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ROZHODNUTÍ 

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,  
370 76 České Budějovice, jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb.,  
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb.,  
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů  
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě oznámení podaného společností 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČ: 47116901, zplnomocněné na 
základě plné moci společností Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o., S.K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice, 
IČ: 4902117 (dále též „oznamovatel“) 

rozhodl 

podle ust. § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Obnova řad surové vody Římov – Plav II. a III. etapa“ 
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 

 
 

 
 

Identifikační údaje 
 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu: Obnova řad surové vody Římov – Plav II. a III. 
etapa 
Bod 3.7 Produktovody k přepravě plynu, ropy, páry, vody a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 - 
800 mm, pokud nepřísluší do kategorie I; ...kategorie II 
 

Zpracovatel oznámení: Mgr. Pavel Bauer (držitel autorizace podle § 19 zákona) 
                                      Bc. Petr Bauer 
 

2. Kapacita (rozsah) záměru:  
 

Záměrem je posílení vodárenské infrastruktury k dopravě surové vody mezi vodním dílem (VD) Římov a úpravnou 
vody (ÚV) Plav. Jedná se o nový dostatečně kapacitní vodovodní přivaděč DN 1200 mm o celkové délce 5 km. 
Součástí předkládaného záměru jsou dvě etapy rozšíření vodovodního přivaděče: 

SO 01 Řad surové vody Římov – Plav II. etapa 
         - úsek od ÚV k Malši v sídle Plav (portál štoly č. 2) 
SO 02 Řad surové vody Římov – Plav III. etapa 
         - úsek od sídla Střížov nad Malší za Doudleby (těsně za soutokem se Stropnicí) až k Malši v sídle 
Římov 

Řad bude přikládán ke stávajícímu řadu DN 1400 mm v celé délce navrhovaného řadu a bude plnit rovnocennou  
zásobní funkci ke stávajícímu přiváděcímu řadu. Stavba bude probíhat na katastrálních územích Římov, Doudleby, 
Kamenný Újezd, Plav a Heřmaň. Množství dopravované vody na ÚV Plav se v souvislosti s výstavbou rezervního 
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přiváděcího řadu nebude měnit. V současné době se odběr surové vody pro potřeby ÚV Plav pohybuje v rozsahu 
450 – 550 l/s. 
 
3. Umístění záměru:  
Kraj:  Jihočeský 
Obec:                          Římov, Kamenný Újezd, Doudleby, Plav, Heřmaň 
Katastrální území:       Římov, Kamenný Újezd, Doudleby, Plav, Heřmaň 
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 
Záměrem je posílení vodárenské infrastruktury pro účely dopravy surové vody z VD Římov do ÚV Plav. Umístění 
stavby je dáno polohou nádrže a úpravny, dále pak umístěním stávajícího řadu. Nový vodovodní přivaděč bude 
přikládán ke stávajícímu řadu v celé délce navrhovaného řadu a bude plnit rovnocennou zásobní funkci ke 
stávajícímu přiváděcímu řadu. Cílem je zajistit vyšší zabezpečenost dodávek vody na úpravnu. Kumulace s jinými 
záměry se nepředpokládá. Naopak záměr využívá trasu již stávajícího vodovodního přivaděče. Nové potrubí bude 
uloženo do země v těsném souběhu. Potenciální možností kumulace je souběh fáze výstavby dílčích etap trasy 
přivaděče, přičemž etapy II. a III. jsou předmětem oznámení záměru. Etapa I. je připravována samostatně.  
 
5. Stručný popis technického a technologického řešení: 
Členění stavby na stavební objekty: 
SO 01 Řad surové vody Římov – Plav II. etapa 
  SO 01.1 Řad surové vody - shybka pod Malší - II. etapa: DN 1000, 82 m 
  SO 01.2 Řad surové vody – II. etapa: DN 1200, 1295 m 
SO 02 Řad surové vody – III. etapa: DN 1200, 3734 m 
  SO 03.1 Úprava katodové ochrany 
  SO 03.1 Úprava katodové ochrany – II. etapa 
  SO 03.2 Úprava katodové ochrany – III. etapa 
 
SO 01 Řad surové vody Římov – Plav II. etapa 
Stavební objekt zahrnuje zdvojení řadu pro dopravu surové vody od portálu štoly č. 2 (Plav) až k napojení před ÚV 
Plav. Trasa je vedena od portálu jednoramennou shybkou (SO 01.1.) pod řekou Malší, kdy po cca 82 m bude 
zakončena ve výstupní šachtě. V celém tomto úseku dlouhém 1295 m bude vodovod uložen v souběhu s 
přiváděcím řadem DN 1400 mm. Úsek II. etapy bude zakončen v MVE na ÚV Plav napojením na nátok vodní 
turbíny TG2. 
 
SO 01.1 Shybka pod Malší 
Objekt je navržen jako jednoramenná vodovodní shybka z potrubí DN 1000 mm s uložením do betonového bloku.  
Zásahy do toku Malše spojené s realizací shybky budou prováděny mimo období tření ryb. 
 
SO 02 Řad surové vody Římov – Plav III. etapa 
Stavební objekt zahrnuje úsek přiváděcího řadu mezi propojovacím objektem (za křížením s VT Malší v obci 
Římov) a objektem stávajícího kalosvodu K5 (navázání na začátek I. etapy obnovy přiváděcího řadu). V celém 
tomto úseku délky 3 733 m bude potrubí přivaděče ukládáno v souběhu s přiváděcím řadem DN 1400. Před 
napojením I. a III. etapy je navržena propojovací armaturní šachta AŠ1. Šachta bude osazena na obou větvích 
přiváděcího řadu a vystrojena dvojicí klapkových uzávěrů DN 1200 a DN 1400 pro možnost řízení průtoku v obou 
větvích přiváděcího řadu. V trase řadu dojde ke křížení s tělesem silnic ( II/155 a III/15529) a déle ke křížení s 
drobnými vodními toky (Římovský potok, Bartochovský p., bezejmenný potůček). Křížení budou řešena 
podchodem (překopem, příp. bezvýkopově) s uvedením dotčeného povrchu stavbou do původního stavu. 
 
SO 03.1 Úprava katodové ochrany 
Stávající přiváděcí řad surové vody OC DN 1400 je katodicky chráněn stanicemi katodové ochrany (SKAO) Hamr a 
Plav. Stávající technický stav SKAO by měl zajistit dostatečný ochranný potenciál i projektovaného příložného řadu 
DN 1200 s třívrstvou PE pasivní izolací. Z tohoto důvodu bude provedena úprava stávající katodové ochrany 
zahrnující i nové potrubí. Součástí katodové ochrany budou i měřící a propojovací objekty umístěné na trase 
vodovodů v jejich ochranném pásmu.  
Úprava katodové ochrany představuje stavbu doplňkovou k novému vodovodnímu potrubí spočívající ve výstavbě 
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zemních kabelových rozvodů a propojovacích objektů o půdorysných rozměrech cca 20 x 20 cm.  

Odůvodnění 
 

1.  Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených 
v příloze č. 2 k tomuto zákonu: 
 

I. Charakteristika záměru 
V oznámení je posuzováno posílení vodárenské infrastruktury pro účely dopravy surové vody z VD Římov do ÚV 
Plav. Záměr řeší realizaci nového dostatečně kapacitního vodovodního přivaděče DN 1200 mm, který je navržen v 
těsném souběhu se stávajícím přivaděčem DN 1400 mm. Posuzované úseky II. a III. etapy vodovodního přivaděče 
mají celkovou délku cca 5 km. Cílem záměru není zvýšit odběr vody z VN Římov.  
II.  Umístění záměru 
Umístění záměru je navrženo souběžně se stávajícím vodovodním přivaděčem. Prochází obcemi Římov, Kamenný 
Újezd, Doudleby, Plav a Heřmaň.  
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
 

Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy 
Vliv na obyvatelstvo bude velmi malý, zanedbatelný. Vliv záměru lze očekávat pouze ve fázi výstavby, a to v 
důsledku vzniku hluku při stavební činnosti. Krátkodobé působení hluku z dopravy, které lze v tomto případě 
očekávat, nemůže relevantním způsobem ovlivnit veřejné zdraví. Částečně je rovněž možné počítat se 
znečištěním ovzduší výfukovými plyny a prachem. Nelze očekávat vznik znečištění ovzduší blížící se úrovni 
maximálně přípustných hodnot. Vliv záměru lez označit na krátkodobé mírné narušení faktoru pohody v blízkost 
stavby a přepravních tras.  
 
Vliv na vody bude velmi malý, zanedbatelný. Relevantním vlivem je zejména znečištění vody nerozpustnými 
látkami při výstavbě shybky pod Malší – zakalení vody. Vliv by měl být krátkodobý, v trvání několika hodin až dnů. 
Dosah vlivu lze očekávat několik stovek metrů pod zásahem.  
 
Záměr si vyžádá trvalé zábory půdy jen v minimálním rozsahu. Předpokládá se 82 m2 ZPF pro vzdušníkové a 
armaturní šachty. Položení vodovodního potrubí trvalý zábor ZPF nevyžaduje. Zábor půdy bude dočasný v rozsahu 
cca 10 ha. Odhad doby trvání stavby je cca 1 rok. Protože se jedná o liniovou stavbu, bude docházet k disturbanci 
povrchu dílčích částí území podstatně kratší dobu (1-2 měsíce). 
 
V místě vedení vodovodu na pozemcích určených k plnění funkce lesa bude nezbytné provést trvalé odnětí 
pozemků určených k plnění funkce lesa v místě uložení potrubí, a to v šířce ochranného pásma vodovodu a 
provést případně nezbytné odlesnění v rozsahu umožňujícím výstavbu potrubí (výkop + manipulační pruh). Rozsah 
trvalého záboru PUPFL se předpokládá cca 1500 m2. V trase stávajícího vodovodního přivaděče je udržováno 
bezlesí. Jedná se o krátké úseky drobných remízků, popř. křížení linií vzrostlé zeleně. Rozsah kácení vzrostlých 
dřevin bude poměrně malý. 
 
Vliv na přírodní poměry lze očekávat mírný negativní. Realizací přivaděče budou dotčeny zejména kulturní louky, v 
menší míře průseky v rámci remízů. Provedení výkopu a následné uvedení do stávajícího stavu je reálné, ke 
zhoršení stavu přírodního prostředí v podstatě nedojde. Nebyly zjištěny významnější druhy rostlin, které by mohly 
být stavbou ovlivněny. Nedojde ani k zásahům do přírodních biotopů, které by mohla časově omezená lokální 
disturbance ovlivnit. 
 
Z hlediska vlivu na faunu lze konstatovat, že druhy, které se v území vyskytují, by neměly být významně ovlivněny, 
protože jejich biotop je výrazně větší než biotop dotčený realizací záměru. Jedná se o člověkem narušená nebo 
částečně narušená stanoviště. Významnější druhy fauny z hlediska ochrany, které mohou být záměrem ovlivněny, 
nejsou v trase vodovodního přivaděče, popř. nejbližším okolí většinou evidovány. Výjimkou je vybudování shybky 
pod Malší. V dotčeném úseku Malše (v okolí sídla Plav) je starší údaj o výskytu klínatky rohaté (Ophiogomphus 
cecilia) a hlubenky skrytá (Aphelocheirus aestivalis). V těchto případech nelze vyloučit mírné negativní ovlivnění ve 
fázi výstavby. V další fázi přípravy projektu se předpokládá zpřesnění tohoto vlivu (resp. výskytu uvedených 
druhů). 
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Shrnutí 
V rámci zpracování oznámení záměru „Obnova řad surové vody Římov-Plav, II. a III. etapa, nebyly zjištěny 
významnější vlivy, které by vyžadovaly posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí v celém procesu dle zákona 
č. 100/2001 Sb. Dílčí potenciálně mírné negativní vlivy budou prověřeny samostatně v dalších fázích projektové 
přípravy. Záměr lze z hlediska vlivu na životní prostředí považovat za akceptovatelný. 
 
2. Úkony před vydáním rozhodnutí:  
 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,     
370 76 České Budějovice, který je příslušným úřadem podle § 22 písm. a) zákona, obdržel dne 6. 6. 2016 
oznámení záměru „Obnova řad surové vody Římov- Plav II. a III. etapa”, které bylo podáno prostřednictvím 
zplnomocněné společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov; IČ: 
47116901. Oznamovatelem záměru je Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o., S.K. Neumanna 19, 370 01 České 
Budějovice, IČ: 4902117. Oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu zpracovali Mgr. Pavel Bauer, autorizovaná osoba 
podle § 19 zákona a Bc. Petr Bauer. Předložené oznámení splňovalo náležitosti dle § 6 odst. 5 zákona proto, 
příslušný úřad zahájil zjišťovací řízení dopisem čj. KUJCK 83114/2016/OZZL ze dne 13. 6. 2016. Informace o 
zahájení zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16 zákona zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský 
kraj dne 14. 6. 2016, na úřední desce obce Heřmaň 15. 6. 2016, obce Plav 15. 6. 2016, obce Doudleby 15. 6. 
2016, obce Římov 17. 6. 2016, obce Kamenný Újezd 16. 6. 2016. V téže lhůtě bylo oznámení rozesláno k 
vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. Rovněž bylo oznámení 
záměru a informace o probíhajícím zjišťovacím řízení zveřejněno v internetových stránkách agentury CENIA, česká 
informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) nebo (www.mzp.cz/eia) - kód záměru JHC783 případně 
na stránkách http://www.kraj-jihocesky.cz/ (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Lhůta 
k vyjádření k oznámení byla do 4. 7. 2016. Cílem zjišťovacího řízení je u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 
odst. 1 písm. b) až f) zákona zjištění, zda mohou mít významný vliv na životní prostředí, případně zda mohou 
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti a zda budou posuzovány podle zákona.  Při určování, zda záměr nebo jeho změna může mít významné 
vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k povaze a rozsahu záměru, k jeho umístění, k obdrženým 
vyjádřením a k okolnosti, zda záměr nebo jeho změna dosahuje svou kapacitou limitních hodnot uvedených v 
příloze č. 1 k zákonu u záměrů příslušného druhu kategorie II. 
 
3.  Podklady pro vydání rozhodnutí:  
 

 Oznámení záměru „Obnova řad surové vody Římov – Plav, II. a III. etapa“ zpracované v květnu 2016 dle 
přílohy č. 3 k zákonu Mgr. Pavlem Bauerem (autorizovaná osoba) a Bc. Petrem Bauerem. 

 Vyjádření uvedená v bodě 4.  
 

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení: 
 

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vyjádření ze dne 24. 6. 2016, 
čj.: KHSJC 16034/2016/HOK CB-CK 

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice stanovisko ze dne 30. 6. 2016, zn.: 
ČIŽP/42/IPP/1608692.001/16/CDV 

 Obec Plav vyjádření ze dne 30. 6. 2016, zn. 251/2016 
 Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí vyjádření ze dne 29. 6. 2016, zn. 

OOŽP/6291/2016/Ko 
 MUDr. Jiří Fiedler Ph.D. a MUDr. Lenka Fiedlerová dopis ze dne 11. 7. 2016 
 
5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 
 

Krajská hygienická stanice se záměrem souhlasí bez připomínek a nepožaduje další posuzování. 
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) z hlediska ochrany přírody upozorňuje, že v případě kácení dřevin 
rostoucí mimo les je nutné načasovat toto kácení do období vegetačního klidu, tzn. od listopadu do konce března a 
při kácení dodržovat zákon o ochraně přírody (požádat o povolení orgán ochrany přírody, a to pro kácení všech 
dřevin, které jsou součástí významných krajinných prvků; mimo VKP pak pro dřeviny s obvodem kmene větším než 

http://www.cenia.cz/eia
http://www.mzp.cz/eia
http://www.kraj-jihocesky.cz/
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80 cm ve výšce 1,3 m nad zemí a zapojené porosty o ploše větší než 40 m2). Dále v případě potvrzení výskytu 
zvláště chráněného druhu klínatky rohaté zohlednit dobu líhnutí dospělců tohoto druhu (od května do července). 
Vypořádání: V dalších fázích projektové přípravy bude proveden biologický průzkum zaměřený na výskyt zvláště 
chráněných a ohrožených druhů bezobratlých v toku Malše (v prostoru shybky pod Malší a pod tímto profilem). V 
závislosti na výsledcích průzkumu bude zažádáno o výjimku ze zákazu podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. 
 

 z hlediska ochrany vod nemá ČIŽP podstatné připomínky za podmínky, pokud splaškové vody vznikající při 
výstavbě budou zneškodňovány v souladu s vodním zákonem.  

Vypořádání: Jedná se o zákonná opatření. 
 

 z hlediska odpadového hospodářství nemá ČIŽP k záměru připomínky. 
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 
Obec Plav se záměrem souhlasí a nemá žádné připomínky. 
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí 

  z hlediska vodního hospodářství uvádí, že výstavba řadu surové vody bude předmětem vodoprávního 
řízení na zdejším odboru. 

Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 

 z hlediska ochrany přírody a krajiny uvádí následující: 
- Lesy (lesní pozemky dle KN) a vodní toky (řeka Malše a její niva, malé vodoteče i břehy v případě kácení dřevin) 
jsou významnými krajinnými prvky ze zákona (VKP). 
- Řad kříží registrovaný významný krajinný prvek - Dvouřadé stromořadí u místní komunikace Z od osady Hamr. U 
tohoto prvku je třeba vést výkop tak, aby jím nebyly poškozeny dřeviny v aleji. Pro všechny zásahy, které by mohly 
vést k poničení VKP, si musí ten, kdo tyto zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 
- Výkopy v blízkosti vzrostlých dřevin musí být vedeny mimo kořenovou zónu dřeviny tj. za průmětem okraje koruny 
stromu na zem (tzv. okapová linie). Dřeviny na stavbě musí být obedněny a to do výše nejméně 2 m. 
- Pokud dojde při realizaci akce ke kácení zeleně, je potřeba si opatřit povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo 
les od příslušného obecního úřadu (v případě, že jsou keře nebo dřeviny součástí VKP je nutno vydávat povolení 
jejich pokácení pro všechny obvody kmenů resp. plochy keřů). Povolení ke kácení dřevin není potřeba, pokud 
nastanou podmínky uvedené ve vyhlášce o ochraně dřevin a povolování jejich kácení č. 189/2013 Sb. 
novelizované vyhláškou č. 222/2014 Sb. 
- Řad bude veden i skladebnými prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Příslušným orgánem 
ochrany přírody pro vydání vyjádření k umístění stavby do těchto prvků, a to u všech úrovní ÚSES, je zdejší odbor. 
- O toto vyjádření lze požádat samostatně, popřípadě bude spojeno s vydáním závazného stanoviska k VKP, 
pokud tyto budou současně biokoridorem či biocentrem. 
Vypořádání: Upozornění a požadavky obsažené ve vyjádření budou řešeny v rámci následných řízení. 
 

 z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu upozorňuje, že záměrem dojde k dotčení pozemků 
náležejících do ZPF o výměře cca 10 ha. Dle § 17a písm. j) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu je dotčeným správním úřadem krajský úřad, mají-li být dotčeny pozemky 
náležející do ZPF o výměře větší než 1 ha a menší nebo rovné 10 ha. 

Vypořádání: Problematika ochrany ZPF bude podrobně řešena v následující fázi povolovacího řízení. 
 

 z hlediska lesního hospodářství bez připomínek 
 z hlediska odpadového hospodářství bez připomínek 
 z hlediska ochrany ovzduší bez připomínek 

 
MUDr. Jiří Fiedler Ph.D. a MUDr. Lenka Fiedlerová (vlastníci nemovitosti č. p. 152 na pozemku st. 368 a pozemků 
1213/18 a 1213/47, k. ú. Plav) upozorňují na následující: 
- Nelegální velká navážka v prostoru nad přivaděčem: na pozemku 1213/9, který je sousedství výše uvedených 
pozemků, je nad stávajícím přivaděčem -  v rozsahu ochranného pásma vyznačeného v plánu územního rozvoje 
obce Plav- nelegální navážka smíšeného materiálu (beton z rušeného plotu, bahno a odpad z rybníka.). Výška 
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navážky je odhadem 8m nad terén, plocha opět hrubým odhadem 100-200 m2. Výkopové práce a průjezdy těžké 
techniky pod touto navážkou mohou vést k sesuvu (například v případě extrémních projevů počasí). Sesuv by mohl 
vést k prasknutí přivaděče a k přímému ohrožení nemovitosti. Předkladatel ve složce fotodokumentace 
nezachycuje problematické místo uvažované stavby.  
Vypořádání: Riziko sesuvů při výstavbě přivaděče je třeba posoudit v rámci geologického průzkumu. Geologický 
průzkum je investor povinen předložit příslušnému stavebnímu úřadu v rámci žádosti o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby, je-li vyžadován. 
 
- Při výkopových pracích dojde k narušení zásobování vodou dotčené nemovitosti.  
Vypořádání: Nemovitost je napojena na veřejný vodovod obce Plav. Dle sdělení investora nebude dodávka pitné 
vody vlivem výstavby přivaděče omezena. 
 
- Trvá nesoulad mezi rozsahem ochranného pásma přivaděče. V plánu územního rozvoje obce Plav je stále 
zaneseno dnešním zákonům odporující ochranné pásmo 30 m napravo a 15m nalevo od přivaděče (Rozhodnutí o 
ochranném pásmu přívodního vodovodního řádu z nádrže Římov, zn. j. VÚP/748/79-An, vydaného 16. 5. 1979). V 
překládaném projektu je pásmo zúženo na celkový rozsah 15m. Není jasný rozsah ochranného pásma.  
Vypořádání: Dle sdělení investora bude ochranné pásmo po výstavbě upraveno v parametrech 15m v zastavěném 
území a 25m mimo zastavěné území.  
 
- V projektu chybí údaj, že celý pozemek 1213/18 je tvořen zahradou 5 let starou. Tato zahrada, včetně drobných 
terénních úprav, plotu atd. je vytvořena podle projektu a odsouhlasena technickým pracovníkem předkladatele. V 
projektu by toto také mělo být v souvislosti s výše uvedeným pozemkem uvedeno a garantováno, že vše bude 
uvedeno do původního stavu.  
Vypořádání: Pozemek se nachází v ochranném pásmu stávajícího vodovodního přivaděče. Požadavek smluvní 
garance je mimo rámec zjišťovacího řízení a bude pravděpodobně řešen v následující fázi povolovacího řízení, kdy 
bude možné jej účelně uplatnit. 
 
- V horní části pozemku 1213/18 stojí velká plodící třešeň ptačí (Prunus avium). Je součástí stromořadí, které bylo 
vysazeno v extravilánu obce Plav podél komunikace směrem na Heřmaň ještě před budováním přivaděče. Pan 
Fiedler s kácením tohoto stromu při event. pracích nesouhlasí. 
Vypořádání: V případě kácení dřevin, které jsou součástí významných krajinných prvků; mimo VKP pak pro dřeviny 
s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 1,3 m nad zemí a zapojené porosty o ploše větší než 40 m2 je ten, 
kdo zásah zamýšlí, povinen požádat o povolení příslušný orgán ochrany přírody. Viz připomínka Magistrátu města 
České Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí. 
  
Dále nesouhlasí se zamýšlenými směry příjezdu na stavbu přes výše uvedené pozemky v jeho vlastnictví, jak jest 
uvedeno v koordinačním plánu C3.1. překládaného dokumentu. Nesouhlasí s rozsahem dočasného záboru půdy a 
dobou záboru jak je uváděno v oznámení. Dále vyjadřuje obavy nad generátorem prachu a hluku v těsné blízkosti 
obývané nemovitosti.  
Vypořádání: Koordinační plán výstavby v předloženém Oznámení je předběžný. Podrobněji bude tato otázka 
řešena v následující fázi povolovacího řízení, kdy bude možné požadavky uplatnit.  Problematika znečištění 
ovzduší výfukovými plyny a prachem je v Oznámení vyhodnocena. Dle zpracovatele nelze očekávat vznik 
znečištění ovzduší blížící se úrovni maximálně přípustných hodnot. Co se týče hlukového zatížení, s ohledem na 
krátkodobé působení zdroje hluku v trvání několika měsíců, lze vliv na veřejné zdraví vyloučit. Spíše se může 
jednat o mírné krátkodobé narušení faktoru pohody. 
 
Připomínky uvedené ve vyjádřeních dotčených správních orgánů mají většinou charakter upozornění a doporučení, 
případně se týkají povinností vyplývajících ze zákona a příslušných prováděcích předpisů. Dotčené územní 
samosprávné celky se k záměru nevyjádřily, vyjma dotčené obce Plav, která se záměrem souhlasí. Žádné z 
obdržených vyjádření neobsahovalo požadavek na posuzování záměru. Ze strany veřejnosti byly vzneseny 
připomínky, které lze účelně uplatnit v následující fázi povolovacího řízení. Příslušný úřad tedy na základě výše 
uvedeného nepovažuje za nutné, aby záměr byl posuzován podle zákona, neboť vlivy na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví jsou jednoznačně určeny a není potřeba je v dalším procesu posuzování 
upřesňovat a doplňovat.  
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Poučení o odvolání 
Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, OVSS II, České Budějovice 
oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení 
podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví,  
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona musí 
dotčená veřejnost doložit v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení na 
úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj. 
 
 

 

                   JUDr. Hana Vendlová 

vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny a EIA, 

odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 

  

         

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 
 
Obce Římov, Kamenný Újezd, Doudleby, Plav a Heřmaň se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě 
k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání vyrozumění o vyvěšení 
Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou dobu 
bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj a zveřejněno též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský 
kraj se písemnost považuje za doručenou. 

Záznam o zveřejnění:  

 

Vyvěšeno dne: …………………………     Sejmuto dne: ………………………… 

 

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. 

Razítko a podpis: ……………………………………………………
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ROZDĚLOVNÍK 

 

Obdrží účastník řízení (oznamovatel) na doručenku  

 Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o., S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice prostřednictvím  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Divize 03, Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov; pracoviště České 
Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 370 01 České Budějovice  (ds) 

Obdrží se žádostí o zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů (datovou schránkou) 

 Obec Doudleby, Doudleby 6,  370 07 Doudleby                                                                                

 Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24  Římov                                                                            

 Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd                                                                   

 Obec Plav, Plav 57, 370 07 Plav                                                                                                               

 Obec Heřmaň, Heřmaň 43, 370 07 Heřmaň     

 Jihočeský kraj prostřednictvím: Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační,  
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  

Obdrží po nabytí právní moci:  

Oznamovatel 

 Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o., S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice prostřednictvím  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Divize 03, Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov; pracoviště České 
Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 370 01 České Budějovice  (ds) 

Dotčené územní samosprávné celky (datovou schránkou) 

 Jihočeský kraj, k rukám člena rady paní Ing. Hany Tůmové, Ph.D., U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice   

 Obec Doudleby, Doudleby 6,  370 07 Doudleby                                                                                

 Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24  Římov                                                                            

 Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd                                                                   

 Obec Plav, Plav 57, 370 07 Plav                                                                                                               

 Obec Heřmaň, Heřmaň 43, 370 07 Heřmaň     
 

Dotčené správní úřady (prostřednictvím datové schránky) 

 Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, nám. Přemysla Otakara II. č.1, 2, 
370 92 České Budějovice     

 Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice                       

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České 
Budějovice                                                                                                                              

                                                      

Na vědomí   (prostřednictvím datové schránky)  

 Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10   

 Stavební úřad České Budějovice, Kněžská 19, 370 92 České Budějovice      
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