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ROZHODNUTÍ
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, (dále jen
"vodní zákon"), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„správní řád“), posoudil žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 9. 10. 2020 podaly
Město Vyšší Brod, IČO 00246191, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, Nemanická 2133/10, 370 10
České Budějovice,
jež zastupuje Stráský František, Ing., IČO 60642581, Plavská 1980/11, 370 01 České
Budějovice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

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

ke stavbě vodního díla
Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod
- vodohospodářské objekty
(dále jen "stavba").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Čísla hydrologického pořadí

Jihočeský kraj
Vyšší Brod
788996
Vyšší Brod
p.č. 212/1, 1699/2, 1706/1, 1706/10,
1726/2, 1726/8, 1749/1, 1749/4, 1749/5,
1749/6 a 1749/8
1-06-01-125

Stavební objekty:
SO 301 Vodovod
- Řad A v délce 658,79 m

- IPE 160/14,6 mm v délce 354,26 m
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- IPE 110/10 mm v délce 304,53 m
Přímé určení polohy orientačně (souřadnice X, Y):
Konec stavby
1204612, 773152
Začátek stavby
1204000, 773080
- Řad A1 v délce 21,67 m

- IPE 110/10 mm

- Řad A2 v délce 17,03 m

- IPE 160/14,6 mm

- Řad A3 v délce 17,03 m

- IPE 160/14,6 mm

- Řad A4 v délce 12,22 m

- IPE 90/8,2 mm

- Řad B v délce 20,34 m

- IPE 110/10 mm

Přímé určení polohy orientačně (souřadnice X, Y):
Konec stavby
1203986, 773033
Začátek stavby
1204002, 773047
Celková délka 747,08 m
SO 303 Dešťová kanalizace
Přímé určení polohy orientačně (souřadnice X, Y):
Konec stavby
1204017, 772910
Začátek stavby
1204685, 773120
- Sběrač D v délce 899,65 m

- DN 400 v délce 587,87 m
- DN 300 v délce 311,87 m
- DN 400 v délce 8,43 m (výměna)
- 26 revizních šachet

- Sběrač D1 v délce 7,9 m

- DN 300
- 1 revizní šachta

SO 305 Jednotná kanalizace
Přímé určení polohy orientačně (souřadnice X, Y):
Konec stavby
1204015, 772929
Začátek stavby
1204001, 773056
- Sběrač J v délce 139,10 m

- DN 300
- 5 nových revizních šachet, 1 stávající

Účelem stavby je rekonstrukce vodovodu pro zásobování obyvatelstva vodou, zřízení nové dešťové
kanalizace a nové jednotné kanalizace.
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
v únoru 2020 vypracoval Ing. František Stráský – ATELIER SIS a autorizovala Ing. Jana
Máchová (ČKAIT 0101441); číslo zakázky 18001; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:
a) Městský úřad Vyšší Brod, odbor životního prostředí a zemědělství č.j. MEUVB-930/2020-ZP
ze dne 19. 2. 2020
b) Krajské ředitelství Policie ČR č.j. KRPC-621-18/Čj-2020-020206 ze dne 17. 2. 2020
c) Městský úřad Český Krumlov, odboru památkové péče č.j. MUCK 06002/2020/OPP/JV ze
dne 7. 2. 2020
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d) Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů zn. 40109/2019-1150-OÚZ-ČB ze dne
24. 5. 2019
5. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření, souhlasů a stanovisek správců a
vlastníků sítí technického vybavení:
a) ČEVAK, a.s. č.j. O19070106448 ze dne 9. 1. 2020
b) E.ON Distribuce a.s. zn. F5269-27006491 (elektrická síť) ze dne 3. 1. 2020
c) E.ON Distribuce a.s. zn. V3090-27006492 (plyn) ze dne 3. 1. 2020
d) CETIN a.s. č.j. 842030/19 ze dne 27. 12. 2019
6. V době výstavby budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového
hospodářství.
O vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
V době realizace budou zabezpečeny odpady (např. igelity, papíry aj.) tak, aby nedocházelo ke
znečištění veřejného prostranství v okolí stavby.
Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál, vytěžený během stavební činnosti, není
odpadem, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely
stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Výkopová zemina se rovněž nestane odpadem za
splnění podmínek uvedených v § 3 odst. 5 nebo 6 zákona o odpadech. V ostatních případech je
zemina odpadem a je nutné s ní v tomto smyslu nakládat (předat oprávněné osobě).
Vyprodukované stavební odpady vzniklé v rámci stavby budou předány oprávněné osobě (např.
skládka, recyklační zařízení).
Přebytečná výkopová zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby bude do
doby kolaudace (popř. závěrečné kontrolní prohlídky) odstraněna v souladu se zákonem
o odpadech.
7. Při provádění stavby musí být volbou vhodných technologií maximálně omezena prašnost a
hluk.
8. Stavební práce prováděné v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny
tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny, včetně kořenového systému.
Při zemních pracích v blízkosti kořenových systémů dřevin rostoucích mimo les budou výkopové
práce prováděny ručně, aby nedošlo k poškození kořenového systému, a stavba bude
realizována v souladu s ČSN 839061.
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.
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 těsnostní zkoušky kanalizace
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

doklad o provedení tlakové zkoušky vodovodu
doklad o provozuschopnosti hydrantů
doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků (prohlášení o shodě)
doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou
doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů
geodetické zaměření stavby do aktuální kopie katastrální mapy, vč. technické zprávy,
seznamu souřadnic a popisem bodů
k) stanovisko KHS JČ kraje ke kolaudaci vodovodu (toto stanovisko KHS vypracuje po
předložení aktuálního rozboru vzorku vody z nového vodovodu)
l) dohodu o vzájemných právech a povinnostech vlastníků stávajících a nových vodovodů a
kanalizací, které spolu provozně souvisejí
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Město Vyšší Brod, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Odůvodnění
Dne 9. 10. 2020 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního řadu a
o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a dalšími doklady.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě
a ústního jednání, protože mu poměry v území byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Projektovou dokumentaci stavby v únoru 2020 vypracoval Ing. František Stráský – ATELIER SIS a
autorizovala Ing. Jana Máchová (ČKAIT 0101441); číslo zakázky 18001.
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
- Závazné stanovisko HZS Jč kraje č.j. HSCB-1848-4/2018 OU-CK ze dne 27. 2. 2020
- Závazné stanovisko Městského úřadu Vyšší Brod, odboru životního prostředí a zemědělství č.j.
MEUVB-930/2020-ZP ze dne 19. 2. 2020
- Závazné stanovisko Krajského ředitelství Policie ČR č.j. KRPC-621-18/Čj-2020-020206 ze dne
17. 2. 2020
- Závazné stanovisko Městského úřadu Český Krumlov, odboru památkové péče č.j. MUCK
06002/2020/OPP/JV ze dne 7. 2. 2020
- Závazné stanovisko KHS Jihočeského kraje č.j. KHSJC 37783/2019/HOK CB ze dne 10. 1. 2020
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů zn. 40109/20191150-OÚZ-ČB ze dne 24. 5. 2019
- Stanovisko Povodí Vltavy, s.p. zn. PVL-80674/2021-140 ze dne 19. 11. 2021
Vyjádření správců sítí:
- ČEVAK, a.s. č.j. O19070106448 ze dne 9. 1. 2020
- E.ON Distribuce a.s. zn. F5269-27006491 (elektrická síť) ze dne 3. 1. 2020
- E.ON Distribuce a.s. zn. V3090-27006492 (plyn) ze dne 3. 1. 2020
- CETIN a.s. č.j. 842030/19 ze dne 27. 12. 2019
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České Radiokomunikace a.s. zn. 0000074282 ze dne 12. 2. 2020
Vodafone Czech Republic a.s. zn. MW9910144935151376 ze dne 12. 2. 2020

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Vyšší Brod územní rozhodnutí č.j. MEUVB-5041/2019stav (spis. zn. MEUVB 6252/2018-TĎ-N) ze dne 11. 9. 2019 a souhlas se stavbou podle § 15
odst. 2 stavebního zákona č.j. MEUVB-5694/2020-stav (spis. zn. MEUVB 5691/2020-N) ze dne 27.
10. 2020.

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:
- ČEVAK a.s.,
- EG.D, a.s.,
- CETIN a.s.,
- ELTODO-OSVĚTLENÍ, vlastníci sítí technického vybavení
- vlastníci sousedních pozemků, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných
v KN:
Pozemek st.p.č. 5, 6/1, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18/5, 19, 20, 21, 22, 23/1, 24/1,
24/3, 25, 26, 27, 28/1, 30, 31/1, 31/2, 90/2, 91, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95, 96, 107,
108, 109, 110, 111/1, 113/1, 186, 192, 193, 194, 260, 263/1, 303, 314, 315/1, 315/2, 356, 357,
556, 558, 635, 689, 747, 827/4, 827/5, 833, 871 a 936 v k.ú. Vyšší Brod.
Pozemek p.č. 1, 200/2, 200/3, 211/3, 212/2, 213/2, 213/3, 218/1, 263/1, 377/2, 392/1, 393/1,
393/4, 393/12, 394/2, 394/3, 402/3, 405/3, 409/1, 410, 412/1, 412/2, 416/1, 417/2, 418/1, 419,
420/1, 421/3, 421/4, 421/5, 426/3, 943/1, 950/1, 950/9, 952/2, 964/1, 1706/11, 1706/12,
1706/17, 1706/18, 1706/19, 1706/21, 1723/1, 1725/1, 1726/6, 1726/7, 1749/2, 1749/7, 1749/9,
1749/10, 2023, 2024 v k.ú. Vyšší Brod.
Vyšší Brod č.p. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 43, 44, 45, 47, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 104, 140, 142, 143, 145, 192,
210, 227, 237, 238, 257, 258, 272, 321, 327, 328, 354, 355, 381, 427, 438, 445, 446, 462 a
463.
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 si ponechá pro vlastní potřebu.

Č.j. MUCK 04897/2022/OŽPZ/In

str. 6

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.
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

Příloha: Situace
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 25. 11. 2021.
Obdrží:
Účastník řízení o vydání stavebního povolení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
1. Stráský František, Ing., U Malše 20, 370 01 České Budějovice
v zastoupení pro:
Město Vyšší Brod, IČO 00246191, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
Správa a údržba silnic Jč kraje, IČO 70971641, Nemanická 2133/10,
370 10 České Budějovice,
Účastník řízení o vydání stavebního povolení podle § 27 odst. 2 správního řádu, § 109 písm.
c) a d) stavebního zákona:
2. ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IDDS: 3ndg7rf
3. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IDDS: nf5dxbu
4. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t
5. ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o., středisko Č. Budějovice, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha,
IDDS: k3h3xq2
Účastník řízení o vydání stavebního povolení podle § 27 odst. 2 správního řádu, § 109 písm.
e) stavebního zákona:
Účastníci se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v KN (doručeno veřejnou
vyhláškou).
Pozemek st.p.č. 5, 6/1, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18/5, 19, 20, 21, 22, 23/1, 24/1, 24/3, 25,
26, 27, 28/1, 30, 31/1, 31/2, 90/2, 91, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95, 96, 107, 108, 109, 110,
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111/1, 113/1, 186, 192, 193, 194, 260, 263/1, 303, 314, 315/1, 315/2, 356, 357, 556, 558, 635, 689,
747, 827/4, 827/5, 833, 871 a 936 v k.ú. Vyšší Brod.
Pozemek p.č. 1, 200/2, 200/3, 211/3, 212/2, 213/2, 213/3, 218/1, 263/1, 377/2, 392/1, 393/1, 393/4,
393/12, 394/2, 394/3, 402/3, 405/3, 409/1, 410, 412/1, 412/2, 416/1, 417/2, 418/1, 419, 420/1,
421/3, 421/4, 421/5, 426/3, 943/1, 950/1, 950/9, 952/2, 964/1, 1706/11, 1706/12, 1706/17, 1706/18,
1706/19, 1706/21, 1723/1, 1725/1, 1726/6, 1726/7, 1749/2, 1749/7, 1749/9, 1749/10, 2023, 2024
v k.ú. Vyšší Brod.
Vyšší Brod č.p. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 43, 44, 45, 47, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 104, 140, 142, 143, 145, 192, 210, 227,
237, 238, 257, 258, 272, 321, 327, 328, 354, 355, 381, 427, 438, 445, 446, 462 a 463.
Dotčené orgány:
6. Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IDDS: 7tnbs9d
7. Městský úřad Český Krumlov, Odbor dopravy a silničního hospodářství - zde
8. Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče - zde
9. KHS Jč kraje, ú.p. Český Krumlov, Na Sadech 1858/25, 370 01 České Budějovice, IDDS:
agzai3c
10. HZS Jč kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice, IDDS: ph9aiu3
11. Krajské ředitelství policie Jč kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, Lannova
tř. 193/26, 370 01 České Budějovice, IDDS: eb8ai73
Na vědomí:
12. Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice, IDDS: gg4t8hf
Dále se doručí se žádostí o zveřejnění na úřední desce:
13. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska - zde
14. Město Vyšší Brod, úřední deska, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IDDS: 7tnbs9d
Toto oznámení bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách vodoprávního
úřadu Městského úřadu Český Krumlov a města Vyšší Brod. Oznámení bude též zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup (poslední den této lhůty se považuje za den oznámení,
byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup).
Oznámení s vyznačeným datem vyvěšení bude vráceno vodoprávnímu úřadu.

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

Vejmuto dne .......................................................
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje sejmutí
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