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Městský úřad Strakonice 

Odbor životního prostředí  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Naše č. j.: MUST/009072/2021/ŽP/Před,  I-2549  

Sp. zn.: MUST/052947/2020/5  
  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: 01.03.2021  

Vypraveno:   

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Rozhodnutí 
o povolení stavby vodního díla 

 

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán podle § 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), a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (správní řád),       

 
povoluje 

 

obci Novosedly, Novosedly 56, 387 16 Volenice, IČ 00251623, 

v zastoupení společností RONEX GROUP spol. s.r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary, IČ 26063999, 

 
dle § 94j stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, stavbu vodního díla „Splašková 
kanalizace Koclov – Novosedly v k. ú. Koclov“, obec Novosedly, okres Strakonice, kraj Jihočeský, 

č. h. p. 1-08-02-0410-0-00 a 1-08-01-1320-0-00, hydrogeologický rajon 6310, HVL 1240, 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 
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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 
 

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) 

 
Pro provádění stavby se stanovují tyto podmínky a povinnosti: 

1. Stavba bude provedena dle ověřené projektové dokumentace schválené ve vodoprávním 

řízení, vypracované Václavem Mrázem, odpovědný 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. 

3. Stavba bude dokončena v termínu do 31.03.2023. 

4. Budou dodrženy podmínky závazných stanovisek, vyjádření, stanovisek a souhlasů: 
CETIN a.s., č. j. 848647/20, ze dne 04.01.2021, 

E.ON Distribuce, a.s. (elektrická síť), č. j. M18391-26085351, ze dne 10.12.2020, 
E.ON Distribuce, a.s. (elektrická síť), č. j. F5285-27025635, ze dne 11.12.2020, 

E.ON Distribuce, a.s. (plyn), č. j. M18391-26085351, ze dne 10.12.2020, 

E.ON Distribuce, a.s. (plyn), č. j. A20504-27025613, ze dne 10.12.2020, 
MěÚ Strakonice, odbor rozvoje, č. j. OR/20/kot-97/S-552, ze dne 17.12.2020. 

Kopie výše uvedených závazných stanovisek, vyjádření, stanovisek a souhlasů jsou 
nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. 

5. V době provádění stavby vodního díla bude na stavbě přítomen vodohospodářský dozor (tj. 
přítomna osoba s autorizací pro vodohospodářské stavby). Doklad o provádění vodohospodářského 

dozoru bude předložen vodoprávnímu úřadu před započetím užívání stavby. 

6. 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. 

7. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit štítek "Stavba povolena" na viditelném 

místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam během výstavby až do kolaudace. 
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu 

zdraví na staveništi. 
9. 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.). 
10. 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. 

11. Při křížení nebo souběhu ostatních sítí technického vybavení je třeba dodržovat odstupové 

vzdálenosti vyplývající z ČSN 736005 "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 733050 "Zemní práce". 
12. Kanalizační potrubí musí být při křížení nebo souběhu vždy uloženo níže než vodovodní řady a 

vodovodní přípojky. V opačném případě, kdy nelze z jakéhokoliv důvodu kanalizační potrubí umístit 
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pod vodovodní řad nebo vodovodní přípojku je zapotřebí provést taková technická opatření (např. 

osazení chráničky PE), která zamezí možnosti kontaminace pitné vody. 

13. V průběhu stavby i v rámci jejího užívání je nutno zamezit vzniku potenciálních zdrojů 
znečištění a vyloučit jejich existenci, vyloučit skladování a manipulaci s chemickými a 

ropnými látkami a aplikaci biocidních látek. Plocha kolem stavby nesmí být znečišťována a 
nejsou zde dovoleny činnosti, které by mohly zhoršovat jakost podzemních a povrchových vod. 

14. Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po vytřídění přednostně využity a zbylé 

odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů. 

15. Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. 
16. 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. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a 

dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném 

znění. 
 

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): 
Obec Novosedly, Novosedly 56, 387 16 Volenice 

 

 
Odůvodnění: 

 

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel dne 14.01.2021 doplnění žádosti ze dne 

27.11.2020 obce Novosedly, Novosedly 56, 387 16 Volenice, v zastoupení pa společností RONEX GROUP 
spol. s.r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary, o vydání společného povolení stavby vodního díla 

„Splašková kanalizace Koclov – Novosedly v k. ú. Koclov“, dle § 94j stavebního zákona a § 13a vyhlášky 

č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v 
platném znění, za účelem odvedení splaškových vod v místní části Koclov. 
 

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení č. j. MUST/052947/2020/ŽP/Před ze dne 
22.01.2021, bylo vyvěšeno formou veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Strakonice a 

obce Novosedly po dobu patnácti dnů a způsobem umožňující dálkový přístup. Současně bylo oznámení 

zasláno všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Okruh účastníků správního řízení 
byl stanoven v souladu s § 94k stavebního zákona. Byla uplatněna zásada koncentrace řízení, kdy mohli 

účastníci řízení a dotčené orgány státní správy uplatnit případné námitky nebo připomínky do 15 dnů po 
obdržení výše uvedeného oznámení. V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné připomínky ze strany 

účastníků řízení. V podmínkách platnosti správního rozhodnutí jsou respektována závazná stanoviska, 

vyjádření, stanoviska a souhlasy účastníků správního řízení a dotčených orgánů. 
 

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu byly známy poměry stanoviště a žádost poskytovala 

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

Po provedeném řízení a na základě předložených dokladů bylo zjištěno, že uvedenou stavbu dle § 94j 

stavebního zákona, lze při dodržení stanovených podmínek a povinností 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. 
 

Správní poplatek vyměřen v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném 
znění, položka 18 odst. 1 písm. h), ve výši 3.000 Kč, byl uhrazen dne 29.01.2021 (VS 7021363476). 

 
 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle ustanovení § 81, odst. 1 správního řádu odvolání, 

ve kterém se uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí 

ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu 
Strakonice. 
 

Odvolání se dle ustanovení § 82 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 
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potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Strakonice na náklady účastníka. Podané odvolání 

má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění 

rozhodnutí je nepřípustné. 
 

 
 

Ing. Jaroslav Brůžek  

vedoucí odboru životního prostředí 
v z. Ing. Lucie Klimešová 

 
Počet listů:  2 

Počet příloh:  0 

Počet listů příloh:  0 

 

Příloha: projektová dokumentace + štítek „Stavba povolena“ (po nabytí právní moci) 
 

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

Strakonice a úřadu obce 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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