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ROZHODNUTÍ
Veřejná

v yhláška

Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části na pozemcích KN p.č. st. 2, p.č. 473,
491, 524, 527/2, 527/3, 730/5, 904/112, 904/113, 904/125, 904/127, 904/128, 904/145,
931/1, 931/7, 932/1, 932/2, 933/1, 933/2, 937/41, 937/53, 947/1, 950, 953/1, 953/3, 954/1 v
katastrálním území Pravětín, obec Vimperk a na pozemcích KN p.č. 1225/2, 1225/3,
1985 a 2641/2 v katastrálním území Vimperk, obec Vimperk.
Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk, odbor
životního prostředí, který je podle § 106 a § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
příslušným vodoprávním úřadem s působností speciálního stavebního úřadu

A.
POVOLUJE
žadateli:
Město Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk, IČ 00250805
prostřednictvím zplnomocněného zástupce:
Sweco Hydroprojekt a.s., Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, IČ 26475081
provedení stavby vodního díla podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 stavebního
zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a to se
souhlasem místně příslušného stavebního úřadu v souladu s § 15 odst. 2 stavebního
zákona.

Popis stavby vodního díla:
Účelem stavby je vybudování nového kanalizačního řadu a odkanalizování místní části
Pravětín.
Stavba vodního díla zahrnuje z hlediska vodohospodářského tyto stavební objekty:
- Stoka SK.A DN 300 o celkové délce 1082,1m
- Stoka SK.B DN 300 o celkové délce 577,36 m
- Stoka SK.B.1 DN 300 o celkové délce 167,97 m
- Stoka SK.B.2 DN 250 o celkové délce 17,3 m
- Stoka SK.B.3 DN 250 o celkové délce 85,2 m
- Stoka SK.B.4 DN 250 o celkové délce 3,0 m
- Stoka SK.B.4.1 DN 250 o celkové délce 175,73 m
- Výtlačný řad V.1 d90 o celkové délce 438,16 m
- Výtlačný řad V.2 d63 o celkové délce 200,75 m
- Čerpací stanice ČS1 pro 70 EO kompaktní technologie v PEHD
- Čerpací stanice ČS2 pro 10 EO kompaktní technologie v PEHD
- Akumulační prostor na stoce SK.B mezi šachtami ŠB.1 a ŠB.2 DN 500 v délce
24,5 m o objemu 4,6 m3
- Uklidňovací revizní šachty na gravitačních stokách, kyneta obložena čedičem
- Přípojka NN pro kanalizační čerpací stanici ČS1
- Přípojka NN pro kanalizační čerpací stanici ČS2
Součástí této stavby nejsou stavby SO 104 - přípojky splaškové kanalizace ustanovení § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů nejsou tyto stavby stavbami vodních děl,
součástí této stavby není stavba SO103 - přeložka podzemního kabelu NN ani stavby
SO 102 - přípojky NN.
Na gravitační kanalizaci budou vybudovány betonové prefabrikované revizní šachty DN 1000
s poklopy.
Orientační určení polohy (souřadnice Y, X v souřadnicovém systému S-JTSK):
Stoka SK.A začátek:
konec:

Y = 803673
Y = 803263

X = 1150380
X = 1151326

Výtlačný řad V.1 začátek:
konec:
Čerpací stanice ČS1:

Y = 803263
Y = 803140
Y = 803140

X = 1151326
X = 1151713
X = 1151713

Stoka SK.B začátek:
konec:

Y = 803140
Y = 803206

X = 1151713
X = 1151226

Stoka SK.B.1 začátek:
konec:

Y = 803143
Y = 802993

X = 1151815
X = 1151877

Stoka SK.B.2 začátek:
konec:

Y = 803164
Y = 803180

X = 1151880
X = 1151874
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Stoka SK.B.3 začátek:
konec:

Y = 803189
Y = 803259

X = 1151911
X = 1151880

Stoka SK.B.4 začátek:
konec:

Y = 803164
Y = 803260

X = 1151880
X = 1151885

Stoka SK.B.4.1 začátek:
konec:

Y = 803233
Y = 803301

X = 1151942
X = 1152096

Výtlačný řad V.2 začátek:
konec:

Y = 803211
Y = 803301

X = 1151934
X = 1152096

Čerpací stanice ČS2:

Y = 803301

X = 1152096

B.
Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, který je podle § 106 a § 15 odst. 4
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů příslušným vodoprávním
úřadem s působností speciálního stavebního úřadu

UKLÁDÁ

žadateli:
Město Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk, IČ 00250805
prostřednictvím zplnomocněného zástupce:
Sweco Hydroprojekt a.s., Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, IČ 26475081
podle § 15 odst. 4 vodního zákona předložení povolení k provozování výše uvedeného
prodlouženého veřejného vodovodního a kanalizačního řadu citovaného ve výroku ozn. A
spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
Povolení se uděluje za dodržení těchto povinností a podmínek:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou
vypracoval Sweco Hydroprojekt a.s., Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, IČ
26475081, zodpovědný projektant Ing. Petra Niedlová, autorizovaný inženýr pro
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT-0101872 a za dodržení
všech platných stavebních a bezpečnostních předpisů. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího souhlasu povolujícího orgánu (spec. stavebního úřadu).
2. Stavba vodních děl bude provedena dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k provádění vodních děl jako předmětu své činnosti. Před zahájením
stavby oznámí stavebník povolujícímu orgánu (vodoprávnímu úřadu) termín zahájení
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3.
4.
5.

6.

7.

-

-

stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu vodního díla
provádět včetně dokladu o jeho oprávnění podle zvláštních předpisů k provádění
vodních děl. V případě změny stavebního podnikatele (zhotovitele stavby) bude toto
rovněž vodoprávnímu úřadu včas oznámeno.
Před prováděním zemních prací budou vytýčeny veškeré podzemní sítě a zařízení a
budou respektovány podmínky jejich ochrany dle pokynů a požadavků jednotlivých
správců, provozovatelů či vlastníků těchto sítí a zařízení.
Před prováděním zemních prací budou vytýčeny veškeré podzemní sítě a zařízení a
budou respektovány podmínky jejich ochrany dle pokynů a požadavků jednotlivých
správců, provozovatelů či vlastníků těchto sítí a zařízení.
Budou dodrženy níže uvedené podmínky vyjádření ČEVAK, a.s. ze dne 25.6.2018
pod č.j.: 018010035636:
- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení
sítí provozovaných ČEVAK, a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou
potřebu
provede
ČEVAK,
a.s.
–
p.
Stehlík,
tel.
731 134 286,
vaclav.stehlik@cevak.cz
Kodada
Čestmír,
tel.
606 913
11,
cestmir.kodada@cevak.cz (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní
předem)
- V projektové dokumentaci pro stavební řízení bude doplněna technologie obou
čerpacích stanic odpadních vod. U ČS1 bude možnost připojení k vnějšímu zdroji
při výpadku proudu.
- V projektové dokumentaci bude uvedena potřeba vody pro běžnou i požární
potřebu v l/s a tlakové poměry.
- V projektové dokumentaci bude uvedeno množství odváděných splaškových a
dešťových vod v l/s.
- Na kanalizačních přípojkách budou osazeny revizní šachty (min. DN 400 mm).
- Vodohospodářské sítě budou navrženy v souladu s příslušnou technickou
normou.
- Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí
popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 10.
- Projektovou dokumentaci pro stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření
společnosti ČEVAK, a.s.
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (dále jen SEK) nebo její
ochranné pásmo. Stavebník je povinen při provádění prací dodržovat Všeobecné
podmínky SEK uvedené ve vyjádření č.j.: 580100/18 ze dne 5.4.2018 a ve sdělení
zn.: SW – 121/18 ze dne 7.6.2018.
Stavba se nachází v ochranném pásmu (OP) zařízení distribuční soustavy ve
vlastnictví ECD (nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní
vedení NN,). Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. ze dne
6.4.2018 pod zn.: M18391-16243429 a níže uvedené podmínky souhlasu se stavbou
a činností v OP zařízení distribuční soustavy E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne
13.6.2018 pod zn.: P20695-16258247:
V OP zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně
dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se
konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
k těmto zařízením
Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém
území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře
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viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu
trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak,
aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14
dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že
nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor
zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na
určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho
polohy. Vytýčení kabelů VN,NN zajistí Milan Brom, tel.: 388 344 620, email:
milan.brom@eon.cz.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li
provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …), aby nedošlo
k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými
tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro
zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným
zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O
kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při
nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na
náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33
3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 3333-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN
61 936-1.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a
jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o
celkové hmotnosti nad 6t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve
vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy č. 16243429 ve vlastnictví a
provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 6.4.2018.
- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN,
podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou
Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce
v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům
v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV,
je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat
nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je
nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat
nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- Při objednávání beznapěťového stavu vedení VN vždy uveďte jméno osoby
s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací (§7 nad 1000 V dle vyhl. 50/78Sb.), která
bude přítomna na místě stavby a převezme od provozovatele distribuční soustavy
vypnutý úsek vedení VN (prostřednictvím příkazu B).
- Ochranné pásmo kabelového vedení NN je 1 m od krajního kabelu na každou stranu.
Křížení a souběh nového vodovodního a kanalizačního řádu se stávajícím vedením
NN bude provedeno v souladu s ČSN v nejmenších svislých a vodorovných
vzdálenostech 0,4 m. Pokud nebude možno dodržet výše uvedenou vzdálenost,
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bude křížení a souběh proveden v nejmenších svislých a vodorovných vzdálenostech
0,2 m a kabelové vedení NN bude v těchto místech nutné opatřit betonovou
chráničkou (žlaby). Provedení této dodatečné ochrany zhotovitel objedná u E.ON
Servisní, s.r.o. na náklady investora stavby. Objednávka této dodatečné ochrany
bude provedena s dostatečným časovým předstihem (min. 3 měsíce).
- V rámci výše uvedené stavby dojde ke kolizi záměru Investora se stávajícím
umístěním kabelových tras ( viz SO 103 Souhrnné technické zprávy). Ze strany
Investora stavby je nutné v dostatečném časovém předstihu požádat o přeložku
zařízení NN.
- Výstavba nového kanalizačního řádu bude provedena v minimální vzdálenosti 10 m
od stávajících podpěrných bodů venkovního vedení VN a distribuční trafostanice
VN/NN.
- Kontakty správců zařízení: VN+NN – Regionální správa, Ing. Petr Hrabák, tel.:
388 344 634, e-mail: petr.hrabak@eon.cz.
8. Stavba se nachází v ochranném pásmu (OP) zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví
ECD (plynovod STL D 225, D 63 a plynovodní přípojky D 32, D 25). Budou dodrženy
podmínky vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 6.4.2018 pod zn.: M18391-16243429 a
níže uvedené podmínky souhlasu se stavbou a činností v OP zařízení distribuční
soustavy plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 13.6.2018 pod zn.: J3592416258076 :
- V OP plynového zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy
podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje,
že v OP plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých
důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
- Zakreslení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem
přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou
pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na
staveništi byli o hranicích ochranného pásma informováni.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu a to nejméně
14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude
možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor
zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu na
určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení plynovodu a katodové
ochrany zajistí Jiří Turek, tel.: 606 660 920, email: jiri.turek@eon.cz.
- Prokazatelné seznámení pracovníků konající výkopové práce s uložením
plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na
maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační
prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3050 (NTP a
STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou
zeminou nebo kopaným pískem).
- Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu,
aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si
vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby
s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN EN 1594,
TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 a
03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umisťování objektů a
provádění zemních prací.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O
kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé
na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
Čj.: MUVPK-ŽP 10525/19-LAJ
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Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových
konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci ECZR ke kontrole neporušenosti sítí.
O kontrole bude proveden zápis.
- Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety
terénu.
- Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/2000 Sb.,
v platném znění, po předchozí dohodě se správcem zařízení.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li
písemnou dohodou stanoveno jinak.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve
vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECD a podmínkách
práce v jeho blízkosti ze dne 6.4.2018.
- Požadujeme dodržet všechny prostorové normy a z nich plynoucí podmínky pro
souběhy, křížení a stavby. Před stavbou nutno plynovod vytýčit a případné změny a
odchylky nutno řešit s projektantem. V případě, že křížení kanalizace a plynovodu
nebude min. 0,5 metru požadujeme, aby byl plynovod či kanalizace v místě křížení
opatřen chráničkou o délce min. 2,5 metru a křížení bylo min. 15 cm. Souběh sítí
kanalizace a plynovodu min. 1 metr. Pokud nebude možno dodržet výše uvedenou
podmínku požadujeme provedení přeložky plynárenského zařízení na náklady
stavebníka.
- Ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení na telefonní číslo Poruchové
služby 1239.
- Kontakty správců zařízení:
VTL – Regionální správa zemního plynu, Ivan Schmeister, tel.: 602 443 458, email:
ivan.schmeister@eon.cz
STL, NTL – Regionální správa zemního plynu, Jiří Krajíc, tel.:388 344 618, email:
jiri.krajic@eon.cz.
9. Budou dodrženy níže uvedené podmínky Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání části
silničního pozemku silnice III. třídy č. 140 20 (poz. parc. KN č. 931/1, 931/7, 937/41 a
937/53 vše v k. ú. Pravětín), které vydal MěÚ Vimperk, odbor dopravy a silničního
hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad dne 11.7.2018 pod č.j.: MUVPK-OD
23014/18-KAV:
- Stavba bude provedena za dodržení podmínek stanovených ve vyjádření Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., IČ 709 71 641, Nemanická 2133/10, 370 10
České Budějovice, závod Prachatice, č. j.: SUSJcK – 09145/2018 z 11.6.2018 a
13.6.2018:
 Oprava silnice v průtahu Pravětínem bude provedena v celé šířce vozovky
stejnou technologií – reprofilací konstrukčních vrstev, která byla použita
v roce 2015 při kompletní modernizací silnice.
- Z důvodu, že bude stavebními pracemi dotčena silnice III/145 20, požádá zhotovitel o
povolení zvláštního užívání pozemní komunikace z důvodu provádění stavebních
prací a povolení uzavírky. Žádosti budou doloženy souhlasem vlastníka dotčené
pozemní komunikace a souhlasem příslušného orgánu Policie ČR.
- Zvláštní užívání pro uložení podzemního vedení v silničním pozemku je povoleno na
dobu životnosti předmětného vedení.
10. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází podzemní a nadzemní vedení veřejného
osvětlení. Budou dodrženy podmínky vyjádření Města Vimperk, zastoupené odborem
investic a údržby č.j.: IU 99387/18 MIS ze dne 4.5.2018.
-
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K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
- zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy a to v případech, kdy
se nepředkládá geometrický plán, včetně polohopisných souřadnic Y a X v systému
S-JTSK
- doklady, jimiž je podmíněno vydání stavebního povolení nebo jejichž doložení ke
kolaudaci bylo uloženo rozhodnutím podle vodního zákona
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí (souhlasu) a
stavebního povolení, pokud budou provedeny
- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (směrové
a výškové zaměření kanalizačního potrubí, směrové zaměření vodovodního potrubí,
zaměření ČOV a studny ve vztahu na pozemky, včetně souřadnic Y a X)
- v případě drobných odchylek – PD skutečného provedení stavby
- údaje pro vodoprávní evidenci ke kolaudaci dle vyhl.č. 7/2003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
- v případě změny stavebníka doklad, že nový stavebník stavby se stal právním
nástupcem původního stavebníka
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (zkouška těsnosti kanalizace, tlaková
zkouška vodovodního potrubí, revize elektro apod.),
- upravený a doplněný kanalizační řád
- projektovou dokumentaci ověřenou ve stavebním (vodoprávním) řízení
- zápis o předání a převzetí stavby (soupis event. vad a nedodělků, termín pro jejich
odstranění),
- doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků (certifikáty, atesty,
apod. – viz § 156 stavebního zákona).
- doklad o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření
dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními právními předpisy včetně
dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek.

Odůvodnění
Město Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk, IČ 00250805, podalo
prostřednictvím zplnomocněného zástupce Sweco Hydroprojekt a.s., Praha 4, Táborská
31, PSČ 14016, IČ 26475081 dne 27.3.2019 pod č.j. MUVPK-ŽP 10525/19 žádost o
povolení stavby vodního díla nazvaného Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části
na pozemcích KN p.č. st. 2, p.č. 473, parc. č. 491, 524, 527/2, 527/3, 730/5, 904/112,
904/113, 904/125, 904/127, 904/128, 904/145, 931/1, 931/7, 932/1, 932/2, 933/1, 933/2,
937/41, 937/53, 947/1, 950, 953/1, 953/3, 954/1 v katastrálním území Pravětín a pozemky
KN p.č. 1225/2, 1225/3, 1985 a 2641/2 v katastrálním území Vimperk, obec Vimperk
s napojením do stávajícího kanalizačního řadu podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Dnem podání žádosti (návrhu) bylo zahájeno vodoprávní řízení v předmětné věci.
Na podkladě žádosti a k ní připojených dokladů oznámil Městský úřad Vimperk, odbor
životního prostředí opatřením – veřejnou vyhláškou č.j. MUVPK-ŽP 11180/19-LAJ ze dne
01.04.2019 zahájení vodoprávního řízení podle § 115 cit. vodního zákona, §§ 44 odst. 1 a 47
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 112 odst. 1
cit. stavebního zákona dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení
a nařídil lhůtu do 10-ti dnů ode dne doručení, do které mohli účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené orgány státní správy byly povinny sdělit své stanovisko, s upozorněním,
že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto.
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V řízení byla předložena projektová dokumentace, kterou vypracoval Sweco Hydroprojekt
a.s., Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, IČ 26475081, zodpovědný projektant Ing. Petra
Niedlová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
ČKAIT-0101872 a za dodržení všech platných stavebních a bezpečnostních předpisů.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu povolujícího orgánu (spec.
stavebního úřadu).
Dále byly k žádosti doloženy doklady o vlastnických a smlouvou založených právech
k dotčeným pozemkům a předem daná stanoviska dotčených orgánů státní správy a
vyjádření účastníků řízení, včetně správců inženýrských sítí (sítí technického vybavení).
Společné stanovisko vydal Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí dne 28.01.2019
pod č.j. MUVPK - ŽP 879/19-TUM.
Dne 17.12.2019 vydal Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP územní rozhodnutí pod
č.j. MUVPK-VÚP 42922/18-PRO, které nabylo právní moci dne 19.01.2019.
Dne 29.11.2018 vydal Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP pod č.j. MUVPK-VÚP
2380/19-PRO souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby Vimperk, Pravětín
odkanalizování místní části podle § 15 odst. 2 stavebního zákona.
Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a
silničního hospodářství ze dne 21.01.2019 pod č.j. MUVPK-OD 880/19-NOV s dodržením
podmínek z vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby Vimperk, Pravětín
odkanalizování místní části ze dne 19.06.2018, č.j. MUVPK-OD 19912/18-NOV.
Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a
silničního hospodářství ze dne 19.06.2018, č.j. MUVPK-OD 19912/18-NOV.
Ke správnímu řízení bylo doloženo rozhodnutí Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a
silničního hospodářství ze dne 11.07.2018, č.j. MUVPK-OD 23014/18-KAV, kterým se
povoluje zvláštní užívání části silničního pozemku silnice III.třídy č. 140 20 z důvodu
provádění stavby Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části.
Ke správnímu řízení bylo doloženo sdělení Městského úřadu Vimperk, odboru školství,
kultury a cestovního ruchu k projektové dokumentaci a realizaci stavby Vimperk, Pravětín
odkanalizování místní části ze dne 09.01.2019 pod č.j. MUVPK-ŠK 878/19-HRU.
Ke správnímu řízení bylo doloženo sdělení Městského úřadu Vimperk, odboru životního
prostředí ze dne 21.08.2019 pod č.j. MUVPK - ŽP 27472/18-BER.
Ke správnímu řízení bylo doloženo stanovisko, které vydalo Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, dopravní inspektorát dne 15.01.2019 pod č.j.
KRPC-5312-2/ČJ-2019-020606.
Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze
dne 11.02.2019 pod zn. SUSJcK – 09145-2/2018.
Ke správnímu řízení byly doloženy souhlasy vlastníků pozemků na podkladě katastrální
mapy, kteří jsou přímo dotčeni stavbou Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části.
Souhlasné stanovisko z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády
č. 262/2007 Sb. a Plánem oblasti povodí Horní Vltavy (ustanovení § 24 až 26 vodního
zákona) vydalo Povodí Vltavy, státní podnik České Budějovice dne 11.06.2018 pod zn.
31144/2018-143 a dále vyjádření pod zn. 2491/2019-142 .
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Správa národního parku Šumava, odbor státní správy CHKO Šumava vydala závazné
stanovisko – souhlas z hlediska ochrany přírody a krajiny dne 22.01.2019 pod zn. SZ NPS
00279/2019/2 – NPS 00808/2019.
Souhlasné závazné stanovisko vydal orgán na úseku požární ochrany Hasičský záchranný
sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice dne 11.01.2019 č.j. HSCB-143-2/2019
UO-PT.
Závazné stanovisko vydala Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v
Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25, 37071 České Budějovice dne15.01.2019 pod
č.j. KHSJC 00784/2019/HOK.PT-ST.
Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření České telekomunikační infrastruktury (CETIN)
ze dne 07.06.218, pod zn. SW-121/18.
Ke správnímu řízení byla doloženo stanovisko ČEVAK a.s., IČ 60849657 ze dne 16.01.2019
pod č.j. 019010003610
Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření – souhlas se stavbou v ochranném pásmu
zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) kterou vydal E.ON Česká republika dne
13.06.2018 pod zn.: P20695 -16258247.
Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření – souhlas se stavbou a činností v ochranném
pásmu zařízení distribuční soustavy plynu ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. dne
01.02.2019 pod zn.: I12394 -16297414.
Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření – souhlas se stavbou a činností v ochranném
pásmu zařízení distribuční soustavy plynu, kterou vydal E.ON Česká republika dne
13.06.2018 pod zn.: J35924 -16258076.
Vzhledem k tomu, že při stavbě dojde ke styku, křížení, souběhu či jinému střetu
s plynovodem STL - budou dodrženy požadavky podmínky podle vyjádření E.ON Servisní,
s.r.o. ze dne 12.09.2017, pod zn.: M18391-16203903.
Vodoprávní úřad v řízení přezkoumal a posoudil podle § 111 cit. stavebního zákona
předloženou dokumentaci včetně vyjádření účastníků řízení v celém rozsahu a zjistil
vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyžadovaných
zvláštními předpisy. V řízení nebyly uplatněny námitky účastníků řízení, o nichž by bylo třeba
jednotlivě rozhodnout, ani stanoviska dotčených orgánů státní správy, které by bránily vydání
žádaných povolení. K zabezpečení ochrany veřejných a dalších právem chráněných zájmů,
byly stanoveny povinnosti a podmínky podle § 15 odst. 3 cit. vodního zákona, § 115 cit.
stavebního zákona, § 18c citované prováděcí vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.
503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu a prováděcí vyhlášky Mze ČR č. 590/2002 Sb. V souladu s ustanovení §
115 odst. 10 cit. vodního zákona rozhodl vodoprávní úřad na podkladě předložených
dokladů, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Toto stavební povolení pozbývá platnosti uplynutím dvou let ode dne nabytí právní moci,
nebylo-li v této době započato se stavebními pracemi.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu v platném znění odvolání, ve kterém se uvede, v jakém
rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu Vimperk, odboru životního prostředí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník řízení (viz rozdělovník) dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad
Vimperk. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP

otisk úředního razítka

Obdrží s povinností podle § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit
na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a též ji zveřejnit způsobem umožňujícím
dálkový přístup, přičemž dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského
úřadu Vimperk a vrácení potvrzené vyhlášky zpět na Městský úřad Vimperk, odbor
životního prostředí:
MěÚ Vimperk - odbor HB (2x – 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené)
MěÚ Vimperk - na elektronické adrese www.vimperk.cz

Vyvěšeno dne: ................................
(razítko, podpis)

Čj.: MUVPK-ŽP 10525/19-LAJ

Sejmuto dne: ……....................................
(razítko, podpis)
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Obdrží:
Účastníci řízení:
Žadatel-stavebník
Město Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk, IČ 00250805, prostřednictvím
zplnomocněného zástupce Sweco Hydroprojekt a.s., IDDS: i2cegr3 sídlo: Táborská č.p.
940/31, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ 26475081
Vlastník (ci) pozemku (ků) pro stavbu a ti co mají k pozemku (kům) právo odpovídající
věcnému břemenu, jejichž práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena (na
doručenku):
Město Vimperk, Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01 Vimperk I, Kancelář starostky
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130
00 Praha 3-Žižkov, IČ 04084063
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 37010České Budějovice, IČ 60849657
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, IČ 28085400
E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice, IČ 25733591
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 37010
České Budějovice, IČ 70971641
Milan Šimek, nar.22.10.1968, Mírová č.p. 431, 385 01 Vimperk II
Stanislav Zídek, nar. 17.10.1962, Bořanovice č.p. 11, 385 01 Vimperk
Jana Zídková, nar. 16.5.1964, Bořanovice č.p. 11, 385 01 Vimperk
Petr Květoň, nar. 7.3.1974, Pravětín č.p. 46, 385 01 Vimperk
Ing. Emil Janda, nar. 2.5.1968, Pravětín č.p. 42, 385 01 Vimperk
Gabriela Jandová, nar. 8.1.1970, Pravětín č.p. 42, 385 01 Vimperk
František Tureček, nar. 13.11.1953, Choteč č.p. 5, 252 26 Třebotov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP České Budějovice, Referát
Prachatice, IDDS: 96vaa2e, sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128
00 Praha 28, IČ 69797111
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3, sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3Žižkov, IČ 01312774
Vlastník (ci) sousedících pozemků a staveb a ti co mají k sousedícím pozemkům právo
odpovídající věcnému břemenu, jehož (jejichž) vlastnické právo může být navrhovanou
stavbou přímo dotčeno (veřejnou vyhláškou) se identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí, jedná se o vlastníky těchto parcel KN v k.ú Vimperk, a
v k.ú. Pravětín, obec Vimperk:
st. p. 3, 4, 5/1, 6, 7, 8, 9, 11, 15/1, 15/2, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 20, 24, 30, 32, 44, 84, 108,
parc. č. 13/1, 14/1, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 19, 24, 30, 32, 33, 35, 42/1, 100/3, 108, 139/4,
139/5, 140/2, 140/3, 141/1, 178, 179/5, 179/6, 318/1, 339, 488, 494, 521, 526/1, 527/1,
527/4, 531/2, 550/1, 553/1, 553/2, 553/3, 553/4, 553/5, 585, 587, 588, 598, 601/1, 601/2,
604, 611/1, 611/2, 613, 615, 622, 634, 646, 668, 678, 680, 684/3, 696, 719/1, 724/1, 724/2,
727/2, 728/3, 730/3, 730/4, 730/6, 832, 833/1, 834, 835/1, 835/2, 835/3, 837/2, 904/1,
904/10, 904/108, 904/109, 904/110, 904/111, 904/114, 904/117, 904/121, 904/122, 904/123,
904/124, 904/126, 931/4, 931/5, 931/6, 931/8, 931/9, 931/10, 936, 937/3, 937/52, 940/1,
940/9, 945/3, 948, 954/2, 978/2, 981, 1008/1, 1008/4, 1008/6 v katastrálním území Pravětín
a pozemky KN parc. č. 1206/1, 1206/22, 1225/7, 1225/9, 1225/11, 1225/14, 1225/19,
1225/20, 1225/21, 1225/23, 1225/24, 1225/25, 1225/27, 1225/29, 1225/30, 1225/55,
1225/57, 1225/62, 1225/63, 1225/64, 1225/65, 1225/81, 1225/82, 1225/84, 1225/91,
1225/92, 1225/93, 1225/94, 1225/98, 1225/100, 1225/102, 1225/103, 1986, 1987, 1988/4,
1988/5 v katastrálním území Vimperk
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Vimperk, Pravětín č.p. 18, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 10, č.p. 6,
č.p. 5, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 39, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 22, č.p. 23 a č.p. 35, Vimperk III č.p. 107 a
č.p. 92
Dotčené orgány státní správy:
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech
1858/25, 37071 České Budějovice, CZ, IČ 71009345
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 37004 České Budějovice, CZ, IČ
70882835
Správa NP Šumava Vimperk, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, IČ 00583171 – orgán ochrany
přírody
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IDDS: eb8ai73, sídlo: Lannova tř. č.p. 193/26,
České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1
Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, Steinbrenerova č.p. 6, 385 17 Vimperk
(OPK, OH, ZPF)
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Nad Stadionem 199, 385 17
Vimperk
Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Steinbrenerova č.p. 6, 385
17 Vimperk
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, Nad Stadionem 199, 385 17
Vimperk I (VÚP, ÚÚP)
Na vědomí:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 15024 Praha 5, CZ, IČ 70889953
Městský úřad Vimperk, Odbor investic a údržby, Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01 Vimperk I
Městský úřad Vimperk, Odbor hospodářský a bytový, Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01
Vimperk I

Digitálně podepsal Josef Kotál
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