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ROZHODNUTÍ

VYHLÁŠKA

Výroková část:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 106 zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4
vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost
o povolení stavby vodního díla, kterou dne 19.1.2011 podala

Obec Habří, IČ 581283, Habří 32, 373 84 Habří

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Vodovod Habří - samoty - vodovod a kanalizace

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. Č. 516/1, 515/1, 69/6, 69/2, 71 v katastrálním území Habří u Lipí,
čhp 1-06-03-006, hydrogeologický rajón 631.

Stavební objekty: SO-O1Vodovod, SO-02 Zvyšovací stanice, SO-03 Kanalizace

Údaje o předmětu rozhodnutí: jedná e o vybudování vodovodu se zvyšovací stanicí a vybudování
kanalizace

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení ~tavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení kterou

vypracoval pan Ladislav Mach ve spolupráci s ing. Ladislavem Hostašou; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Investor zajistí před zahájením prací vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení.
3. Budou dodrženy požadavky správců podzemních a nadzemních sítí.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2013.
5. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a kanalizací, zejména

vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon Č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Při provádění výkopů na veřejných pozemcích a komunikacích se výkopy přiměřeně vybaví
bezpečnými a dostatečně širokými přechody nebo přejezdy. Výkopy nesmějí zabraňovat přístupu ke
vchodům a vjezdům přilehlých staveb a pozemků. Veškeré přístupy k přilehlým stavbám budou



Čj.OOZP/573/201IfKub str. 2

splňovat požadavky stanovené vyhláškou Č. 369/200 I Sb. V nočních hoclinách budou výkopy
vybaveny dostatečným osvětlením.

7. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města
Če ké Budějovice ze dne 5.1.2011 zn. ODa Hli 011 5196/Ba-III/1 43 19.

8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Správy a údržby ilnic Jihočeského kraje, p.o., ze dne
16.12.2010zn. ÚS ČB/4219/l0/14319.

9. Kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ust. § 133 odst. (I) stavebního zákona budou prováděny
podle plánu kontrolních prohlídek. Vodoprávní úřad by měl být 7 dní předem telefonicky informován
zejména o kontrolní prohlídce:

• Kontrola podsypu a obsypu potrubí před záhozem do rýhy

10. Po skončení práce podá stavebník vodoprávnírnu úřadu návrh na kolaudační souhlas stavby vodního
díla. S návrhem budou předloženy tyto doklady:
• protokol o předání a převzetí stavby
• dokumentace skutečného provedení včetně kladečského plánu skutečného provedení
• geodetické zaměření skutečného provedení včetně hranic dotčených pozemků
• certifikáty použitých materiálů
• prohlášení o shodě
• zápis o provedení tlakové zkoušky vodovodu
• zápis o provedení proplachu a desinfekce potrubí
• zápis o proměření signálního vodiče
• doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházej ících do styku s pitnou vodou
• doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení - výchozí revize hydrantů
• vypracované doplnění provozního řádu vodovodu

I I. Po ukončení prací budou dány pozemky do původního stavu a případné vzniklé škody budou
majitelům uhrazeny.

Upozornění:
Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na respektování § 22 a § 23 zákona č.
20/1987 o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Habří, Habří 32,37384 Habří

Odůvodnění:

Dne 19.1.20 II podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízeni.

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.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice přezkoumal tuto žádost,
doloženou přílohami obsahuj ící údaje, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí
na vodohospodářské poměry uznal j i za způsobilou. Odbor ochrany životního prostředí České
Budějovice tuto žádost přijal a podle u t. § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního
zákona, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním
úřadům vodoprávního řízení dne 31.1.2011, upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od
místního šetření a upozornil, že námitky a připomínky mohou účastníci řízení podle ust. §112 odst. 2
stavebního zákona uplatnit nejpozději do 10 dnů po doručení oznámenÍ. ámitky v průběhu řízení nebyly
uplatněny. Právní subjektivita byla ověřena, vlastnické vztahy byly zjištěny.

Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby vypracoval pan Ladislav Mach, autorizovaný technik pro
vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotně technické (identifikační číslo ČKAIT - O I 00544)
ve spolupráci s ing. Ladislavem Hostašou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby
(identifikační číslo ČKAIT - O I00349) v listopadu 20 I O číslo zakázky 09006. Projektová dokumentace
stavby řeší:
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SO-O1 Vodovod - navržená stavba řeší přivedení pitné vody do okrajové části obce Habří a pro
uvažovanou výstavbu rodinných domů. ový vodovod (řad A) je veden od napojení na stávající
litinový vodovod v souběhu s navrženou kanalizací (větev B) dále je veden v zatravněném pásu podél
oplocených zahrad k objektu zvyšovací tanice a za zvyšovací stanicí je vodvod veden v zeleném
pásu podél místní komunikace. Navržený vodovodní řad bude ukončen hydrantem, který zároveň
bude sloužit i pro odvzdušnění potrubí. Navržený vodovod bude proveden z polyetylénového potrubí
PE 100 profílu D 100 - potrubí 110/6,6 mm a bude mít délku 388,50. Celkem je na trase navrženo 5
ks podzemních hydrantů. Uložení potrubí - viz projektová dokumentace
SO-02 Zvyšovací stanice - ve staničení řadu A 2 ll,4 m je navržena zvyšovací stanice, která
zabezpečí pro okrajovou část obce Habří dostatečný tlak vody. Zvyšovací stanice bude osazena na
kótě 465,70 rn.n.m. a dopravní výška bude 30,00 m (495,70 m.n.m.). Jedná se o typovou zvyšovací
stanici o rozměrech 3,45 x 3,15 m . Provedení zvyšovací stanice - viz. projektová dokumentace.
SO-03 Kanalizace - navržená jednotná kanalizace (větev B) bude provedena z plastového potrubí
pevnostní třídy S 8 - D 300 a bude mít délku 76,40 rn. Kanalizace bude napojena na stávaj ící
kanalizaci ve stávající šachtě a vede zeleným pásem podél komunikace SÚS IIIJl43 19. Nová
kanalizace bude ukončena napojením na lapač splaven in LS I. a trase jsou navrženy 4 kanalizační
šachty. Uložení potrubí a vybudování šachet - viz projektová dokumentace.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
závazné stanovisko Správy CHKO Blanský les ze dne 3.1.2011 čj. 1413/BL/2010
vyjádření ke stavbě Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice ze
dne 5.1.20l 1 zn. ODaSH/I0/l5196/Ba-IIII14319
vyjádření ke stavebnímu povolení Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., ze dne 16.12.20 IO
zn. SÚS ČB/4219/l0/143 19.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Magistrátu města České Budějovice územní rozhodnutí pod
spis.zn. SU/800/2010 Br dne 12.5.2010 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod
spis.zn. SU/11299/20 IOZa dne 20.12.20 IO.

Posouzení vodoprávního úřadu:

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.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Účastníci řízení a další dotčené osoby: doručení veřejnou vyhláškou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

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 Č. 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. epodá-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.

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 zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

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.

Ing. Svato uk
vedouci odboru
Magistrát měst

ik)
c~JY životnlho prostředí
•eské Budějovice

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České
Budějovice a na úřední desce Obce Habří. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení.
Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.
Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu
úřadu (Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice),

vv g~. 2 O,(~
Vyveseno dne: .

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písmo i) ve výši
3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:
navrhovatel (dodejka)
1. Obec Habří, Habří 32, 373 84 Dubné, IDDS: nnmb2gm

k umístění na úřední desce: Cdodejky) - se žádostí o vyvěšení
2. Magistrát města České Budějovice - odbor vnitřních věcí, OVV-UD - Úřední deska
3. Obecní úřad Habří Habří 32,373 84 Dubné, IDDS: nnmb2gm

na vědomí
4. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.O., Nemanická 10, České Budějovice, lDDS: cadk8eb
5. Magistrát města České Budějovice - stavební úřad
6. Magistrát města České Budějovice - odbor parnátkové péče
7. Magistrát města České Budějovice - odbor dopravy a silničního hospodářství
8. KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 01 České Budějovice, IDDS: agzai3c
9. E.ON Česká republika, S.r.O.,F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IDDS: 3534cwz
10. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, Praha, LDDS: d79ch2h
11. Správa ChKO Blanský les, Vyšný 59, 381 01 Český Krurnlov, IDDS: qxcdynt


