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Rekonstrukce Sadové ul. Ve Vimperku – kanalizační řad - povolení k vodním dílům
podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná vyhláška
Rozhodnutí
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

POVOLUJE
žadateli : Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, IČ 00250 805
provedení vodního díla podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 stavebního zákona a §§ 5
až 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., 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, čhp 1-08-02-009 v tomto rozsahu :
Vodní dílo zahrnuje tyto objekty :
Kanalizační řad z trub PP ULTRA RIB 2 DN 400 mm, celkové délky 100 m, umístěný
na pozemcích č. 923/1, 72 a 2632 k.ú. Vimperk.
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Povolení se uděluje za dodržení těchto povinností a podmínek :
1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace vypracované
Marií Zemanovu ČKAIT-0100501 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 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.
3. Při stavbě dojde ke styku, křížení, souběhu či jinému střetu s podzemním
telekomunikačním vedením, s podzemním vedením VN a NN a k zásahu do ochranného
pásma VN a NN, se středotlakým plynovodem (STP) DN 150, DN 100, DN 32, D 32,
DN 25, s vodovodním a kanalizačním řadem, s podzemním kabelovým vedením
veřejného osvětlení - budou dodrženy požadavky a podmínky podle vyjádření Telefónica
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 ze dne 10.11.2008 č.j.
127047/08/CCB/V00, podle vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera
2151/6, 371 49 České Budějovice ze dne 11.11.2008 zn. M18308-Z050835266, podle
vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, F.A.Gerstnera 2151/6, 371 49
České Budějovice ze dne 4.11.2008 zn. 7794/08, podle vyjádření 1. JVS a.s. České
Budějovice ze dne 1.10.2007 zn. 07 011 725 a ze dne 9.4.2004 zn. 04 003 016, podle
vyjádření Města Vimperk, odbor investic a údržby ze dne 4.3.2004 zn. IÚ 72/56-87/2004.
4. Protože budou při provádění stavebních prací dotčeny silniční pozemky ve smyslu § 11
zákona č. 13/1997 Sb., musí investor nebo zmocněná organizace v dostatečném časovém
předstihu požádat u Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství
o povolení zvláštního užívání místní komunikace ulice Sadová ve Vimperku. Náležitosti
žádosti stanoví zákon č. 13/1997 Sb. a vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
5. Po ukončení prací budou provedeny řádné terénní a povrchové úpravy, dotčené cizí
pozemky budou uvedeny do předchozího stavu a případné závady na nich budou
odstraněny.
6. Lhůta k dokončení stavby se stanoví do 31.12.2010.
7. Při vlastním provádění stavebních prací bude provedeno řádné zabezpečení pro chodce tj.
např. lávky přes překopy apod.
8. Zařízení staveniště bude na stejných pozemcích jako stavba a toto bude zabezpečeno proti
vstupu nepovolaných osob.
9. V případě použití jiných pozemků po dobu výstavby, projedná stavebník předem možnost
jejich použití s jejich vlastníky (uživateli).
10. Při provádění stavby budou dodržovány přepisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a to z důrazem na zajištění bezpečnosti osob a stability navazujících staveb.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla a ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

11. Poněvadž se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (stavba
občanské infrastruktury), může být užívána podle § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze
-3na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník
po ukončení stavby v souladu s § 122 stavebního zákona a to podle § 12 vyhlášky č.
526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu a to na formuláři č. 12 vyhlášky Mze č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
12. Žádosti o kolaudační souhlas bude podán v souladu s ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a §
122 stavebního zákona a bude obsahovat údaje a doklady podle přílohy č. 12 vyhlášky
Mze č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dle
přílohy č. 5 část B citované vyhlášky č. 526/2006 Sb.

K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží z e j m é n a :
-

-

-

-

zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy a to v případech, kdy
se nepředkládá geometrický plán, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému SJTSK.
doklady jimiž je podmíněno vydání stavebního povolení nebo jejichž doložení ke
kolaudaci bylo uloženo rozhodnutím podle vodního zákona (§ 59 odst. 2 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 vytýčení kanalizace ve vztahu na pozemky, včetně souřadnic X a Y),
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 ),
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.
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Odůvodnění
Dne 27.10.2008 podal žadatel (navrhovatel) Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17
Vimperk, IČ 00250 805 žádost o povolení stavby vodního díla nazvaného Rekonstrukce
Sadové ul. Ve Vimperku – kanalizační řad podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, čhp 1-08-02-009.
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 veřejnou vyhláškou zn. ŽP 231/2-2531/2683/08/Kub ze dne 29.10.2008
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 15-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, 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.
V řízení byla předložena projektová dokumentace, kterou zpracoval oprávněný projektant pro
vodní díla Marie Zemanová ČKAIT-0100501, 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).
Vyjádření (souhlas) podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Vimperk, odbor
výstavby a ÚP dne 12.12.2008 pod č.j. VÚP 330-2586/3453/08-2.
Souhlasné stanovisko vydal orgán ochrany přírody Městský úřad Vimperk, odbor životního
prostředí dne 11.11.2008 pod zn. ŽP-246/6-2584/2739/08/Mal.
Souhlasné stanovisko vydal Městský úřad Vimperk, odbor školství a kultury a cestovního
ruchu dne 30.6.2004 pod č.j. 326/535/04-KaCR.
Souhlasné stanovisko vydal Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství
dne 5.11.2008 pod č.j. OD 280-0/0/08.
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, §§ 5 a 6 prováděcí vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.
526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního

řádu a prováděcí vyhlášky Mze ČR č. 590/2002 Sb. V souladu s ust. § 115 odst. 10 cit.
vodního zákona rozhodl vodoprávní úřad na podkladě předložených dokladů, jak je uvedeno
výše.
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nebylo-li v této době započato se stavebními pracemi.

Poučení účastníků:
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

Datum vyvěšení :
(razítko, podpis)

Datum sejmutí :
(razítko, podpis)

-6Doručí se (včetně přílohy):
Žadatel – stavebník (ci) na dodejku :
Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou – k vyvěšení na úřední desce po dobu
15 dnů obdrží :
2 x Městský úřad Vimperk – zde
se žádostí o bezodkladné vyvěšení vyhlášky a situace na úřední desce a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup, potvrzení data vyvěšení a sejmutí vyhlášky a bezodkladné
vrácení potvrzené vyhlášky zpět Městskému úřadu Vimperk, odboru životního
prostředí.

Dotčené orgány státní správy (doporučeně na dodejku) :
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP Vimperk
Městský úřad Vimperk, odbor ŽP - orgán odpadového hospodářství
Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí - orgán ochrany přírody
Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství
Na vědomí :
Povodí Vltavy státní podnik, Litvínovická 5 , 371 21 České Budějovice

