
Městský úřad Strakonice
Odbor životního prostředí 

Obec Novosedly
Novosedly 6
387 16 Volenice

Číslo jednací:                              Vyřizuje/tel.: Datum:             
MUST/034105/2018/ŽP/Hod Ing. Hodoušek/383 700 271 6. srpna 2018
SZ MUST/023105/2018/3
G-2358
Vypraveno dne:

Doplnění zásobního řadu vodovodu Novosedly

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T Í
o povolení vodního díla

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 106
zákona č.  254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů (vodní  zákon),  v platném znění,  
a speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební  zákon),  v platném  znění,  a  jako  místně  příslušný  vodoprávní  úřad  dle  ustanovení  §  11
zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

povoluje

Obci Novosedly, Novosedly 6, 387 16 Volenice, IČ 00251623,

dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném
znění, a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném  znění,  stavbu  vodního  díla  „Doplnění  zásobního  řadu  vodovodu  Novosedly“,  obec
Novosedly,  okres  Strakonice,  kraj  Jihočeský,  č.  h.  p.  1-08-01-132,  hydrogeologický  rajon  6310,  za
účelem zásobování pitnou vodou.

Umístění stavby bude odpovídat rozhodnutí o umístění stavby,  č. j.  MUST/007560/2017/SÚ/jež ze
dne 15. 2. 2017, které vydal MěÚ Strakonice, Odbor – stavební úřad.
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Popis stavby - vodního díla:

Projektová dokumentace řeší výstavbu nového výtlačného řadu pro stávající vodojem s gravitačním
rozvodem pitné vody pro obec Novosedly.  Výtlačný řad účelně doplní  stávající  zařízení  vodovodu,
dojde ke zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti a budou odstraněny tlakové výkyvy při čerpání
vody do vodojemu.

Nový řad bude proveden z polyetylénového potrubí PE-HD 100, D90x8,2 SDR 11, světlost 80 mm,
s atestem na pitnou vodu. Potrubí bude uloženo do otevřeného příkopu na pískové lože. V celé trase
se v souběhu s potrubím uloží vyhledávací vodič podle čl. 21 ČSN 75 5400. Při záhozu rýhy se nad
potrubím s převýšením 300 mm uloží výstražná fólie bílé barvy. V celé trase se v souběhu s potrubím
uloží ovládací kabel AYKY 4x16 mm2.

Nový výtlačný vodovodní řad bude napojen k výtlačnému potrubí čerpadel v čerpací stanici. Nepojení
na rozvody v manipulační komoře vodojemu bude provedeno tak, že do litinového potrubí stávajícího
gravitačního a výtlačného řadu se vsadí T – kus s uzavíracím šoupátkem na odbočce, ke kterému se
připojí nový výtlačný řad.

Trasa výtlačného řadu je vedena nezastavěným územím východně od obce Novosedly. Na trase bude
provedeno několik podvrtů. Podvrt pod silnicí II-144 v délce 17,0 m, pod Novosedelským potokem
v délce 24,0 m, pod vodním tokem na p. č. 1319/26 v délce 20 m. Podvrty budou řízené, vystrojené
chráničkami PE 100, SDR 11, D 160x14,6. V místě navrženého koridoru přeložky silnice II/172 v délce
70,0 m bude vodovodní potrubí uloženo v chráničce PE-HD 160x6,2.

V místě přechodu vodovodního řadu přes vodní tok bude mimo břehovou část z obou stran umístěn
orientační sloupek. V místě přechodu vodovodního řadu pod komunikací bude mimo silniční těleso
z obou stran osazen orientační sloupek. Orientační sloupek bude osazen i ve významných místech
zlomů vodovodního řadu.

Vodním zdrojem je kopaná studna na pozemku p. č. 831/4 a vrtaná studna na pozemku p. č. 740/88
v k. ú. Novosedly u Strakonic.

Projektované kapacity:

Výtlačný vodovodní řad………………….PE-HD 100, D90x8,2 SDR 11……………………….délka 1 226 m

Stavbou dotčené pozemky:
 p. č. st. 139, 831/4, 740/88, 831/3, 1319/26, 902/4, 902/5, 902/2, 901, 902/8, 902/6, 1284/6, 915,

943/2, 943/3, 943/14, 943/15, 943/16, 943/17, 943/18, 1309/1, 1029, 1020/9, 1020/11, 1150/9,
1150/2,  1150/4,  1130/16,  1128/3,  1138/1,  1138/2,  1140/9,  1193/1,  1142,  1143,  1176,  1178,
1106/18, 1300/1 a 1107 v k. ú. Novosedly u Strakonic

 p. č. 280/6, 280/5, 280/4, 280/3, 280/1, 272, 271 a st. 40 v k. ú. Koclov

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):
Čerpací stanice: 1127088, 800993
Vodojem: 1128089, 800722
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Pro povolení se stanovují tyto podmínky a povinnosti:

1) Stavba  bude  provedena  dle  předložené  projektové  dokumentace  schválené  a  ověřené  ve
vodoprávním řízení, vypracované Ing. Janem Beránkem, Těšovice 62, 383 01 Prachatice, zodpovědný
projektant Ing. Václav Fridrich, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0100951.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2) Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba
bude dokončena v termínu do 31. 12. 2020.
3) Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení stavby a tras vedení všech sítí technického vybavení
od jejich správců včetně všech domovních přípojek.
4) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při realizaci zabezpečí odborné
vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud není stavebním zákonem stanoveno jinak. Dále je
povinen  zabezpečit,  aby  práce  na  stavbě,  k jejichž  provádění  je  předepsáno  zvláštní  oprávnění,
vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Při provádění stavby je nutno dodržovat
předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví na staveništi.
5) Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště na viditelném místě umístěn štítek "Stavba
povolena", který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn
proti povětrnostním vlivům a musí být ponechán na svém místě až do kolaudace stavby.
6) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu
zdraví na staveništi. Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
7) Pracovníci provádějící stavbu musí být upozorněni, aby dbali při pracích v blízkosti sítí technického
vybavení  (parovody,  telekomunikační  kabely,  elektrokabely,  plynovodní  potrubí  apod.)  největší
opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m u telekomunikačních sítí  
a 1 m u ostatních sítí po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních
prostředků (hloubících strojů, sbíječek ap.).
8) Obnažené sítě technického vybavení musí být vhodně zabezpečeny (podložením, vyvěšením), aby
nedošlo k jejich poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označeny výstražnými tabulkami.
Toto bude provedeno podle pokynů správců jednotlivých sítí. 
9)  Při  křížení  nebo  souběhu  ostatních  sítí  technického  vybavení  je  třeba  dodržovat  odstupové
vzdálenosti  vyplývající  z  ČSN  73  6005  "Prostorové  uspořádání  síti  technického  vybavení".  
V prováděcím projektu bude uveden způsob zajištění a ochrany majetku ostatních sítí technického
vybavení. Vlastní výkopové práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 "Zemní práce".
10) Budou dodrženy podmínky vyjádření a stanoviska:

 KHS Jčk, č. j. KHSJC 32328/2017/HOK PT-ST ze dne 1. 11. 2017,

 HZS Jčk, č. j. HSCB-6476-2/2017 UO-ST ze dne 2. 11. 2017,

 Povodí Vltavy, s. p., č. j. 107063/2014-142 ze dne 22. 12. 2014,

 Povodí Vltavy, s. p., č. j. 61617/2017-142 ze dne 4. 12. 2017,

 SÚS Jčk, p. o., č. j. SÚS JčK 18991/2017 ze dne 5. 12. 2017,

 MěÚ Strakonice, odbor ŽP, č. j. MUST/050443/2017/ŽP/Chm ze dne 10. 11. 2017,

 MěÚ Strakonice, odbor dopravy, č. j. MUST/001208/2017/OD/hev ze dne 6. 1. 2017,
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 MěÚ Strakonice, odbor – stavební úřad, památková péče, č. j. MUST/054953/2017/SÚ/ryc ze dne
24. 11. 2017,

 MěÚ Strakonice, odbor ŽP, č. j. MUST/055065/2016/ŽP/Pau ze dne 24. 11. 2016,

 MěÚ Strakonice, odbor ŽP, č. j. MUST/049200/2016/ŽP/LH/sek ze dne 16. 11. 2016,

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č. j. 752162/17 ze dne 26. 10. 2017,

 E.ON Servisní, s.r.o., č. j. M18391-16213479 ze dne 27. 10. 2017,

 E.ON ČR, s.r.o., č. j. A20504-16219974 ze dne 30. 11. 2017,
Kopie  uvedených  vyjádření  a  stanovisek  včetně  souhlasu  jsou  nedílnou  součástí  projektové
dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
11) Veškerý  nevyužitelný  odpad  musí  být  zneškodněn  podle  platných  předpisů  v  odpadovém
hospodářství (zákon č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů), a to pouze 
v prostorech k tomu určených.
12) Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního
zákona).  Po  ukončení  prací  požádá  stavebník  vodoprávní  úřad  o  vydání  kolaudačního  souhlasu.  
K této žádosti doloží  doklady dle vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona. 

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Novosedly, Novosedly 6, 387 16 Volenice, IČ 00251623

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel žádost Obce Novosedly, Novosedly 6,
387 16 Volenice, v zastoupení společnosti Ronex Group spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary, 
o  povolení  stavby  vodního  díla  „Doplnění  zásobního  řadu  vodovodu  Novosedly“  na  uvedených
pozemcích v k. ú. Novosedly u Strakonic a Koclov, za účelem zásobování pitnou vodou.
Oznámení o zahájení řízení č. j. MUST/023105/2018/ŽP/Hod ze dne 19. 6. 2018, bylo doručeno všem
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Vzhledem k tomu, že byly stavebnímu úřadu
známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby,
bylo dle § 112 stavebního zákona upuštěno od ústního jednání.
Byla uplatněna zásada koncentrace řízení, kdy mohli účastníci řízení a dotčené orgány státní správy
uplatnit  případné námitky nebo připomínky do 10 dnů po obdržení  výše  uvedeného oznámení.  
V průběhu řízení nebyla uplatněna žádná připomínka.
Správní  poplatek  ve  výši  3.000  Kč  (v.  s.  7021362896)  byl  zaplacen  dne  2.  7.  2018.  
Po provedeném řízení  a na základě předložených dokladů bylo zjištěno,  že uvedenou  stavbu lze,  
dle § 15 vodního zákona a dle § 115 stavebního zákona povolit. 
Při  splnění  výše  uvedených podmínek  nebude stavba  v  rozporu  s  vodohospodářskými  ani  jinými
právem chráněnými zájmy, a proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
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P o u č e n í   ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle ustanovení  § 83, odst.  1 správního řádu  
č.  500/2004  Sb.,  odvolání,  ve  kterém  se  uvede,  v  jakém  rozsahu  se  rozhodnutí  napadá  a  dále
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným  
u odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice.
Odvolání  se dle ust.  § 80 odst.  2 správního řádu 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 na jeho náklady Městský úřad Strakonice. Podané
odvolání má v souladu s ustanovením § 85, odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

(otisk úředního razítka)

.........................................................
Ing. Jaroslav Brůžek

vedoucí odboru životního prostředí
v. r.

Příloha: projektová dokumentace + štítek „Stavba povolena“ - po nabytí právní moci
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Rozdělovník:
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

 Adresát prostřednictvím Ronex Group spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary + příloha

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – doručení veřejnou vyhláškou
Vlastníci dotčených pozemků a staveb:
 Obec Novosedly, Novosedly 6, 387 16 Volenice
 Jan Skoupil, Jiráskova 1184, 386 01 Strakonice
 Jana Skoupilová, Jiráskova 1184, 386 01 Strakonice
 Jaroslav Razák, Novosedly 93, 387 16 Novosedly
 Milena Razáková, Novosedly 93, 387 16 Novosedly
 Vladimír Mejstřík, Jakubská 674/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
 Karel Michálek, Novosedly 2, 387 16 Novosedly
 Ing. Bohumil Hradecký, Novosedly 133, 387 16 Novosedly
 Pavel Opava, Novosedly 115, 387 16 Novosedly
 Luděk Pichler, Novosedly 3, 387 16 Novosedly
 Miroslav Koblic, U Hřiště 396, 387 11 Katovice
 Václav Skřivan, Novosedly 26, 387 16 Novosedly
 Zdeněk Kříž, Novosedly 116, 387 16 Novosedly
 Dana Černá, Novosedly 51, 387 16 Novosedly
 Martin Klecan, Novosedly 111, 387 16 Novosedly
 Ladislav Novák, Novosedly 110, 387 16 Novosedly
 Jiřina Nováková, Novosedly 110, 38 16 Novosedly
 Zemědělské družstvo Novosedly, Novosedly 73, 387 16 Novosedly – DS
 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 – DS
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice – DS

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:
 p. č. 1296, 900/1, 1319/24, 902/7, 1319/27, 1319/29, 1319/28, 902/9, 1070/110, 943/9, 943/10, 943/11, 943/12,

916, 943/13, 1322/1, 1322/2, 1322/9, 1322/10, 1322/12, 1322/13, 1025, 1020/8, 1309/5, 1020/10, 1020/5, 1020/7,
1020/4, 1031, 1020/6, 1150/8, 1130/9, 1130/8, 1128/1, 1128/2, 1136, 1140/8, 1140/7, 1139, 1140/5, 1144 a 1181/2
v k. ú. Novosedly u Strakonic

 p. č. 280/10, 280/9, 280/8, 280/7, 280/2, 268, 270 a 261 v k. ú. Koclov

 E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – DS
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – DS

Dotčené orgány státní správy

 Krajská hygienická stanice Jčk, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice – DS
 Hasičský záchranný sbor Jčk, územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice – DS
 MěÚ Strakonice, Odbor – stavební úřad, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice
 MěÚ Strakonice, Odbor dopravy, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice
 MěÚ Strakonice, Odbor životního prostředí, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice – vlastní

Ostatní

 MěÚ Strakonice, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice (dálkový přístup, na úřední desku)
 Obecní úřad Novosedly, Novosedly 6, 387 16 Volenice (1 x na úřední desku)
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Strakonice 
a  Obecního  úřadu  Novosedly.  Rozhodnutí  bude  po  stejnou  dobu  zveřejněno  způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Za  den  vyvěšení  se  považuje  den  vyvěšení  na  úřední  desce  správního  orgánu,  který  písemnost
doručuje.  Patnáctým  dnem  po  vyvěšení  se  považuje  písemnost  za  doručenou,  byla-li  splněna  
i podmínka zveřejnění umožňující i dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: ................................     Sejmuto dne: ...................................

                                                …………….……......................................………………………........
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: ................................     Sejmuto dne: ...................................

                 ……………………...................………………….................…………
            razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
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386 21 Strakonice                                   IČO: 251 810                                               http://www.mu-st.cz                                           fax:+420 383 700 369
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