRe ze dne
15.06.2016 a zároveň upustil od ústního jednání a místního šetření v souladu s § 49 odst. 1 správního
řádu, neboť k uplatnění práv účastníků řízení nebylo nezbytné. Vodoprávní úřad uvědomil známé
účastníky řízení, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se mohou k podkladům
řízení vyjádřit ve lhůtě do 10 dnů od obdržení oznámení o zahájení řízení. Zároveň vodoprávní úřad
upozornil, že k později uplatněným námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto a po uplynutí této
lhůty a po zaplacení správního poplatku rozhodne. Oznámení rovněž obsahovalo poučení účastníků
řízení podle § 114 stavebního zákona. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení a skutečnosti, že
původní stavební povolení bylo doručováno veřejnou vyhláškou, vodoprávní úřad v tomto správním
řízení rovněž doručuje účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou podle
§ 144 správního řádu.
Ve vodoprávním řízení bylo zjištěno:
Stavba je umístěná v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, obci a katastrálním území
Dunajovice, na pozemcích p. 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, 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 1-07-02-0491-0-00, HGR 2140 –
Třeboňská pánev – jižní část (dále jen „stavba“).
Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Třeboň, odboru životního prostředí ze dne
26.02.2014 č. j. ŽP 202/2014 – 061 Kn, v právní moci dne 29.03.2014. Termín pro dokončení stavby
byl stanoven do 31.12.2015. Rozhodnutí bylo vydáno veřejnou vyhláškou.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 01 Vodovod:
vodovodní řad „1“, materiál PE D 90/8,2 mm v délce 360,70 m
SO 02 Kanalizace:
celková délka 643,04 m
- kanalizační sběrač „A“, materiál PP DN 300 mm v délce 233,80 m
- kanalizační sběrač „B“, materiál PP DN 300 mm v délce 287,04 m, PP DN 500 mm v délce 102,20 m
- odlehčovací stoka „B1“, materiál PP DN 500 mm v délce 20,00 m
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Kanalizační sběrače „B“ a „B1“ byly uvedeny do užívání kolaudačním souhlasem vydaným Městským
úřadem Třeboň, odborem životního prostředí č. j. ŽP 3732/2014 – 252 Kn dne 07.11.2014.
Stavební povolení podle § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Část stavby, konkrétně kanalizační sběrače „B“ a
„B1“, byla realizovaná v roce 2014. Vzhledem k tomu, že stavba byla zahájena v době platnosti
předmětného stavebního povolení, nepozbylo toto povolení platnosti. Termín pro dokončení stavby byl
původním stavebním povolením stanoven do 31.12.2015. Tento stanovený termín však již uplynul,
proto byl na základě žádosti stavebníka termín pro dokončení stavby prodloužen do 31.12.2017.
Projektovou dokumentaci pro změnu stavby před dokončením „Dunajovice – kanalizační sběrač ´A´ Změna stavby před dokončením“ vypracoval Ing. Michal Manda, Aquaprojekt, Na Sadech 2013/9,
České Budějovice, v únoru 2016. Podle projektové dokumentace jsou navrženy dílčí změny na
kanalizačním sběrači „A“ vyvolané místním uspořádáním. Dojde k prodloužení kanalizačního sběrače
„A“ o 8,5 m z důvodu napojení sběrače na stávající kanalizaci na protilehlé straně komunikace (šachta
Š-A-1) a dále dojde k posunutí šachet Š-A-2, Š-A-3, Š-A-5 a Š-A-8.
Vodoprávní úřad ověřil, že změnou stavby kanalizačního sběrače „A“ jsou dotčeny pozemky parc. č.
2601/1 a 2601/2 v k. ú. Dunajovice, které jsou ve vlastnictví obce Dunajovice.
Vodoprávní úřad na základě provedeného správního řízení, při kterém nebyly ze strany účastníků
řízení a dotčených orgánů vzneseny připomínky ani námitky, které by bránily vydat požadované
povolení, neshledal důvody, které by bránily požadované povolení vydat. Vzhledem k výše
uvedenému vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a podle § 15
odst. 1 vodního zákona a § 118 odst. 3 stavebního zákona povolil změnu „Kanalizace a vodovod
Dunajovice“ před jejím dokončením, prodloužil termín pro dokončení stavby a stanovil povinnosti pro
provedení změny stavby před dokončením.
Správní poplatek ve výši 1.000 Kč vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, byl zaplacen dne 23.06.2016.
Poučení účastníků
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. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby každý účastník řízení
obdržel jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Třeboň. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jaroslav F l i e g e l
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň
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Doručí se na doručenku do vlastních rukou:
- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
Veřejnou vyhláškou:
- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
E.ON ČR, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- 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, 19/1, 21/6, 21/5, 23, 2601/9, 155/2, st. 99, st. 87,
1684, 1682/4, 1686, 1687/3, 1687/1, 1687/4, 1690/1, 1690/7, 1690/9, 1691, st. 8, 1697, st. 10, st. 11,
1699/2, st. 14, st. 15, 2577/4, st. 62,
Dotčené orgány – doporučeně:
Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň - ds
KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice -ds
Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, Palackého nám 46/II, 379 01 Třeboň
Doručí se na doručenku:
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/I, 379 01 Třeboň - podatelna
Obecní úřad Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
- oba se žádostí o vyvěšení rozhodnutí po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Třeboň,
s vyznačením dne vyvěšení a sejmutí a vrácení zdejšímu odboru, a vyvěšení rozhodnutí 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 rozhodnutí 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

……………………………..

………………………………
…….......................……………………………………
potvrzení (razítko, podpis)
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