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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení společného řízení
upuštění od ústního jednání a místního šetření
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle § 61 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon)
a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 téhož zákona a § 15 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád),
obdržel dne 09.12.2020 žádost města Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06
Suchdol nad Lužnicí, IČ 002 47 561, v zastoupení na základě plné moci Jiřím Sváčkem, Chvalšinská
108, 381 01 Český Krumlov, IČ 423 99 521 o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla
„Suchdol nad Lužnicí – Tři Facky, vodovod pro napojení místní části“.
Tím bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o žádosti k vydání společného povolení
podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona.
Stručný popis navržené stavby:
Jedná se o soubor staveb vodovodu a vodovodních přípojek, vodovod je stavba hlavní. Jedná se o
stavbu vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona a obecnou stavbu dle § 103 odst. 1
písm. e) bodu 10. stavebního zákona.
Vodovod bude napojen na stávající vodovod PE 110 vedoucí ze Suchdola nad Lužnicí do místní části
Hrdlořezy. V blízkosti napojení bude provedena prefabrikovaná vodoměrná šachta (půdorys
2,68 x 1,68 m) s příslušným vystrojením. Na trase vodovodu bude umístěno 6 hydrantů (3 s funkcí
kalníku, 1 s funkcí vzdušníku. Na trase se předpokládá provedení 15 ks odboček pro vodovodní
přípojky.
Vodovod bude podcházet Hadačský potok v místě propustku BE 1400, uložení bude provedeno do
chráničky.
SO 01 Přívodní řad
PE 90
řad 1 délka 1774 m
SO 02.1 Vodovodní síť
PE 90
řad 2 délka 816 m
řad 3 délka 122 m
SO 02.2 Vodovodní přípojky
PE 32
15 ks (pouze na hranici veřejného prostoru)
Projektovou dokumentaci s názvem „Suchdol nad Lužnicí – Tři facky, vodovod pro napojení místní
části“ vyhotovil Ing. Václav Houška (ČKAIT 0100702 – autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství), Labská 1, 370 11 České Budějovice, v říjnu 2020.

Stavba vodního díla je navržena v k. ú. Suchdol nad Lužnicí na pozemcích p. č.: 3019 (ostat. pl.),
3015 (ostat. pl.), 3106 (ostat. pl.), 3152 (ostat. pl.), 3164 (ostat. pl.) a v k. ú. Hrdlořezy u Suchdola
nad Lužnicí na pozemcích p. č.: 332/28 (orná p.), 332/54 (orná p.), 332/59 (orná p.)
Dotčené pozemky v k. ú. Suchdol nad Lužnicí jsou ve vlastnictví stavebníka a dotčené pozemky
v k. ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí jsou ve vlastnictví Jana Kačerovského.
Jelikož odboru životního prostředí MěÚ Třeboň, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu s působností
speciálního stavebního úřadu, jsou dobře známy poměry v místě stavby, předložené doklady poskytují
dostatečný podklad pro posouzení žádosti a ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků to není
nezbytné, upouští se od místního šetření a ústního jednání dle § 94m odst. 3 stavebního zákona.
Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději
do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení.
Ve stejné lhůtě mohou uplatnit svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Po tomto termínu
vodoprávní úřad ve věci rozhodne. Jelikož je tato písemnost doručována veřejnou vyhláškou,
považuje se u účastníků, kterým není doručováno jednotlivě do vlastních rukou, za doručenou
(obdrženou) patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Třeboň.
Poučení o podávání námitek dle § 94n stavebního zákona.
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, musí být uplatněna
nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže
dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.
Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné
věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle
zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního
právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,
a důvody podání námitek.
Před vydáním stavebního povolení se mohou účastníci řízení a jejich zástupci seznámit s obsahem
spisu na odboru životního prostředí MěÚ Třeboň, Palackého nám. 46/II, 1. patro, č. dveří 223 v Po
a St od 8 do 17 hod, po telefonické domluvě i v Út a Čt od 8 do 14 hod a v Pá od 8 do 12 hod.
Nahlížení do spisu se řídí ustanovením § 38 správního řádu.
V souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy onemocnění covid-19, je nutno sledovat aktuální
omezení úředních hodin a případný termín nahlížení tomu po telefonické domluvě přizpůsobit.
(otisk úředního razítka)

Ing. Jaroslav Fliegel
vedoucí odboru životního prostředí
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Obdrží účastníci řízení do vlastních rukou na doručenku:
účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
- město Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
obdrží prostřednictvím: Jiří Sváček, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov
- Ing. Jan Kačerovský, Souběžná 799, 379 01 Třeboň
Obdrží veřejnou vyhláškou:
účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu
- EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno
v k. ú. Suchdol nad Lužnicí pozemky p. č.: 3007, 3010, 3011, 3014, 3016, 3012, 3104, 3018, 3021,
3025, 3017, 3113, 3121, 3125, 3124, 3126, 3039, 3046, 3240, 3127, 3243, 2050, 2049, 2047, 2048,
3133, 3130, 2046, 2043, 2045, 2044, 3050, 3137, 3135, 2039/2, 2039/1, 2040, 2037/1, 2038, 3140,
3143, 3134, 3148, 2031, 2034, 3253, 2032, 3139, 2030, 2023/1, 2029, 3142, 2025/1, 2023/3, 2025/2,
3144, 2022/2, 2021/2, 3147, 2022/1, 2018, 2019, 3155, 3265, 2016, 2013, 2015, 3149, 2014, 2012/2,
2010, 2011, 3151, 2007/2, 2006, 3161, 2005, 3160, 2003, 3168, 2007/1, 2004/1, 2000, 2001, 3283,
3289, 1999, 1998, 3277, 3284, 3287, 3292, 3295, 3290, 3288; stavby č. p.: 112, 107, 108, 114, 109,
711, 718, 110, 111, 124, 119, 115 a 205
v k. ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí p. č.: 332/68, 332/70, 332/85, 332/80, 332/74, 332/52,
332/75, 332/51, 332/56, 332/50, 332/49, 332/48, 332/47, 332/46, 332/45 a 332/44
(Pozn.: Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků doručované veřejnou vyhláškou, jsou
v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 94m odst. 2
stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.)
dále obdrží doporučeně dotčené orgány státní správy:
- AOPK ČR, Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň
- KHS Jč. kraje, Na Sadech 1858/25, 370 71 České Budějovice
- MěÚ Třeboň, odbor ÚP a SŘ, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
- MěÚ Suchdol nad Lužnicí, stavební úřad, náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
- MěÚ Třeboň, odbor ŽP, orgán odpadového hospodářství, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
- MěÚ Třeboň, odbor ŽP, orgán SSL, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
- MěÚ Třeboň, odbor dopravy, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Jindřichův Hradec, U Knihovny 1176/II,
377 01 Jindřichův Hradec
Na doručenku obdrží Městský úřad Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06
Suchdol nad Lužnicí a Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, se žádostí
o vyvěšení na jejich úředních deskách a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25
odst. 2 správního řádu) po dobu nejméně 15 dní s vyznačením dne vyvěšení a sejmutí a vrácení
zpět odboru ŽP MěÚ Třeboň.
Vyvěšení na úřední desce a zveřejnění umožňující dálkový přístup

Provedeno dne . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ukončeno dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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