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Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
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Značka:    Vyřizuje: Tel.: E-mail:                                                   Datum:
OOŽP/7699/2015/Pak    Ing. E. Pařízková 386 801 115 ParizkovaE@c-budejovice.cz           14.10.2015    

ROZHODNUTÍ
veřejná vyhláška

Výroková část: 

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako vodoprávní úřad příslušný 
podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 
vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost 
o povolení stavby vodního díla, kterou dne 20.8.2015 podala

Obec Doudleby, Doudleby 6, 370 07 České Budějovice, kterou zastupuje - VAK projekt s r.o., Boženy 
Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČO: 28159721, jednatel Ing. Jiří Pudil (dále jen "žadatel"), na 
základě tohoto posouzení,

podle § 15 vodního zákona

v y d á v á   s t a v e b n í   p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

„DOUDLEBY  - DOSTAVBA KANALIZACE“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 295, 1185/1, 250/1, 1200/19, 1200/1, 251/5, 266, 280/3, 
1180/19, 1180/20, 37/1, 37/2, 1202/1, 1180/18 v katastrálním území Doudleby

Stavební objekty:
SO – 01  Gravitační kanalizace
SO – 02  Tlaková kanalizace

V rámci dostavby veřejné kanalizační sítě v obci Doudleby bude v prostorech veřejných komunikací 
vybudovány dvě větve splaškové gravitační kanalizace (Sběrač 1 - kamenina, DN 250, délka 289m, Sběrač 

Viz rozdělovník:
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2 – PP, DN 250, 165,3m) a jedna větev tlakové splaškové kanalizace (PE100RC, 63/3.8mm, dl. 201,5m), 
včetně bezpečnostního přepadu z čerpací stanice do řeky Malše. 

Výustní objekt bude umístěn na 14,3 ř.km; ČHP: 1-06-02-0730-0-00; ID hydrogeologického rajonu: 2160; 
ID útvaru podzemní vody: 21600; název útvaru: Budějovická pánev.

Souřadnice v S-JTSK:

Tlaková kanalizace
VO: x= 1175138.0060, y= 755217.2870
ČS: x= 1175168.9492, y= 755203.9709
SŠ3: x= 1175272.1637, y= 775049.4300
Gravitační kanalizace
SŠ1: x= 1175598.1900, y= 755057.0200
Š1.10: x= 1175678.7756, y= 755305.1987
SŠ2: x= 1175790.2067, y= 755051.5278
Š2.5: x= 1175689.4900, y= 755082.3500

Vodoprávní úřad stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou 

vypracovala společnost VAK projekt s.r.o. a autorizoval pan Ing. Jiří Pudil, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby (ČKAIT: 0100843), případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení vodoprávního úřadu.

2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců podzemních a nadzemních sítí
3. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů, zvláště pak:
Vyjádření Jihočeského vodárenského svazu pod č.j.: 2015/1633 ze dne 21.8.2015
- V případě, že dojde k přejezdům stavebních strojů, požadujeme vodovod ochránit betonovými panely, 
proti poškození.
- Před zahájením zemních prací je nezbytné provést vytýčení dálkového vodovodu, katodové ochrany a 
elektro přípojek na místě,
- Poškození nebo ohrožení zařízení, znemožnění vstupu na pozemky v souvislosti s údržbou vodovodu 
nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním vodovodu, neoprávněná manipulace se 
zařízením vodovodu - muže být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč dle § 32 odst. 7b.
- Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je 
investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho 
příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na 
vodovodu a kanalizaci odpovídá investor,
Vyjádření Povodí Vltavy s.p. - č.j.: 99355/2014-143 ze dne 29.10.2014
- Stavbou porušené břehy a pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní 
podnik uvést do původního stavu,
- Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění toku staveb, materiálem ani jinými závadnými látkami.
- Zaměření skutečného provedení výústního objektu bude předáno ve výkresové a digitální formě 
provoznímu středisku Vltava, Č. Budějovice (situaci s okolím do 50 m v měř, 1:500 a detailní situační a 
výškové uspořádání v meh 1: 100 s kótami v nadmořských výškách Bpv).

E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jindřichův Hradec, vyjádření č.j.: Z0980-16074879 ze dne 2.9.2015

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2017.

5. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby kanalizací, zejména vyhlášky č. 
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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6. Při provádění výkopů na veřejných pozemcích a komunikacích se výkopy přiměřeně vybaví 
bezpečnými a dostatečně širokými přechody nebo přejezdy. Výkopy nesmějí zabraňovat přístupu ke 
vchodům a vjezdům přilehlých staveb a pozemků. V nočních hodinách budou výkopy vybaveny 
dostatečným osvětlením.

7. Kontrolní prohlídky budou probíhat na kontrolních dnech. Termín konání kontrolních prohlídek dle 
jejich plánu bude předem oznámen vodoprávnímu úřadu.

8. Po skončení práce podá stavebník vodoprávnímu úřadu návrh na kolaudační souhlas stavby 
vodního díla - kanalizace. S návrhem budou předloženy tyto doklady: 
- protokol o předání a převzetí stavby
- dokumentace skutečného provedení
- geodetické zaměření skutečného provedení včetně hranic dotčených pozemků
- certifikáty použitých materiálů
- prohlášení o shodě
- zápis o ověření těsnosti kanalizace kamerovou zkouškou
- protokol o provedení tlakové zkoušky kanalizace
- protokol o vytyčení signálního vodiče.
- doklady o nepropustnosti a kompletnosti objektů ČS
- výchozí revize elektro k ČS

9. Po ukončení prací budou dány pozemky do stavu dle návrhu předložené PD a případné vzniklé škody 
budou majitelům uhrazeny.

Upozornění: 

Povolení stavby vodního díla pozbývá platnosti, pokud stavba nebude zahájena do 2 let od nabytí právní 
moci rozhodnutí (§ 115 odst. 4 stavebního zákona). Kanalizační a vodovodní přípojky nejsou vodními díly 
a jejich povolení podléhá příslušnému stavebnímu úřadu.

Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na respektování § 22 a § 23 zákona 
č. 20/1987 o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Obec Doudleby, č.p. 6, 37007 Doudleby

Odůvodnění:

Žadatel Obec Doudleby, Doudleby 6, 370 07 České Budějovice, kterou zastupuje - VAK projekt s r.o., 
Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČO: 28159721, jednatel Ing. Jiří Pudil podal dne 
20.8.2015 u zdejšího vodoprávního úřadu žádost o povolení stavby vodního díla „DOUDLEBY  -
DOSTAVBA KANALIZACE“ (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 295, 1185/1, 250/1, 1200/19, 
1200/1, 251/5, 266, 280/3, 1180/19, 1180/20, 37/1, 37/2, 1202/1, 1180/18 v katastrálním území 
Doudleby.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Zdejší odbor oznámil zahájení vodoprávního řízení
dne 31.8.2015, upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a upozornil, že 
námitky a připomínky mohou účastníci řízení podle ust. §112 odst. 2 stavebního zákona uplatnit 
nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení. 
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti 
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a 
dalšími doklady. 
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice přezkoumal tuto žádost, 
doloženou přílohami obsahující údaje, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného 
rozhodnutí na vodohospodářské poměry, uznal ji za způsobilou. 
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V rámci dostavby veřejné kanalizační sítě v obci Doudleby bude v prostorech veřejných komunikací 
vybudovány dvě větve splaškové gravitační kanalizace (Sběrač 1 - kamenina, DN 250, délka 289m, Sběrač 
2 – PP, DN 250, 165,3m) a jedna větev tlakové splaškové kanalizace (PE100RC, 63/3.8mm, dl. 201,5m), 
včetně bezpečnostního přepadu z čerpací stanice do řeky Malše.

Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad vydal územní rozhodnutí dne 14.1.2015 pod zn. SU 
9668/2014/Da, s nabytím právní moci dne 25.2.2015. A souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona 
pod zn. SU/5388/2015 Da dne 9.7.2015.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony 
a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě 
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby: doručováno veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 správního řádu, 
podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v KN 
přímo dotčených vlivem záměru: parc.č. 295, 1185/1, 250/1, 1200/19, 1200/1, 251/5, 266, 280/3, 
1180/19, 1180/20, 37/1, 37/2, 1202/1, 1180/18 v katastrálním území Doudleby.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili.

Poplatek:

Na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřuje se za 
vydání rozhodnutí správní poplatek ve výši 3000,- Kč, který byl zaplacen bankovním převodem na účet 
Magistrátu města České Budějovice dne 7.9.2015.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích podáním u zdejšího 
správního orgánu. 

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.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice
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Magistrát města, Kancelář tajemníka a Obec Doudleby žádáme o zveřejnění vyhlášky obvyklým 
způsobem na veřejné tabuli. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, poté je nutno toto 
potvrzené oznámení poslat zpět na zdejší odbor.

Vyvěšeno dne:…………………………………………… Sňato dne:…………………………………………………..

Obdrží:
Navrhovatel:

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

Na vědomí:
- Obec Doudleby - s žádostí o vyvěšení na úřední desce na 15 dnů
- MM - Odbor kanceláře tajemníka se žádostí o vyvěšení na 15 dnů
- Magistrát města České Budějovice - Odbor památkové péče 
- Stavební úřad, Magistrát města České Budějovice – zde
- OOŽP, oddělení ochrany přírody a krajiny - zde
- Povodí Vltavy s.p., Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice
- ČEVAK a.s., Severní 8, 370 10 České Budějovice
- Jihočeský vodárenský svaz, S.K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice
- E.ON Česká Republika, s.r.o., regionální správa, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Účastníkům stavebního řízení podle § 109 odst.1 písm.c) až g) stavebního zákona, mezi které patří 
rovněž vlastníci vedení dopravní a technické infrastruktury je doručováno „veřejnou vyhláškou“, dle 
ustanovení § 144 správního řádu v návaznosti na § 113 stavebního zákona. 
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona jsou identifikovaní označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
parc.č. st. 19, st. 20, st. 21, st.22, st. 23/1, st. 27/2, st. 27/3, st. 88, st. 479, 22, 24, 35/2, 33/2, 34/2, 35/3, 
35/6, 37/3, 40, 32/1, 32/2, 1180/8, 290/3, 250/23, 250/6, 250/7, 250/26, 250/25, 300/3, 246/13, 
300/14, 249/3, 249/2, 246/4, 246/5, 246/6, 246/7, 246/8, 246/9, 246/10, 246/11, 242/5, 246/12, 244, 
812/6, 287/2, 284/4, 284/26, 284/27, 284/28, 284/29, 284/30, 284/31, 384/32, 284/33, 284/34, 284/35, 
284/36, 284/37, 285/4, 285/5, 285/6, 87, 67/2, 272/2, 258/9 v katastrálním území Doudleby
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