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RONEX GROUP spol. s.r.o. 

Vyřizuje: Ing. Michal Předota Václav Mráz 

Telefon: 383 700 271 V Kasárnách 352 

E-mail: michal.predota@mu-st.cz 384 51 Volary 
 

Datum: 22.01.2021  
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Veřejná vyhláška 
 

oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení 
 
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, v platném znění (vodní zákon), a 

speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění (stavební zákon), oznamuje, dle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 

platném znění (správní řád), že dne 14.01.2021, po doplnění žádosti ze dne 27.11.2020, bylo zahájeno 
na základě žádosti obce Novosedly, Novosedly 56, 387 16 Volenice, v zastoupení společností RONEX 

GROUP spol. s.r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary, společné územní a stavební řízení dle § 94j 

stavebního zákona ve věci povolení stavby vodního díla „Splašková kanalizace Koclov – Novosedly 
v k. ú. Koclov“, za účelem odvedení splaškových vod v místní části Koclov. 

 
Umístění a popis stavby: 

Navržená splašková kanalizace bude umístěna převážně v komunikaci a v zeleném pásu vedle 
komunikace na pozemcích p. č. 677/1, 678/2, 681 v k. ú. Koclov. V místě připojení stávajících rodinných 

domů budou realizovány příslušné kanalizační přípojky, které budou zakončeny na hranici pozemku. 

 
Popis stavby – vodního díla: 

Projektová dokumentace řeší výstavbu nové splaškové komunikace. Navrženy jsou tři stoky splaškové 
kanalizace. Na kanalizaci budou napojeny nové kanalizační přípojky ke stávajícím rodinným domům. 
 

Projektované kapacity: 

Stoka 1  ULTRA SOLID PVC D 315 – SN12 dl. 309,63 m 

Stoka 2  ULTRA SOLID PVC D 315 – SN12 dl. 111,96 m 
Stoka 3  ULTRA SOLID PVC D 315 – SN12 dl.  23,97 m 

      dl. celkem 445,56 m 
 

Stoka 1 se napojuje na stávající kanalizaci v šachtě na pozemku p. č. 678/2 v k. ú. Koclov. Stoka 2 a 
stoka 3 se napojují na stoku 1 v nově zbudovaných šachtách na pozemku p. č. 677/1 v k. ú. Koclov. Na 

kanalizaci budou napojeny kanalizační přípojky DN 160, které budou zakončeny na hranici pozemku. Na 

stoce budou provedeny revizní šachty kanalizace z typových skruží DN, průměr 1 m. Potrubí bude v celé 
trase montováno v otevřeném výkopu. 

 
 

Stavbou dotčené pozemky: 

p. č. 677/1, 678/2, 681 v k. ú. Koclov 
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Přímé určení polohy (souřadnice X, Y): 

Stoka 1: 1127784, 800094 (napojení); 1128045, 799965 (ukončení); 

Stoka 2: 1127966, 800039 (napojení); 1128002, 800135 (ukončení); 
Stoka 3: 1128006, 800025 (napojení); 1128002, 800044 (ukončení) 

 
 
 

Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 

podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo dle § 94m 
odst. 3 stavebního zákona upuštěno od ústního jednání a ohledání na místě. 
 

Dle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k 

podkladům rozhodnutí. Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na Městském úřadu 
Strakonice, odboru životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, v pondělí od 8 do 16 hodin a ve 

středu od 8 do 18 hodin a v pátek od 8 do 11:30 hodin. 
 

Případné námitky nebo připomínky, popř. důkazy, mohou jednotliví účastníci řízení uplatnit nejpozději 
do 15 dnů (včetně) ode dne doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska i 

dotčené orgány státní správy. K později uplatněným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude 
přihlédnuto. Po uplynutí lhůty vodoprávní úřad ve věci rozhodne. 
 

Podle § 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

vodoprávní úřad vyzývá zástupce investora, aby do 15 dnů ode dne doručení této výzvy 
zaplatil správní poplatek pro uvedenou akci. 
 

Správní poplatek vyměřen v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění 

pozdějších předpisů, položka 18 odst. 1 písm. h), ve výši 3.000 Kč. 
 

Uvedenou částku zaplaťte přiloženou poštovní poukázkou nebo přímo na účet Města Strakonice, 
zřízeného u ČSOB a.s. Strakonice, číslo účtu 1768038/0300, variabilní symbol 7021363476. 
 

Nebude-li správní poplatek v uvedené lhůtě zaplacen, správní úkon podle § 5 odst. 4 výše citovaného 

zákona nebude proveden a zahájené správní řízení bude zastaveno. 
 

Současně Vás upozorňujeme, že podle § 5 odst. 5 citovaného zákona lhůty pro vydání rozhodnutí 
stanovené zvláštními předpisy neběží od zaslání výzvy k zaplacení správního poplatku až do prokázání 

jeho zaplacení. 
 

Vaše žádost bude vyřízena až po předložení dokladu o zaplacení na odbor životního prostředí, oddělení 
vodního hospodářství, Městského úřadu Strakonice. 

 
 

 
 

 

 
 

Ing. Jaroslav Brůžek  
vedoucí odboru životního prostředí 

 

Počet listů:  2 

Počet příloh:  1 

Počet listů příloh:  1 

 

Příloha: složenka k zaplacení správního poplatku (v. s. 7021363476) 
  



  Stránka 3 z 3 

Rozdělovník: 

Obec Novosedly, Novosedly 56, 387 16 Volenice prostřednictvím RONEX GROUP spol. s.r.o., 

V Kasárnách 352, 384 51 Volary – DS  +  příloha 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – DS 

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – DS 
 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb: 

p. č. 3, 9, 10, 17/2, 21/12, 21/13, 21/14, 21/17, 23, 24, 25, 26, 37, 39, 111/41, 125, 127, 139, 143, 

677/2, 677/3, 677/8, 677/9, 677/10, 679, 691, st. 1, st. 2, st. 4/2, st. 5, st. 6, st. 7, st. 8, st. 9, st. 10, 

st. 12, st. 13/1, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17, st. 18, st. 21/1, st. 26. st. 30 v. k. ú. Koclov 
 

Dotčené orgány státní správy 

MěÚ Strakonice, odbor rozvoje, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice 

MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice – vlastní 
 

Ostatní 

MěÚ Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice (dálkový přístup, na úřední desku) 

Obec Novosedly, Novosedly 56, 387 16 Volenice (na úřední desku) – DS 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 

Strakonice a úřadu obce Novosedly. Oznámení 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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