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ROZHODNUTÍ – veřejná vyhláška
Výroková část:
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4
vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost
o společné povolení stavby vodního díla, kterou dne 15.12. 2021 podal zástupce Obce Jivno, Jivno 34,
373 71 Rudolfov, IČ 00581411, zastoupen na základě plné moci Ing. Miroslavem Holým, Třebotovice
2480, 370 06 České Budějovice- (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
podle ust. § 94 p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
„ Jivno- odkanalizování odpadních vod místní části Vyhlídky“
na pozemcích p.č. 978/2, 978/4, 978/10, 1562/6, 1562/2, 1562/5, 978/2, 1193/2, 1193/3, 1185/2
v katastrálním území Hlincová Hora, na pozemcích p.č. 4233/7, 4165/2, 4463/1, 4238/10, 4235/6,
4237/4, 4463/5, 4238/7, 4238/6, 4238/8, 4463/2, 4238/9, 4214, 4464/3, 4232/6, 4233/5, 4183/3, 4192
v katastrálním území Jivno.
Stavební objekty : kanalizace výtlačná splašková , kanalizace gravitační splašková, předávací místopředávací šachta Jivno – Hlincová Hora.
Navržená výtlačná kanalizace je budována jako kanalizace splašková pro odkanalizování místní části obce
Jivno – Vyhlídky. Jedná se o napojení cca 70-100 EO, což znamená cca 0,1 l/s.
Navržená výtlačná kanalizace z materiálu 100 RC PN 10 bude zaústěna do uklidňovací šachty UŠ odkud
bude odvedena samospádem do kanalizační stoky Hlincová Hora, Na konci řadů V1c, V2, V3 a V4 budou
zřízeny proplachovací šachty.
Kanalizační výtlak je dále veden podél komunikace III. třídy a v km 0,370 bude přecházet tuto
komunikaci v protlaku PE d 160 dl. 8 m na druhou stranu komunikace, kde bude dále pokračovat
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v chráničce PE d 160 dl. 78 m. V tomto úseku bude přecházet přes trubní propustky hráz rybníka, která
bude zpevněna štěrkem, příp. lomovým kamenem. V km 494,8 bude zřízena odkalovací šachta PŠ V1a.
V případě nutnosti pročištění potrubí se odsání splaškových vod bude provádět pomocí čistícího vozu.
Z této šachty bude potrubí vedeno v místní nezpevněné cestě směrem k osadě Vyhlídky až k lomovému
bodu LB 9, kde místní nezpevněná cesta přechází ve zpevněnou komunikaci. Podle situace stavby a
místních podmínek bude trasa dále pokračovat systémem řízených podvrtů. Řad V1 b pokračuje k LB 12,
v tomto lomovém bodě bude řad rozdělen na odbočce na řady V2 a řad V3 . V napojovacím bodě NB V1c
bude napojen řad V4, v napojovacím bodě NB V4, bude sloužit k podchycení dalších parcel v severní
části osady. Pokračování řadů bude ve zpevněné komunikaci řízeným podvrtem. Hloubka uložení
kanalizace je 1-1,4 m pod úrovní terénu. Měrná předávací šachta Jivno – Hlincová Hora bude realizována
na části gravitačního potrubí mezi uklidňovací šachtou a napojením do gravitační kanalizace Hlincová
Hora. Šachta bude v betonovém provedení , průměr 1 m s vestavěným Parshalovým měrným žlabem
s přenosem signálu do stávajícího objektu KČS Hlincová Hora.
Celková délka kanalizace:
Napojení PVC KG 160 – délka 8 m- gravitační část kanalizace
Větev V1a- Pe 90/5,4, dl. 448 m- tlaková kanalizace
Větev V1b- Pe 90/5,4, dl. 230,5 m - tlaková kanalizace
Větev V1c- Pe 63/5,8, dl. 92 m - tlaková kanalizace
Větev V 2- Pe 63/5,8, dl. 452,7 m - tlaková kanalizace
Větev V3- Pe 63/5,8, dl. 196,8 m- tlaková kanalizace
Větev V 4- Pe 63/5,8, dl. 106 m- tlaková kanalizace
I.
1.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

II.
1.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Holý,
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení vodoprávního úřadu.
Při stavbě budou dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení.
Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) před záhozem potrubí
b) dokončení stavby
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Budou dodrženy podmínky správců nadzemních a podzemních sítí.
Bude dodrženo stanovisko EG.D, a.s. České Budějovice ze dne 30.12.2021: v souřadnicích S-JTSK: y=
749027,33, x= 1166177,69 jste v konfliktu s podzemním zařízením katodové ochrany VTL
plynovodu. Katodovou ochranu necháte vytýčit a bude dohodnut způsob křížení. Křížení nebude
provedeno v tomto místě protlakem. Kontakt na pracovníka: Petr Brom- tel. 606660963.
V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci stavby dle uděleného souhlasu
přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., kde se konstatuje, že
v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých
důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Zakreslení
plynárenského zařízení, vyskytujícího se v zájmovém území, bude vyznačeno do všech vyhotovení

2.
3.

4.
5.
6.
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prováděcí dokumentace a jeho vyznačení bude také přímo v terénu. Jedná se zejména o místa
křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace. Vytyčení plynovodu a katodové
ochrany zajistí Václav Pávek, tel. 386108164. Pracovníci musí být seznámeni s uložením
plynárenského zařízení a musí být upozorněni na to, že při práci musí dbát na max. opatrnost a
v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje.
Podmínky podvrtu či protlaku stanoví místně příslušný technik EG.D. Odkrytý plynovod musí být
vhodně zasypán, aby nedošlo k jeho poškození, přizvání technika EG.D je nutné ke kontrole
křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Bude dodrženo
stanovisko EG.D, a.s. České Budějovice ze dne 17.1.2022 : v ochranných pásmech zařízení
distribuční soustavy budou při realizaci stavby dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46
odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., kde se konstatuje že v OP ( ochranném pásmu) je zakázáno
provádět činnosti, které by mohly ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by
znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí
Vladimír Bíca, tel. 387867460, vytýčení sdělovacího vedení zajistí Milan Jedlička, tel. 387864961.
Provádění zemních prací v OP kabelového vedení musí být prováděno klasickým ručním nářadím
bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu
bude provedeno podle pokynů technika EG.D. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP
distribučního zařízení je zakázáno- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení umisťovat
konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez
souhlasu zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, u podzemního
vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením
konzultována s příslušným správcem zařízení- správa vedení VVN: Tomáš Petrů, tel. 387864911, VN
+ NN: Miroslav Mareš, tel. 387864132, sdělovací vedení: Vojtěch vach, tel. 387864963.
7.

Bude dodrženo stanovisko ČEVAK, a.s. ze dne 20.2.2022 zn. 022010015382- bude respektováno
prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
Před zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace nebo před zpracováním cenové nabídky
bude
odsouhlasena pevnostní řada tlakové kanalizace společností ČEVAK a.s. Ing. Wostl,
tel.723886598.
Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci
vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek,
uzavření smluvního vztahu se společností ČEVAK a.s.
Činnosti před realizací: Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. (Oddělení
realizace investic Ing. Wostl tel. 723886598) předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci
stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních
akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce.
Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s.
Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. - Uhlík David tel. 727
831 850, david.uhlik@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem). Před
zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur. Společnosti ČEVAK a.s.
bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
Činnosti v průběhu realizace: Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v
průběhu realizace.
Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti
ČEVAK a.s., provozní středisko se sídlem kanalizace Petr Novotný tel. 602 412 134.
termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti
ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena dle podmínek provozovatele.
Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po
zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s
dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Zkoušky kanalizace
budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 a dle podmínek provozovatele.
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8.

Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu vodovodu
s těmito doklady:
Předávací protokol na povolované stavby - zápis o odevzdání a převzetí stavby , protokol o
technické přejímce s ČEVAK, a.s., geodetické zaměření stavby , PD skutečného provedení,
prohlášení o shodě, doklad o kamerové kontrole potrubí kanalizace, prohlášení zhotovitele.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: bude vybrán na základě výběrového řízení a před
započetím stavebních prací bude oznámen vodoprávnímu úřadu.
10. Investor zajistí před zahájením prací vytýčení všech nadzemních vedení (kabely, apod.).
11. Po ukončení prací budou pozemky dány do původního stavu a případně vzniklé škody budou na
náklad investora majitelům uhrazeny.
III.
Stanoví podmínky pro užívání stavby:
1. Stavba bude udržována v řádném stavu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfov,
IČ 00581411.
Odůvodnění:
Žadatel- Obec Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfov, zastoupená na základě plné moci Ing. Miroslavem
Holým, Třebotovice 2480, 370 06 České Budějovice, podal dne 15.12.2021 žádost o vydání společného
povolení na stavbu: „ Jivno - odkanalizování odpadních vod místní části Vyhlídky “ na pozemcích p.č.
978/2, 978/4, 978/10, 1562/6, 1562/2, 1562/5, 978/2, 1193/2, 1193/3, 1185/2 v katastrálním území
Hlincová Hora a na pozemcích p.č. 4233/7, 4165/2, 4463/1, 4238/10, 4235/6, 4237/4, 4463/5, 4238/7,
4238/6, 4238/8, 4463/2, 4238/9, 4214, 4464/3, 4232/6, 4233/5, 4183/3, 4192 v katastrálním území
Jivno. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Odbor ochrany životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznámil zahájení společného řízení dne 19.1.2022 podle § 94 m odst. 3
stavebního zákona a současně oznámil, že upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Pro velký
počet účastníků řízení bylo vodoprávní řízení zahájeno formou veřejné vyhlášky. Zároveň zdejší odbor
určil lhůtu k podání případných námitek účastníků řízení nebo závazných stanovisek dotčených orgánů
do 15 dnů od doručení ( poslední den vyvěšení ) tohoto oznámení. Oznámení o zahájení řízení bylo
vydáno dne 16.3.2021., kde bylo upozorněno, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebo
námitkám nebude přihlédnuto podle ust. § 94 m odst. 3 stavebního zákona.
Projektová dokumentace řeší odkanalizování místní části Vyhlídky obce Jivno.
Součástí projektové dokumentace jsou i přípojky jednotlivých objektů Pe 40 v celkové délce 314,3 m.
Kanalizační přípojky budou provedeny z potrubí Pe v dimenzi d 40 ( objekt SO-02) . V každém napojeném
místě bude osazena domovní čerpací stanice odpadních vod. Přípojky a domovní čerpací stanice nejsou
předmětem tohoto řízení.
Předmětem tohoto řízení je kanalizace výtlačná splašková , kanalizace gravitační, předávací místopředávací šachta Jivno – Hlincová Hora – uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Obec Hlincová Hora souhlasí s napojením na kanalizaci v jejím vlastnictví – vyjádření je součástí spisu.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost s doklady a podklady, projednal ji s účastníky řízení,
veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
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Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na
výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Dne 3.2.2022 byly doručeny připomínky spolku Náš domov, zapsaný spolek zabývající se ochranou
životního prostředí Rudolfova a okolí, IČ 22714961, Na Staré cestě 252/8, 373 71 Rudolfov.
Na základě těchto písemných připomínek byl přistoupeno k tomu, že se bude konat ústní jednání za
účelem projednání připomínek – dne 11.3.2022 na obecním úřadu v Jivně.
Z jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisové dokumentace. Na jednání byli všichni přítomní
upozorněni, že spolek Náš domov není účastníkem řízení podle ust.§ 115 odst.7 vodního zákona a dále
také podle ust. § 94 k stavebního zákona. I přesto vodoprávní úřad na základě souhlasu žadatele svolal
ústní jednání za účelem vysvětlení záměru Obce Jivno.
Na jednání byla k dispozici projektová dokumentace, situace napojení v obci Hlincová Hora , vyjádření
provozovatele vodohospodářských sítí – spol. ČEVAK, a.s. České Budějovice a další podklady.
Bylo vysvětleno, že se jedná o odvedení splaškových vod z místní části Vyhlídky pomocí tlakové
kanalizace a systému domovních čerpacích stanic přes uklidňovací gravitační úsek dlouhý 8 m do
kanalizace obce Hlincová Hora. Kanalizace pak dále pokračuje na kanalizační sběrač R ve městě
Rudolfov. Dešťové vody ze stavebních pozemků nebudou do tlakového systému napojeny.
K námitkám spolku Náš domov uvádí vodoprávní úřad spolu s provozovatelem ČEVAK, zastoupeného na
jednání technickým ředitelem Ing. Jiřím Lipoldem následující:
pro projektované odváděné množství splaškových vod z lokality Vyhlídky v denním průměru 8 m3 / den
je rezerva kanalizačního systému bezpečně vyhovující. Stejně tak je vyhovující stávající kapacitní rezerva
centrální ČOV České Budějovice.
Dále Ing. Lipold ujistil všechny přítomné, že společnost ČEVAK, a.s. posuzuje každý stavební záměr ve
vztahu ke kapacitním a technickým možnostem stávající kanalizace. Pokud tyto kapacitní a technické
možnosti stávající vodohospodářské infrastruktury umožňují napojení, je spol. ČEVAK, a.s. podle zákona
č. 274/2001 Sb., povinna vydat kladné stanovisko k napojení, což je i případ této stavby .
Na jednání byl také k dispozici hydraulický posudek „ Hydrotechnická studie kanalizačního sběrače R od
místa napojení na sběrač Z, po odlehčovací komoru OK 1 U dešťové zdrže“ , zpracovaná firmou SWECO
HYDROPROJEKT a.s. Praha na základě objednávky Města Rudolfov. Podle tohoto posudku je kapacita
kanalizačního sběrače R dostačující a má ještě dostatečnou rezervu.
Jako podklad pro rozhodnutí ve věci bylo vydáno : vyjádření spol. ČEVAK, a.s. České Budějovice ze dne
20.2.2022, č.j. 022010015382, ze kterého je možno m.j. ocitovat:
„Město Rudolfov v roce 2019 nechalo vypracovat hydraulický posudek "Hydrotechnická studie
kanalizačního sběrače R od místa napojení na sběrač Z, po odlehčovací komoru OK 1 U dešťové zdrže"
odbornou vodohospodářskou firmou SWECO HYDROPROJEKT a.s., Praha. Dle této studie je maximální
hydraulická kapacita kanalizačního sběrače R v úseku pod odlehčovací komorou „OK 1 U dešťové zdrže"
celkem 70 l/s. V době zpracování dotčené studie činilo roční množství splaškových odpadních vod z obou
kanalizačních povodí obcí Jivno, Adamov, Vráto, Rudolfov, Hlincová Hora, HŮry a Dubičné (tj. z povodí
odlehčovací komory „OK 1 U dešťové zdrže" a dále z povodí kanalizační čerpací stanice „CSK Hlinsko")
177 tis. m3/rok. v roce 2021 pak činilo roční množství splaškových odpadních vod z těchto kanalizačních
povodí 190 tis. m3/rok“.
Dále má vodoprávní úřad k dispozici vyjádření spol. ČEVAK, a.s. České Budějovice jako odpověď na
žádost spol. Náš domov Rudolfov - vyjádření ze dne 13.3.2022, zaslaného e-mailem na úřad na vědomí.
Z tohoto vyjádření citujeme: „ Průměrný průtok splaškových odpadních vod v odlehčovací komoře „OK 1
U dešťové zdrže" v době zpracování dotčené studie byl 4,36 l/s. V roce 2021 pak činil průměrný průtok
splaškových odpadních vod v této odlehčovací komoře 4,7 l/s.
Při průměrném množství balastních vod v této odlehčovací komoře 4,3 l/s, je ředící poměr = 70 l/s : (4,7
l/s + 4,3 l/s) = 7,78, tj. 1 + 6,78. Protože legislativou požadovaný ředící poměr činí 1 + 4, je zřejmé, že
stávající ředící poměr 1 + 6,78 bezpečně splňuje tento legislativní požadavek. Rezerva pro stavební
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rozvoj proto představuje 5 l/s splaškových odpadních vod, tj. 432 m3/den. Z výše uvedeného je zřejmé,
že rezerva pro rozvoj staveb a osídlení dotčených lokalit v povodí odlehčovací komory „OK 1 U dešťové
zdrže" činí více než 100 % současné úrovně. Tato rezerva tedy představuje splaškové odpadní vody od
cca 4 tisíc případných budoucích obyvatel, což bezpečně pokrývá rozvoj předpokládaný v územních
plánech dotčených lokalit“.
Podmínky provozovatele vodohospodářských sítí ČEVAK, a.s. pro danou stavbu jsou vyjmenovány
v podmínkách výroku tohoto rozhodnutí. Dále je součástí spisu vyjádření EG.D, a.s. České Budějovice ze
dne 17.1.2022 a ze dne 30.12.2021.
Dále bylo vydáno závazné stanovisko orgánu územního plánování Magistrátu města , zn. OÚP 2022/O229/Či dne 9.2.2022 s touto podmínkou – stavební záměr je přípustný při prokázání podmínky: je třeba
prokázat, že nebude narušena funkce ÚSES- LBK6 v k.ú. Hlincová Hora.
Na základě žádosti bylo vydáno vyjádření Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města , odd.
ochrany přírody a krajiny – č.j. OOZP 2401/2022 Ziz dne 1.3.2022 z hlediska lokálního biokoridoru LBK 6
v k.ú. Hlincová Hora se závěrem, že stavba nemá žádný negativní vliv na funkci lokálního biokoridorutím byla splněna podmínka orgánu územního plánování.
Souhlasy vlastníků pozemků, po nichž povede stavba kanalizace, jsou na situacích v PD, jsou součástí
spisu.
Z výše citovaných podkladů vodoprávní úřad usoudil, že je možné vydat povolení k výše uvedeným
stavbám, neboť jsou dány pro to všechny předpoklady – dostatečná rezerva pro napojení max. 100
ekvivalentních osob (EO) v místní části Vyhlídky.
Při stanovení účastníků řízení vodoprávní úřad přihlížel k ustanovení § 115 vodního zákona a § 94 k
stavebního zákona a stanovil okruh účastníků tak, že postavení účastníka řízení bylo přiznáno
stavebníkům, vlastníkům pozemků dotčených stavbou a vlastníkům pozemků s pozemkem určeným pro
stavbu sousedícím a obci, v jejímž území může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů nebo
životního prostředí.
Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a), c) ,d): Obec Jivno, Obec Hlincová Hora, E.ON, s.r.o., Gerstnera
6, České Budějovice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 6, 130 00 Praha 3, EG.D, a.s.
České Budějovice, ČEVAK, a.s. České Budějovice, Josef Kindl, Hlincová Hora 2, 373 71 Hlincová Hora,
František Keřka, Hlinsko 34, Rudolfov, Jaroslav Keřka, Hlinsko 58, Rudolfov, Michal Bendík, Dukelských
hrdinů 599, 281 51 Velký Osek, Martina Ranglová, Jivno 142, 373 71 Jivno, Jaroslav Hanus, Jivno 20
Jaroslav Janoušek, Fr. Šrámka 13, 370 01 České Budějovice, Martina Janoušková, Fr. Šrámka 13, 370 01
České Budějovice, Vladimír Prokeš, Sedlo 14, 374 01 Komařice, Martin Bednář, Nerudova 74, 370 04 Č.
Budějovice.
Účastníci řízení - další dotčené osoby: doručováno veřejnou vyhláškou podle ust.§ 144 správního řádu,
podle ust. § 109 písm. e), f) stavebního zákona, identifikace označením pozemků a staveb evidovaných
v KN přímo dotčených vlivem záměru: katastrální území Hlincová Hora : pozemek p.č. 978/13, 980,
984/1, 984/2, 982, 978/12, 987, 1181, 1182, 1532/52, 1195/2, 1193/2, 1199/1, 1532/53, 1567/5,
1562/9, 1562/8, 1185/3, 1185/41, 1185/1, katastrální území Jivno: pozemek p.č. 4150/1, 4158, 4151/3,
4151/2, 4164, 4165/1, 110/2, 4172/2, 4234/3, 4234/2, 4199/1, 110/1, 4163, 4172/1,4174, 4177/2,
4177/4, 4177/3, 4177/1, st. 569, st. 196, 4193, 4237/9, st. 109/2, st. 109/1, 4194/1, 4194/2, st. 556,
4196, 4199/2, 4199/4, 4199/7, 4199/3, st. 505, st. 630, st. 108/2, st, 108/3, st, 107/1, st. 107/3, 4212/2,
4213/4, 4190/7, 4190/1, st. 657, 4190/4, 4190/3, 4183/2, 4188/1.
Spolek není účastníkem řízení z těchto důvodů: podle ust. § 115 písm.7 vodního zákona: „Občanské
sdružení má postavení účastníka řízení vedeného podle tohoto zákona, s výjimkou stavebních řízení
vedených podle ust.§ 15“, dále podle ust. § 94k stavebního zákona jsou účastníky společného územního
a stavebního řízení- stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
vlastník stavby, vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není- li
sám stavebníkem , nebo ten, , kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, osoba, jejíž vlastnické právo
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může
být společným povolením přímo dotčeno.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Připomínky spolku Náš domov - výše uvedeno- byly vypořádány při ústním jednání, ale jak je zjevné
z citace přísl.ustanovení vodního a stavebního zákona – nejedná se o účastníky tohoto řízení. Jednání
pozvaných se konalo za souhlasu žadatele v rámci tohoto řízení.
Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1
písm. h) ve výši 3 000 Kč byl zaplacen .
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího
správního orgánu. Odvolání se 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 správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou
přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí
také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15
nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Magistrát města, Odbor vnitřních věcí a Obecní úřad Jivno, Obecní úřad Hlincová Hora žádáme o
zveřejnění vyhlášky obvyklým způsobem na veřejné tabuli. Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po
dobu 15 dnů, poté je nutno toto potvrzené oznámení poslat zpět na zdejší odbor.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice
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Účastníci řízení (dodejky):
Obec Hlincová Hora se žádostí o vyvěšení oznámení na úřední desku na 15 dnů a poté prosím poslat zpět
na Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města
ČEVAK, a.s., Severní 8, České Budějovice
E.ON, s.r.o. Gerstnera 6, České Budějovice
EG.D, a.s. Křižíkova České Budějovice
Česká komunikační infrastruktura, a.s. Praha
Ing. Miroslav Holý, Třebotovice 2480, 370 06 České Budějovice- zplnomocněný zástupce Obce Jivno
Josef Kindl, Hlincová Hora 2, 373 71 Hlincová Hora
František Keřka, Hlinsko 34, Rudolfov
Jaroslav Keřka, Hlinsko 58, Rudolfov
Michal Bendík, Dukelských hrdinů 599, 281 51 Velký Osek
Martina Ranglová, Jivno 142, 373 71 Jivno
Jaroslav Hanus, Jivno 20
Jaroslav Janoušek, Fr. Šrámka 13, 370 01 České Budějovice
Martina Janoušková, Fr. Šrámka 13, 370 01 České Budějovice
Vladimír Prokeš, Sedlo 14, 374 01 Komařice
Martin Bednář, Hlincová Hora 12, 373 71 Rudolfov
dotčené orgány:
Městský úřad Rudolfov- Odbor výstavby
MM- Odbor územního plánování - zde
na vědomí:
Obec Jivno se žádostí o vyvěšení oznámení na 15 dnů na úřední desku a poté prosím poslat zpět na
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města
Magistrát města - Odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na 15 dnů - zde
Povodí Vltavy, s.p. České Budějovice
Ostatní účastníci řízení: doručení veřejnou vyhláškou

