Městský úřad Český Krumlov
Odbor životního prostředí a zemědělství
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Sp. zn.:
Č. j.:
Vyřizuje:
Dne:

S-MUCK 09342/2016/Si
MUCK 29308/2016/OŽPZ/Si
Petr Šipon, DiS.
26.05.2016

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Výroková část:
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební
úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jako místně příslušný správní
orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„správní řád“), v řízení posoudil žádost, kterou dne 20.01.2016 podala
Obec Mojné, IČ: 00665665, Mojné 19, 382 32 Mojné,
kterou zastupuje na základě plné moci: Alena Hanselová IN-AL, IČ: 72189886, Pod Hrází 579, 381
01 Český Krumlov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona
vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:
Vodovod Mojné – Černice
(dále jen "stavba").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Jihočeský kraj
Mojné
698130, 698148
Rájov-Černice, Mojné
parc. č. 380/5, 425/1, 425/2, 425/4, 425/5,
425/6, 584/1, 584/2, 587 v katastrálním území
Rájov-Černice, parc. č. 1003/1, 1003/14,
1003/15, 1003/16, 1003/17, 1003/18, 1030/1,
1030/7, 1311/1, 1311/5, 1311/6, 1311/10,
1311/11, 1311/12, 1311/13, 1311/14,
1311/15, 1311/16, 1321/5, 1368/1, 1368/3,
2276/1, 2333/1 v katastrálním území Mojné
1-06-01-191 a 1-06-01-192

Čísla hydrologického pořadí
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X,
Y)
1180183, 764588 (orientačně)
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X,
Y)
1180844, 763083 (orientačně)
Stavební objekty:
Vodovodní řady
Druh vodovodního řadu
Celková délka řadu
Jmenovitá světlost řadu

zásobovací síť
1759 m
DN 90/8,2 mm, PE 100
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Údaje o předmětu rozhodnutí:
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven
vody

vodovodní řady zásobovací sítě

Účelem stavby je vybudování nového vodovodního řadu pro zásobování obyvatelstva místní části Černice
vodou.
II. Podle § 15 odst. 3 vodního zákona stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracoval Ing. Radek Mára, autorizoval Ing. Lubomír Štros (ČKAIT: 0101337) v listopadu 2011;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
a) Budou dodrženy podmínky ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze
dne 20.11.2014 pod č.j. 727376/14 a E.ON Servisní, s.r.o., RCDS České Budějovice ze dne
15.07.2015 pod značkou H18585-16068813.
3. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
a) Potrubí vodovodu bude uloženo pode dno koryta vodního toku minimálně do hloubky 1m.
b) Místo přechodu vodního toku bude označeno na jednom břehu směrovou tyčkou.
c) Po dokončení stavebních prací bude uvedeno koryto vodního toku do původního stavu.
d) Povodí Vltavy s.p. bude přizváno k uložení vodovodu pode dno koryta vodního toku.
2. Stavba může být zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dokončena bude do 2 let ode dne
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě nedodržení lhůty k dokončení stavby je stavebník
povinen požádat vodoprávní úřad o prodloužení této lhůty s uvedením důvodů, pro něž nebyla
stanovená lhůta dodržena.
3. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty nebo porosty. Vzniklé škody budou
nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
4. Původce odpadů (dodavatel stavby) bude v době výstavby dodržovat všechny platné zákony a
předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona o odpadech.
5. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit (§ 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech), převést
do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
6. S odpady lze nakládat pouze v zařízeních k tomu určených (§ 12 odst. 2 zákona o odpadech).
7. O vyprodukovaných odpadech bude vedena jednoduchá evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
8. Při provádění stavby musí být volbou vhodných technologií maximálně omezena prašnost a hluk.
9. Stavba bude viditelně označena štítkem "Stavba povolena". Stavebník učiní opatření, aby po dobu
realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených.
10. Stavba bude prováděna oprávněnou firmou na základě výběru stavebníka. Stavebník písemně sdělí
vodoprávnímu úřadu nejpozději 15 dní před zahájením stavby název, adresu a sídlo dodavatele a
jméno a adresu osoby, která bude zodpovědná za provádění prací, z důvodu kontroly oprávnění k
provádění stavby.
11. Stavební povolení včetně ověřené projektové dokumentace bude neustále na stavbě k dispozici pro
potřebu kontrolních orgánů.
12. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny podzemní sítě a práce v blízkosti těchto
vedení budou prováděny dle pokynů jednotlivých správců sítí. Podzemní sítě nesmějí být poškozeny.
13. Výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musejí být ohrazeny.
14. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, vydaného podle § 122 stavebního
zákona. O vydání kolaudačního souhlasu bude s předstihem požádáno.
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15. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží:
a) zápis o předání a převzetí stavby (pokud byl sepsán)
b) dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci
c) popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s
informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny
d) doklad o provedení tlakové zkoušky vodovodu
e) doklad o provozuschopnosti hydrantů
f) doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků (prohlášení o shodě)
g) doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou
h) doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů při stavbě
i) geodetické zaměření stavby do aktuální kopie katastrální mapy, vč. technické zprávy, seznamu
souřadnic a popisem bodů
j) stanovisko KHS JČ kraje ke kolaudaci vodovodu (toto stanovisko KHS vypracuje po předložení
aktuálního kráceného rozboru vzorku vody z nového vodovodu)
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Mojné, IČ: 00665665, Mojné 19, 382 32 Mojné
Odůvodnění:
Dne 20.01.2016 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo
zahájeno řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 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, a to:
- Plnou moc pro Alenu Hanselovou, IN-AL k zastupování stavebníka v řízení o vydání stavebního
povolení vodního díla.
- Společné vyjádření MěÚ Č. Krumlov, OŽPZ ke stavbě „Vodovod Mojné – Černice“ ze dne
29.02.2012 sp.zn. S-MUCK 06575/2012/2.
- Vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, OZZL ke stavbě ze dne 20.02.2012 č.j. KUJCK
3750/2012 OZZL/2/JM.
- Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene mezi stavebníkem a vlastníky dotčených
pozemků (celkem 29 smluv).
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní
úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude
možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Radek Mára, autorizoval Ing. Lubomír Štros (ČKAIT:
0101337) v listopadu 2011.
Stavebník předložil k žádosti stanoviska:
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 20.11.2014 č.j. 727376/14.
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 15.07.2015 zn. H1858516068813.
- Vyjádření o neexistenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ze dne 15.07.2015 zn. H1858516068813.
- Vyjádření KHS JČ kraje ke stavbě ze dne 01.03.2012 č.j. KHSJC 03252/2012/HOK.CBCK.
- Stanovisko Povodí Vltavy s.p. jako správce povodí a vyjádření účastníka vodoprávního řízení ke
stavbě ze dne 28.11.2014 zn. 107062/2014-142.
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K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Český Krumlov územní rozhodnutí pod č.j. MUCK
63119/2015 (sp.zn. S-MUCK 47852/2015-Be) dne 27.11.2015 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2
stavebního zákona pod č.j. MUCK 10651/2016 (sp.zn. S-MUCK 09738/2016-Be) dne 24.02.2016.
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.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění:
Kamil Kocmich, Vojtěch Pöschel, Eva Šítalová, Václav Šítal, Zemědělské družstvo Mojné, Hynek Máče,
Libuše Hromádková, Josef Kadič, Václav Cába, Václav Šítal, Petra Štropová, František Hintermüller,
Slávek Havlíček, Zdeněk Homolka, Jan Mráček, Petr Vaclík, Anna Klečacká, Ludmila Špilínková, Jan
Štindl, Růžena Stindlová, Marie Vančurová, Václav Bohdal, Blažena Kahovcová, Miloslav Mittasch, Ing.
Ivana Rozhoňová, Mgr. Jiří Štindl, Pavel Štindl, Petr Štindl, Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský
kraj, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, E.ON Servisní, s.r.o., RCDS České Budějovice,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Upozornění:
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje si vodoprávní úřad
ponechá pro vlastní potřebu.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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 Českých 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.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Vlasta Horáková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky 18 odst.
1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 11.05.2016.
Příloha:
-

situační výkres

Obdrží:
účastníci řízení § 27 odst. 1 správního řádu (doručenky)
1. Alena Hanselová IN-AL, Pod Hrází č.p. 579, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
zastoupení pro: Obec Mojné, Mojné 19, 382 32 Mojné


účastníci řízení § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou)
Kamil Kocmich, Žďár č.p. 9, 382 41 Kaplice 1
Vojtěch Pöschel, Mojné č.p. 35, 382 32 Velešín
Eva Šítalová, Mojné č.p. 1, 382 32 Velešín
Václav Šítal, Mojné č.p. 1, 382 32 Velešín
Zemědělské družstvo Mojné, IDDS: 7yftztw, sídlo: Mojné č.p. 72, 382 32 Velešín
Hynek Máče, Černice č.p. 28, Mojné, 382 32 Velešín
Libuše Hromádková, Za Kapličkou č.p. 73, 382 21 Kájov
Josef Kadič, Černice č.p. 5, Mojné, 382 32 Velešín
Václav Cába, Zubčice č.p. 13, 382 32 Velešín
Václav Šítal, Mojné č.p. 14, 382 32 Velešín
Petra Štropová, Zlatá Koruna č.p. 14, 381 01 Český Krumlov 1
František Hintermüller, Mojné č.p. 6, 382 32 Velešín
Slávek Havlíček, Mojné č.p. 12, 382 32 Velešín
Zdeněk Homolka, Mojné č.p. 51, 382 32 Velešín
Jan Mráček, Mojné č.p. 53, 382 32 Velešín
Petr Vaclík, Mojné č.p. 23, 382 32 Velešín
Anna Klečacká, Dírná-Závsí č.p. 19, 392 01 Soběslav
Ludmila Špilínková, Komenského č.p. 6, 382 26 Horní Planá
Jan Štindl, Na Stráni č.p. 1631, 250 88 Čelákovice
Růžena Stindlová, Náměstí č.p. 11, 382 03 Křemže
Marie Vančurová, Zahradní č.p. 384, 382 73 Vyšší Brod
Václav Bohdal, Srnín č.p. 68, 381 01 Český Krumlov 1
Blažena Kahovcová, Zlatá koruna č.p. 112, Zlatá Koruna, 381 01 Český Krumlov
Miloslav Mittasch, Přídolí č.p. 29, 381 01 Český Krumlov 1
Ing. Ivana Rozhoňová, Emy Destinové č.p. 935/21, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Mgr. Jiří Štindl, Sdružená č.p. 1685, 393 01 Pelhřimov
Pavel Štindl, Nová č.p. 1973/46, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Petr Štindl, Sukova č.p. 1610, 432 01 Kadaň 1
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, IDDS: z49per3, sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130
00 Praha 3-Žižkov
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf, sídlo: Litvínovická č.p. 5, 371 21
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České Budějovice 2
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS České Budějovice, IDDS: 3534cwz, sídlo: Křižíkova č.p. 1676/9, České
Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha
3-Žižkov
Na vědomí:
1. Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov 1
2. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

dále se doručí se žádostí o zvěřejnění na úřední desce:
1. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
2. Obecní úřad Mojné, IDDS: je3bm4w
sídlo: Mojné č.p. 19, 382 32 Velešín

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách Obce Mojné a
vodoprávního úřadu MěÚ Český Krumlov. Rozhodnutí bude též zveřejněno způsobem umožňující
dálkový přístup (poslední den této lhůty se považuje za den oznámení, byla-li v této lhůtě splněna
povinnost zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup). Rozhodnutí s vyznačeným datem vyvěšení
bude vráceno vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne ……………………………………
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení

