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Odbor životního prostředí
Velké náměstí 114/3
pracoviště Budovcova 207/6
397 19 PÍSEK
Č. j.: ZP01/2013/00946/3/NC

V Písku dne 07.03.2013

Vyřizuje: Ing. Naděžda Černická / tel: 382 330 653

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Písek, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy dle § 7
odst. 2) a § 61 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle
ust.§ 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106
zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a speciální
stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm.d) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 odst. 4 vodního zákona, všechny ve znění
pozdějších předpisů, na základě žádosti podané dne 9.1.2013 a výsledku vodoprávního
řízení vydává žadateli:
Název :
Identifikační číslo:
Sídlo :
CZ-NACE

Obec Záhoří
00250244
Záhoří čp. 8, 398 18 Záhoří
841100

povolení
podle § 15 odst.1 a 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, a to k provedení
stavby vodního díla „Vodovodní přivaděč pro obec Kašina Hora“ dle projektu
zpracovaného Josefem Břečkou (ČKAIT 0101630) v 02/2012.
Stavba řeší výstavbu :
- vodovodního přivaděče pro obec Kašina Hora (místní část Obce Záhoří) s napojením na
realizovaný vodovodní přivaděč do obce Jamný, kde byla provedena odbočka a dále
s napojením na stávající vodovod v Kašině Hoře před objekty VOD Dolní Záhoří. Přívodní
řad bude z lPE potrubí 63/5 mm, v délce 766 m.
Stavba bude realizována na pozemcích:
- v k.ú. Horní Záhoří dle KN p.č.: 712/35 a 973/3;

TELEFON: 382 330 111, 382 330 555
FAX: 382 214 431, 382 330 550

EMAIL: e-podatelna@mupisek.cz
ID DS: p5ibfya

- v k.ú. Kašina Hora dle KN na p.č.: 958/4, 190/14, 958/10, 190/20, 187/10, 187/1, 187/6,
187/5, 187/4, 10/1, 10/6 a 187/2;
Orientační údaje o umístění stavby :
- obec - Záhoří [550027], kraj Jihočeský
- č.h.p. 1-07-05-010
- dle souřadnic XY : začátek 1122502, 767897;
konec 1121845, 767846;
Účel vodního díla – vodovod pro veřejnou potřebu - ve smyslu platného znění zák.č.
274/2001 Sb. pro místní část obce Záhoří – Kašinu Horu.
Pro provádění stavby vodního díla se dle § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto
povinnosti a podmínky :
1) Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, zpracované Josefem
Břečkou (ČKAIT 0101630) v 02/2012.
2) Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních
děl, zejména dle platných znění zák.č. 274/2001 Sb., vyhl.č. 428/2001 Sb. a dále vyhl. č.
590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
3) Stavebník odpovídá za to, že veškeré kabely a podzemní i nadzemní vedení nebudou
výstavbou narušeny.
Před zahájením prací stavebník toto písemně oznámí správcům sítí a zajistí jejich vytýčení,
včetně splnění podmínek z vydaných vyjádření. Upozorňujeme zejména na vedení - E.ON
Česká Republika s.r.o. ( el. vedení i VTL plynovod, Telefónica Czech Republic, a.s., ČEPRO
a.s., aj.
Před zahájením prací aktualizuje stavebník stanoviska správců podzemních vedení, pokud
by pozbyly platnost.
4) O provádění prací bude stavebník v předstihu písemně informovat uživatele okolních
nemovitostí a zajistí trvalý přístup do jejich nemovitostí. V případě nutnosti omezení příjezdu
při provádění prací v jednotlivých fázích výstavby bude toto omezení na nezbytně nutnou
dobu a bude projednáno s vlastníky sousedních nemovitostí minimálně 15 dnů předem.
5) Případné změny oproti projektu nesmí být provedeny bez předchozího projednání
s příslušným stavebním úřadem, tj. zdejším odborem.
6) Pro dokončení stavby se stanoví termín do 31.8.2013.
7) Stavbu nelze provádět svépomocí. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební
podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím s oprávněním v oboru vodních staveb.
8) Stavebník písemně oznámí odboru ŽP MěÚ Písek termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, resp. doklad o odborné způsobilosti
stavbyvedoucího, který bude zabezpečovat odborné vedení této konkrétní stavby.
9) S odpady, vzniklými při stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platným zněním
zák.č. 185/2001 Sb. Výkopový materiál bude použit zpět do výkopu a na urovnání terénu,
k recyklaci – Rekultivace Písek, příp. na skládku Vydlaby.
10) Při provádění stavby nesmí být poškozena stávající vzrostlá zeleň. Pokud by vyvstala
nutnost vyjímečného odstranění zeleně, je to možné pouze na základě povolení, vydaného
příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.
Toto rozhodnutí není rozhodnutím povolujícím odstranění stromů ani náletové vegetace.
11) Při realizaci stavby budou dodrženy požadavky E.ON ČR, s.r.o. ze stanoviska zn.
M18391-Z051202595 ze dne 31.1.2012 a zn. 690/12 ze dne 26.1.2012, Telefonica čj.
65108/12 ze dne 16.4.2012 a ČEPRO a.s. čj. S1-2/70/12 ze dne 4.4.2012.
12) Dotčené pozemky výstavbou budou po provedení stavby uvedeny do původního stavu.
13) Stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle § 122 platného
znění stavebního zákona. K žádosti o kolaudační souhlas předloží stavebník doklady
uvedené v § 7c vyhl.č.432/2001 Sb. Stavebník zajistí provedení zkoušek předepsaných
zvláštními právními předpisy.
K prohlídkám provedeného křížení přizve stavebník správce sítě vždy před záhozem !
Zápisy o kříženích budou doloženy k žádosti o kolaudační souhlas.
K žádosti stavebník dále doloží protokoly o tlakových zkouškách vodovodu, doklad o
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proplachu a dezinfekci vodovodu, zápis o předání a převzetí stavby, aj.
Dále bude předloženo geodetické zaměření trasy vodovodu, ze kterého bude patrné, že
stavba byla provedena na pozemcích dle vydaného stavebního povolení.

Odůvodnění
Stavebník – Obec Záhoří, požádal dne 9.1.2013 o stavební povolení vodního díla – stavby
„Vodovodní přivaděč pro obec Kašina Hora“ dle projektu zpracovaného Josefem Břečkou
(ČKAIT 0101630) v 02/2012. Stavba řeší výstavbu vodovodního přivaděče pro obec Kašina
Hora ( místní část Obce Záhoří) s napojením na realizovaný vodovodní přivaděč do obce
Jamný, kde byla provedena odbočka a dále s napojením na stávající vodovod v Kašině Hoře
před objekty VOD Dolní Záhoří. Přívodní řad je navržen z lPE potrubí 63/5 mm, v délce 766
m.
K žádosti o vydání stavebního povolení byly předloženy zejména následující podklady:
- projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem
- rozhodnutí o umístění stavby – MěÚ Písek, odbor V a ÚP– čj. Výst.156812640/0/2012/Še-5
ze dne 14.6.2012
- souhlas dle § 15 odst.2 stavebního zákona – MěÚ Písek– čj.Výst./425031975/0/2012/Še-2
ze dne 31.10.2012
- závazné stanovisko KHS – zn. 26995/2012/HOK.PI ze dne 4.12.2012
- dokladová část, obsahující potřebná vyjádření včetně stanovisek správců sítí
K podané žádosti, odbor životního prostředí Městského úřadu Písek jako příslušný
vodoprávní úřad a speciální stavební úřad opatřením čj. ZP01/2013/00946/2/NC ze dne
5.2.2013 oznámil zahájení řízení a stanovil dobu, do kdy je možné seznámit se s podklady
pro rozhodnutí a případně k vedeným řízením uplatnit námitky či připomínky.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 115 vodního zákona a § 109
stavebního zákona a zahrnuje stavebníka, vlastníky pozemků, na kterých bude stavba
prováděna, vlastníky sousedních pozemků, kteří by mohli být prováděním stavby přímo
dotčeni a vlastníky podzemních a nadzemních sítí na předmětných pozemcích.
Zahájení řízení bylo oznámeno v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona tak, že po
stanovenou dobu bylo zveřejněno na úředních deskách MěÚ Písek a OÚ Záhoří v písemné i
elektronické podobě formou veřejné vyhlášky, neboť se jedná o stavbu liniovou a řízení
s velkým počtem účastníků řízení.
K oznámení o zahájení řízení ve stanovené lhůtě nebyly zaslány žádné připomínky ani
námitky. Dříve vznesené požadavky byly zahrnuty již do projektové dokumentace a do
podmínek tohoto rozhodnutí.
Po posouzení předložených podkladů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že realizace stavby
je v souladu se zájmy chráněným vodním zákonem a je v souladu se zájmy chráněným
vodním zákonem, v souladu s veřejnými zájmy – bude sloužit jako vodovod pro veřejnou
potřebu v této místní části obce Záhoří. Stavba je v souladu s cíli a záměry územního
plánování, obecnými technickými požadavky na výstavbu i zájmy chráněnými zvláštními
předpisy a neodporuje jiným právem chráněným zájmům, a je tedy možné vydat stavební
povolení. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení
podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst.1 správního řádu, ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Písek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Šatra
vedoucí odboru životního prostředí
v z. Ing. Naděžda Černická
vedoucí oddělení vodního hospodářství
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Rozdělovník :
a) účastníci řízení :
- stavebník – Obec Záhoří – do DS
- ostatní : ( jako řízení s velkým počtem účastníků řízení je v souladu s ust. § 144 odst. 6
správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou)
- vlastníci pozemků, na kterých bude stavba zřízena
- vlastníci inženýrských sítí v zájmovém území
- vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, kteří mohou být stavbou vodovodu
přímo dotčeni
b) dotčené orgány a ostatní na vědomí:
- MěÚ Písek, odbor výstavby a ÚP
- MěÚ Písek, odbor dopravy
- KHS ÚP Písek – do DS
- OÚ Záhoří - do DS - se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů
způsobem v místě obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru
- MěÚ Písek- odbor VV - se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů
způsobem v místě obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru
- evidence – PV – DV - do DS
- vlastní – do spisu
Doručení veřejnou vyhláškou:
V souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu bude toto rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úředních deskách obcí a na
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední
desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.
Písemnost je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska Městského úřadu Písek
Vyvěšeno:

12.3.2013

....................................................................

Sejmuto :

28.3.2013

....................................................................

Elektronická deska Městského úřadu Písek
Vyvěšeno:

12.3.2013

....................................................................

Sejmuto :

28.3.2013

....................................................................

Úřední deska OÚ Záhoří
Vyvěšeno:

12.3.2013

....................................................................

Sejmuto :

28.3.2013

....................................................................

Elektronická deska OÚ Záhoří
Vyvěšeno:

12.3.2013

....................................................................

Sejmuto :

28.3.2013

....................................................................
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