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Věc: Výstavba vodohospodářské infrastruktury v obci Vydří

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný
podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je
věcně příslušným vodoprávním úřadem dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č.
254/2001 Sb. o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o vodách), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb. správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., s působností speciálního stavebního úřadu
podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), investoru
stavby:
Obec Vydří, IČO: 00666581
se sídlem Vydří 51, 378 02 Stráž nad Nežárkou
vydává
I. společné územní a stavební povolení podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení
§§ 79, 92, 94j a 115 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebním řádu k provedení stavby vodního díla
„Výstavba vodohospodářské infrastruktury v obci Vydří“ v obci Vydří, okres Jindřichův Hradec,
kraj Jihočeský
Kapacita stavby:
SO 03 - splašková kanalizace celk. dl. 2427,08 m
- gravitační kanalizace DN 250, PVC korugované, SDR 11, celk. dl.2360,08 m
Stoka Aa DN 250 dl. 245 m
Stoka Ab DN 250 dl. 689 m
Stoka A1 DN 250 dl. 229 m
Stoka A2 DN 250 dl. 64 m
Stoka A3 DN 250 dl. 276,64 m
Stoka A4 DN 250 dl. 123,51 m
Stoka A5 DN 250 dl. 75,41 m

Stoka A6 DN 250 dl. 71,07 m
Stoka B DN 250 dl. 325 m
Stoka B1 DN 250 dl. 81,85 m
Stoka B2 DN 250 dl. 37,60 m
Stoka C DN 250 dl. 132 m
Stoka C1 DN 250 dl. 10 m
- tlaková kanalizace PE 63/5,8 mm celk .dl. 67 m
Stoka A – výtlak dl. 67m, čerpací stanice
SO 04 – Aerobní ČOV BIO CLEANER BC 200 o kapacitě 200 EO
orientačně souřadnice ČOV: Y – 720123.788, X – 1158074.503.
objekt ČOV - technologie v betonové monolitické vaně
- obezděn a zastřešen sedlovou střechou
měrný objekt - Parschallův žlab
kanalizace v areálu ČOV - korugované PVC DN 250 dl. 50,0 m
odpad z ČOV - PVC DN 250 dl. 25,0 m zaústěn do vodního toku Vyderský
potok v ř.km 3,260
SO - příslušenství ČOV
- zpevněné plochy a příjezdová komunikace
- terénní úpravy a oplocení areálu
- sklad nářadí
- přípojka NN
Stavbou kanalizace a ČOV budou dotčeny pozemky p.č. dle KN k.ú. Vydří:
- splašková kanalizace: 1039/2, 965/2, 947/1, 1042, 5/5, 5/4, 1009, 1008/2, 1039/1, 1034/1, 1038/9,
703, 933/2, 1034/5, 371/1, 704/2, 1034/3, 371/50, 228/1, 371/48, 371/57, 360/1, 360/14, 675/8, 370/1,
671/3, 1038/6, 1026/3, 371/58, 14/2, 3, 14/1, 15/3
- stavba ČOV a výpustního objektu: 947/7, 947/5, 947/2, 947/1
II. povolení dle § 8 odst.1 písm.c) zákona o vodách k vypouštění předčištěných odpadních vod
z ČOV Vydří osazené na pozemcích p.č. 947/7, 947/5, 947/1 k.ú. Vydří do vod povrchových, drobný
vodní tok Vyderský potok v ř.km.3,260 na p.č. 947/2 k.ú. Vydří, ČHP: 1-07-03-0560-0-00 – Vyderský
potok, HGR: 6510-Krystalinikum v povodí Lužnice, VÚ: Nežárka od toku Hamerský potok po ústí do
Lužnice (HVL_0850) obec Vydří, okres Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský, orientačně souřadnice Y720148,92, X-1178061,69 v množství:
Q24 - 4,0 l.s-1, Qmax 5,5 l.s-1, Qmax 14,5 m3.hod.-1, 94,5 m3.den-1, 2850 m3.měsíc-1, 34.200 m3.rok-1
o znečištění:
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4+

„p“
„p“
„p“
„p“

25 mg.l-1
90 mg.l-1
25 mg.l-1
20 mg.l-1

„m“ 40 mg.l-1
„m“ 140 mg.l-1
„m“ 40 mg.l-1
„m“ 40 mg.l-1

0,855 t.rok-1
3,078 t.rok-1
0,855 t.rok-1
0,648 t.rok-1

účel užívání povolené stavby vodního díla: odvod a likvidace odpadních vod z obce
III. stanovuje dle § 83 odst. 1 stavebního zákona ochranné pásmo ČOV v rozsahu 20 m od oplocení
objektu ČOV na pozemcích p.č. 947/7, 947/5, 947/2, 947/1, 941/4 k.ú. Vydří.
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Pro společné územní a stavební povolení, a povolení k vypouštění odadních vod do vod
povrchových se dle ustanovení § 94p stavebního zákona a § 9 odst. 1 a § 15 odst. 3 zákona o
vodách, současně stanovují tyto podmínky a povinnosti:
1. Povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových se uděluje do
31.12.2028.
2. Množství odpadních vod bude měřeno na odtoku z ČOV kontinuálně ultrazvukovou sondou.
3. Na odtoku z ČOV budou v intervalu 4x ročně odebírány kontrolní vzorky přečištěné odpadní
vody z dvouhodinového směsného vzorku získaného sléváním 8-mi dílčích vzorků stejného
objemu v intervalu 15-ti minut, se stanovením ukazatelů znečištění BSK5, CHSKCr, NL a N-NH4+.
Kontrolní rozbory odpadní vody budou prováděny pouze laboratoří s osvědčením o akreditaci
nebo s osvědčením o správné činnosti laboratoře, vydaným VÚV T.G.Masaryka.. Protokoly o
provedených kontrolních rozborech a měřeném objemu budou trvale uloženy u vlastníka a
provozovatele ČOV.
4. Výsledky kontrolních rozborů odpadních vod budou vodoprávnímu úřadu předávány vždy k 31.1.
následujícího kalendářního roku prostřednictvím ohlašovací povinnosti do systému „ISPOP“ dle
datových standardů zákona č. 25/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Stavba vodního díla bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace vypracované
Ing. Zdeňkem Hejtmanem, ČKAIT 0100394 z října 2011 pod č. zak. 48/2009 a jejím doplněním
tj. změnou č.1, ze září 2018 ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
6. Stavba „Výstavba vodohospodářské infrastruktury v obci Vydří“ bude provedena dodavatelsky
dle výsledku výběrového řízení. Dodavatele stavby oznámí investor stavby písemně na odbor
životního prostředí Městského úřadu Jindřichův Hradec. Stavba bude dokončena v termínu do
31.12.2020.
7. Před zahájením stavby bude provedeno geodetické vytyčení stavby oprávněnou firmou, popř.
osobou. Doklad o provedeném vytyčení stavby bude doložen k závěrečné kontrolní prohlídce
stavby, prováděné za účelem vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb..
8. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména vyhlášek č. 491/2006 Sb. a 502/2006 Sb., kterými se mění vyhláška
č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, o bezpečnosti práce a
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví
osob na staveništi.
9. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn
štítek „Stavba povolena“, který obdrží investor stavby, jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
10. Odpady vzniklé při provádění stavby budou tříděny dle jednotlivých druhů, využitelné odpady
budou předány k využití oprávněné osobě, nevyužitelné – osobě oprávněné k odstranění odpadů.
Přebytečná zemina nebude likvidována s ostatním inertním odpadem, ale bude znovu využita
11. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy tyto podmínky a povinnosti:
a) podmínky vyjádření správce DVT Vyderský potok Povodí Vltavy s.p. ze dne 22.10.2018
vydaným pod zn. 46703/2018-143
- kanalizační potrubí hlavních stok, přípojek, potrubí k výpustnímu objektu a kanalizační
šachty Š25, Š21, Š17, Š16 a Š15 budou přejezdné těžkou mechanizací.
- přechody toků budou provedeny bezvýkopovou technologií. Případná změna technologie
přechodu toků bude předem odsouhlasena provozním střediskem Lužnice, pracoviště
J.Hradec.
- přechody toků budou po dokončení prací trvale označeny na březích vodních toků.
- zahájení a ukončení prací bude ohlášeno na provozní úsek PS 7 v J.Hradci, zároveň bude
pracovník Povodí Vltavy s.p. přizván na kontrolní dny stavby, k odsouhlasení dokončených
prací a ke závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení stavby s vodním tokem bude předáno
na PS Nežárka v J.Hradci v požadovaném digitálním a výkresovém provedení.
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- vodní tok v okolí stavby bude udržován v řádném stavu. Případné škody na korytě vzniklé
stavbou je zhotovitel povinnen neprodleně odstranit.
- při provádění prací nesmí dojít ke znečištění toku stavebním materiálem ani jinými
závadnými látkami
- realizací stavby nesmí dojít k porušení opevnění koryta Vyderského potoka.
b) podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Jindřichův
Hradec – ZPF ze dne 22.11.2018 vydaného pod č.j. OŽP/58154/18/Ko-681
- před započetím prací na pozemcích budou v terénu vytýčeny hranice záboru. Investor stavby
přijme potřebná opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli stavby
a zamezí poškozování okolních pozemků náležejících do ZPF
- investor a dodavatelé stavby učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných
a plynných látek poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt
- přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani
samotnou výstavbou poškozeny
- dojde-li vlivem realizace prací k poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích,
příp. jejich částech, či k negativnímu ovlivnění funkcí existujících melioračních zařízení,
zajistí stavebník bezodkladně na svůj náklad provedení nezbytných nápravných opatření
- u odnímané půdy zajistí investor na svůj náklad ve smyslu ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona
provedení skrývky z plochy 0,0818 ha odnímané zemědělské půdy, její následné rozmístění a
rozprostření. O činnostech souvisejících se skrývkou, jejím dočasným uložením, ošetřováním
a využitím bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny skutečnosti
nezbytné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin v souladu
s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany ZPF. Deník bude při kontrole dodržování podmínek souhlasu předložen orgánu
ochrany ZPF
- dle předložené bilance skrývky a pedologického průzkumu, je pro odnímanou plochu 818 m2
průměrná mocnost zeminy 15 cm. Celkové množství skryté zeminy v mocnosti 123 m3 bude
využito nejlépe v návaznosti na prováděnou skrývku, nejpozději do doby kolaudace stavby.
Část ornice bude využita na terénní úpravy v rámci stavby, zbývající část bude použita obcí
Vydří na úpravu ploch ve svém vlastnictví
- na nezastavěné části pozemku nebude orniční a podorniční vrstva znehodnocena. Pokud to
budou vyžadovat stavební práce, bude orniční a podorniční vrstva skryta i z této nezastavěné
části pozemku a zemina bude před dokončením stavby při závěrečných terénních úpravách
rozhrnuta na pozemku.
- v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm.b) a písm. f) nebude za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro
stavbu ČOV a komunikace na výše uvedených pozemcích v katastrálním územíVydří
předepsán finanční odvod
c) podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 22.10.2018 vydaného
pod zn. SÚSJH/TSÚ14976/2018/Kr
- zásahy do asfaltového krytu vozovky III/4812 budou provedeny takto: kryt vozovky
bude odříznut nebo odfrézován, výkop bude prováděn otevřenou výkopovou rýhou paženou,
krytí min. 1,2 m pod niveletou vozovky, kanalizační šachtice budou procházet osou jízdního
pruhu nebo osou vozovky, přípojky budou prováděny v přímé návaznosti na výstavbu
hlavního řadu kanalizace, zásyb bude proveden vhodným materiálem pro hutnění, hutnit po
vrstvách dle ČSN – hutnění bude doloženo zkouškou dle TP 146, zkouška hutnění bude
provedena statickou zatěžkávací deskou, na pláni požadujeme min. 45 MPa, na vrstvách
štěrkodrtí min. 100 MPa – ke zkouškám hutnění budume přizváni. Četnost zkoušek určí
zástupce SÚS JčK, nezpevněná krajnice do 0,6 m od zpevněné hrany vozovky bude zpevněna
do hloubky 30 cm štěrkodrtí fr.0/32mm a zakalena prosívkou, nezpevněné silniční pozemky
budou upraveny do původního stavu a případně ohumusovány a zatravněny. Oprava stavební
rýhy bude provedena ve skladbě (od shora): AC01-50mm, ACL16-50mm, ACP22+-100mm,
štěrkodrť fr.0/32 mm-200mm, štěrkodrť fr. 0/63mm -200mm, pracovní spára bude zalita
pružnou asfaltovou zálivkou - tato oprava bude dočasná.
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- konečná oprava narušeného jízdního pruhu silnice III/14812 bude provedena s odstupem
cca 1 roku: v celé délce a šířce dotčeného jízdního pruhu silnice bude odfrézován asfaltový
kryt vozovky o tl. 50 mm, a bude položen nový asfaltový koberec ACO 11 a tl. 50 mm.
Pracovní spára bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou. V místě, kde budou dotčeny oba
jízdn pruhy (kanalizací, přípojkami), bude oprava provedena v celé šířce a délce dotčeného
úseku silnice.
- podélným souběhem do nezpevněného silničního pozemku silnic III/14811 a III/14812
za těchto podmínek: krytí minimálně 0,8 m, zásypy hutnit dle ČSN, nezpevněný silniční
pozemek upravit do původního stavu včetně ohumusování a zatravnění, v případě dotčení
nezpevněné krajnice do 0,6 m od zpevněné hrany vozovky požadujeme tuto zpevnit do
hloubky 30 cm štěrkodrtí fr. 0/32 mm a zakalit prosívkou.
- podélným souběhem do dna silničního příkopu silnic III/14811 a III/14812 za těchto
podmínek: krytí min. 1,0 m pod niveletou dna silničního příkopu, zásypy hutnit dle ČSN.
V případě dotčení nezpevněné krajnice do 0,6 m od zpevněné hrany vozovky požadujeme tuto
zpevnit do hloubky 30 cm štěrkodrtí fr. 0/32 mm a zakalit prosívkou, nezpevněný silniční
pozemek upravit do původního stavu včetně ohumusování a zatravnění.
- příčnými protlaky silnice III/14811 za těchto podmínek: protlaky budou vedeny dle
projektové dokumentace, krytí kanalizace bude min. 1,2 m pod niveletou vozovky silnice
III/14811. V případě dotčení nezpevněné krajnice do 0,6 m od zpevněné hrany vozovky
požadujeme tuto zpevnit do hloubky 30 cm štěrkodrtí fr. 0/32 mm a zakalit prosívkou,
nezpevněný silniční pozemek upravit do původního stavu včetně ohumusování a zatravnění.
- zástupce SÚS JčK závodu J.Hradec bude přizván na předání a převzetí stavby a v průběhu
stavby bude opravněn provádět zápisy do stavebního deníku ve věcech týkajících se silnic
III/14811 a III/14812
- zhotovitel stavby požádá v dostatečném předstihu před vlastním prováděním stavby u
příslušného silničního správního úřadu, tj. MěÚ Jindřichův Hradec – odboru dopravy o
povolení zvlášního užívání silnice III/18411 a III/14812
d) podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích ze dne 7.10.2009 pod č.j. 6458/09/HOK.ST
- bude stanoven takový režim stavebních činností, který zajistí, že nebude docházet
k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti
- pro obsluhu ČOV bude zajištěno v souladu s množstvím a druhem vykonávané práce
sanitární zařízení splňující požadavky nař. vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- před uvedením stavby do trvalého provozu musí být měřením prokázáno, že hluk z provozu
čerpací stanice nebude překračovat hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostou a
v chráněném venkovním prostoru staveb. Měření musí být provedeno na jedné čerpací stanici
a z tohoto měření musí být vyhodnocen stav hlučnosti pro všechna další umístění čerpacích
stanic.
- k uvedení stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti všech
materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou použitých při stavbě
- k uvedení stavby do trvalého provozu bude předložen provozní řád vodovodu Vydří
schválený OOVZ
e) podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Jindřichův
Hradec – SSL ze dne 20.3.2009 vydaného pod č.j. OŽP 13533/09 les 221-065 Ri
- nesmí být omezena činnost v přilehlém lese
- nesmí dojít k poškození či ohrožení lesních porostů, lesního půdního krytu, ani jiného
zařízení lesního provozu, např. lesních cest a přístupových cest k lesu
- nesmí dojít ke zhoršení vodního režimu na přilehlých lesních pozemcích
- nesmí dojít ke znečišťování lesa odpady, odpadky a k zakládání skládek. Nesmí dojít
k ukládání výkopového materiálu na lesní pozemky mimo povolený zábor
- stanovené podmínky se vztahují na realizaci záměru i na následné užívání a provoz
vybudované stavby
- provedení záměru musí investor předem projednat s vlastníkem lesa a musí plnit jeho

5

12.

13.

14.

15.

16.

podmínky a pokyny
- investor musí vzít na vědomí blízkost lesa, včetně jeho negativních vlivů (nebezpečí pádu
stromů a větví, opad listí a jehličím přerůstání větví a kořenů do sousedních pozemků,
zastínění) a v budoucnu ponese riziko s tímto nebezpečím a negativními vlivy spojené
- před zahájením prací vytýčit a vyznačit zábor, za účasti vlastníka (správce) lesního
pozemku a odborného lesního hospodáře.
- ihned po dokončení stavby, před skončením dočasného odnětí plnění funkcí lesa, provést na
záborem dotčené části lesního pozemku technickou rekultivaci, odstranit z plochy záboru
všechny zbytky materiálů a zařízení, půdní povrch upravit, urovnat a uvést do původního
stavu nebo odpovídajícího stavu. Nesmí být žádným způsobem omezena činnost v přilehlém
lese.
f) podmínky vyjádření správce zařízení distribuční soustavy (el. síť) spol. E.ON Servisní z dne
2.11.2018 vydaným pod zn. Z0980-16286262, Z0980-16286253, Z0980-16286268
- před zahájením vykopových prací budou přesně vytyčeny distribuční sítě v terénu
- provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení bude výhradně klasickým
ručním nářadím
- výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo
k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen
provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň budou dodržovány platná ustanovení norem ČSN
EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
- při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční
soustavy
- jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení bude hlášeno na čísle Poruchové
služby
g) před zahájením zemních prací si zajistí investor stavby vytyčení stávajících sítí dle stanoviska
spol. CETIN ze dne 1.11.2018 vydaného po č.j. 769207/18
h) budou dodrženy podmínky smluv o smlouvách budoucích na stavbou dotčené pozemky
Před zahájením zemních prací na trase stok A4, B a C zajistí dodavatel stavby za účasti
hydrogeologa, investora stavby a vlastníka studny změření výšky vodního sloupce v domovních
studních na pozemcích p.č. 932/2, st. 14 a 360/7 k.ú. Vydří. Výška vodního sloupce
v jednotlivých studních bude zaznamenána do stavebního deníku a bude kontrolována
hydrogeologem průběžně i během výkopových prací a pokládky kanalizačního potrubí
jednotlivých tras. Investor stavby zajistí po dohodě s hydrogeologem a projektantem stavby
taková opatření, aby vydatnost zdrojů podzemní vody nebyla výkopovými pracemi a stavbou
kanalizace dotčena ani omezena.
Při výstavbě stok A-b a A4 bude respektována přítomnost napájecího potrubí z rybníka Bočák
(p.č. 933/1). Toto potrubí ležící mezi šachtami Š11-Š80 na pozemcích p.č. 371/1, 371/50, 703,
1034/3, 933/2, 1034/5 k.ú. Vydří v hloubce cca 40 cm p.t. Po ukončení výkopových prací bude
toto potrubí uvedeno do původního stavu.
Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky stavby dle předloženého plánu kontrolních
prohlídek. Termíny vlastních prohlídek budou upřesněny investorem stavby v min. 10-ti denním
předstihu před dokončením jednotlivých etap stavby, s oznámením konkrétního termínu
vodoprávnímu úřadu a obci Vydří. Ke kontrolním prohlídkám, které se budou týkat dotčení
vodního toku řeky Nežárky budou přizvání zástupci Povodí Vltavy s.p., České Budějovice, provoz
Nežárka.
Za účelem ověření způsobilosti a funkčnosti technologického zařízení ČOV bude na ČOV
proveden před uvedením stavby do trvalého provozu roční zkušební provoz. V rámci zkušebního
provozu ČOV budou na přítoku a odtoku z ČOV odebírány v intervalu min. 1x měsíčně kontrolní
vzorky odpadní vody pro provádění kontrolních rozborů v ukazatelích BSK5, CHSKCr, NL a NNH4+. Kontrolní rozbory budou prováděny laboratoří s osvědčením o akreditaci nebo
s osvědčením o správné činnosti laboratoře, vydaným VÚV T.G.Masaryka.
V minimálním předstihu 15 dní před zahájením zkušebního provozu oznámí investor stavby
vodoprávnímu úřadu termín zahájení zkušebního provozu za účelem provedení kontrolní
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prohlídky stavby. Ke kontrolní prohlídce doloží investor stavby protokoly o provedených
zkouškách nepropustnosi a těsnosti ČOV, revizi elektrického napojení ČOV a čerpací stanice,
návrh provozního řádu pro zkušební provoz ČOV, kamerové zkoušky splaškové kanalizace.
Stavbu lze trvale užívat pouze na základě pravomocného kolaudačního souhlasu.
17. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu doloží investor stavby vodoprávnímu úřadu doklad o
geodetickém vytyčení stavby před jejím zahájením, geodetické zaměření skutečného provedení
stavby do mapy KN, geometrický plán ČOV, vyhodnocení zkušebního provozu, protokol o
předání a převzetí stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, provozní řád ČOV,
stanoviska správců sítí o kontrole a převzetí sítí při jejich křížení se stavbou, doklad o předání
zaměření správci vodního toku, protokol o provedeném měření hlučnosti ČS.
18. Případné škody způsobené stavbou na cizím majetku uhradí investoři stavby v plné výši podle
příslušných hospodářských či občansko-právních předpisů.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Vydří, IČO 00666581, Vydří 51, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Odůvodnění
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí obdržel dne 8.11.2018 žádost
investora stavby Obce Vydří v zastoupení paní Alenou Hanselovou, bytem Český Krumlov o povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o společné územní a stavební povolení
k provedení stavby vodního díla „Výstavba vodohospodářské infrastruktury v obci Vydří“.
V obci Vydří je navržena realizace splaškové a tlakové kanalizace o celkové délce 2427,08 m
včetně osazení ČOV typu BIO CLEANER BC 200 o kapacitě 200 EO. Zároveň je navrženo ochranné
pásmo ČOV o šířce 20 m od oplocení ČOV.
V rámci zahájení vodoprávního řízení byly vzneseny připomínky paní Pavlíny Šnajdrové bytem
Dvorce 8; paní Věry Hrádkové bytem Vydří 45; pana Vladimíra Písaře bytem Vydří 10 a paní Věry
Hoškové bytem Vydří 23, aby zahájení výkopových prací negativně neovlivnilo množství vody
v kopaných studních na pozemcích v blízkosti realizované kanalizace popř. aby byl zachován odpad
z rybníka Bočák. Připomínky byly vypořádány v rámci podmínek č. 12 a 13 stavebního povolení.
Doložením požadovaných dokladů byla splněna povinnost podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady a to především:
- Projektovou dokumentaci vypracovanou Ing. Zdeňkem Hejtmanem, ČKAIT 0100394 z října 2011
pod č. zak. 48/2009, jejím doplněním tj. změnou č.1 ze září 2018
- Závazné stanovisko č.j.: VÚP/458713/18/RR ze dne 21.11.2018, které vydal Městský úřad
Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ze dne
7.10.2009 pod č.j. 6458/09/HOK.ST
- Vyjádření správce DVT Vyderský potok Povodí Vltavy s.p. ze dne 22.10.2018 vydané pod zn.
46703/2018-143
- Závazné stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Jindřichův Hradec – ZPF ze dne
22.11.2018 vydaného pod č.j. OŽP/58154/18/Ko-681
- Závazné stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Jindřichův Hradec – SSL ze dne
20.3.2009 vydaného pod č.j. OŽP 13533/09 les 221-065 Ri
- Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 22.10.2018 vydaného pod zn.
SÚSJH/TSÚ14976/2018/Kr
- vyjádření správců inženýrských sítí: CETIN ze dne 1.11.2018 vydaným pod č.j.769207/18; E.ON
Servisní, s.r.o. (elektrická síť) ze dne 2.11.2018 vydaným pod zn. Z0980-16286262, Z0980-16286253,
Z0980-16286268; E.ON Servisní, s.r.o. (plyn) ze dne 2.11.2018 vydaným pod zn. Z0980-16286262,
Z0980-16286253, Z0980-16286268
- Smlouvy o smlouvách budoucích na stavbou dotčené pozemky
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- připomínky k zahajovanému řízení paní Pavlíny Šnajdrové bytem Dvorce 8; paní Věry Hrádkové
bytem Vydří 45; pana Vladimíra Písaře bytem Vydří 10 a paní Věry Hoškové bytem Vydří 23
- plná moc pro zastupování
- mapou z KN
- výpisem na pozemky stavbou dotčené a sousední
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., o
správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad
zahájení řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům
oznámením o zahájení řízení s upuštěním od místního šetření podle § 94 m odst. 3 stavebního zákona
č.j.: OŽP/56371/18/Kř-600 ze dne 8.11.2018 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny do
15-ti dnů po obdržení (vyvěšení) tohoto oznámení nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, brát zřetel.
Povolovaná stavba je vodním dílem, které je povolováno ve společném územním a stavebním řízení.
Podle ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona je příslušný k vydání společného územního a
stavebního povolení ten stavební úřad, který je příslušný k povolení stavby – vodního díla, tzn.
vodoprávní úřad.
Vodoprávní úřad posoudil soulad předmětného záměru s cíli ochrany vod jako složky životního
prostředí (podle ustanovení § 23a vodního zákona) a s plány povodí a plány pro zvládání
povodňových rizik (podle ustanovení § 24, 25 a 26 vodního zákona) a zjistil, že realizací předmětného
záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru a že předmětný záměr nebude mít za následek
nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
Vodoprávní úřad se v průběhu řízení zabýval vymezením okruhu účastníků řízení podle § 27 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle ustanovení § 94k stavebního zákona.
Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:
• Stavebník – Obec Vydří v zastoupení paní Alenou Hanselovou
• Osoba (FO nebo PO), jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno
- Povodí Vltavy s.p.
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
- Pavlína Šnajdrová
- Petr Hrbek
- Jindřich Pražák
- Anna Pražáková
- Jindřiška Bočková
- Milan Míka
- Věra Hrádková
- Jana Kunická
- Jaroslav Cettl
• Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec Vydří
• Obec, v jejímž správním obvodu může dojít výkonem rozhodnutí k ovlivnění vodních poměrů
nebo životního prostředí – Město Jindřichův Hradec
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Na základě předložené PD, doložených dokladů a na základě toho, že ze strany dotčených
účastníků řízení a organizací ani orgánů státní správy nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky
ani námitky, které by bránily vydání požadovaného povolení a stavba vodního díla není v rozporu se
zájmy sledovanými Směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů
sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, obecných zájmů i jiných právem chráněných zájmů, rozhodl zdejší odbor, jak je
výše uvedeno.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 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 se sídlem v Českých Budějovicích, podáním učiněným u Městského úřadu Jindřichův Hradec
odboru životního prostředí.
Odvolání se podává v odpovídajícím počtu stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady MěÚ J. Hradec.
Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků, který je přílohou
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 3000, 00 Kč byl zaplacen
dne 5.12. 2018.

Ing. Ivana Nováková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Jindřichův Hradec

Obdrží (doporučeně):
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)
Obec Vydří, Vydří 51, 378 02 Stráž nad Nežárkou prostřednictvím Alena Hanselová, IN-AL, Pod
Hrází 579, 381 01 Český Krumlov
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu)
vlastníci pozemků dotčených stavbou: doporučeně
DS Povodí Vltavy s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Smíchov
DS Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 3
Pavlína Šnajdrová, Dvorce 8, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Petr Hrbek, Kosmická 750/27, 149 00 Praha 4 Háje
Jindřich Pražák, Vydří 37, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Anna Pražáková, Vydří 37, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Jindřiška Bočková, Pod Tratí 843, 336 01 Blovice
Milan Míka, sídliště U Nádraží 785/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Věra Hrádková, Vydří 45, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Jana Kunická, Vydří 19, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Jaroslav Cettl, sídliště Vajgar 570/III, 377 01 Jindřichův Hradec
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vlastníci sousedních pozemků (veřejnou vyhláškou)
p.č. dle KN 941/4, 960/2, 951/2, 1048, st.51/2, st.110, 960/3, 970/1, 969/6, 966/2, st.73, st.74, 19, 20,
965/5, st. 101, 965/3, 965/4, st. 53, 962/1, st. 70/1, 961/2, 15/1, 15/2, 15 /3, 11/4, st. 4, 11/5, 935/1,
5/3, 935/2, 5/2, 8/2,8/1, 89, 96/1, 96/2, 1012, 224/1, 248, 1013, 226, 94/1, st. 7, 91, 92/1, 92/2, st. 6/2,
st. 6/1, 1034/4, 933/1, 930, 932/2, st. 50, 929, 699, 700, st. 49, 702/1, 371/42, 692/1, 690, st. 46,
689/1, st. 45, 371/61, 371/64, 371/38, 371/37, 371/52, 371/63, 678, 677/9, st. 39/2, 371/45, 679/1, st.
39/1, 724/3, 724/1, 724/4, 724/2, 677/2, st. 37, 725/1, 725/3,st. 35, 670/3, 370/7, st. 34/2, 671/2,
671/4, 672/2, 1023/3, 371/43, 675/3, 371/59, 371/39, 371/38, st. 29/1, 367/1, st. 31, 371/12, 370/2, st.
54, 371/14, st. 61, st. 65, 371/31, 371/32, 372/5, st. 32, 378/3, st. 78, 371/23, 371/13, st. 62, 371/30,
371/16, 371/25, st. 79, st. 98, 366/1, 365/2, 361, 363/2, st. 26/1, 363/1, st. 27, st. 28, 366/2, 371/29, st.
55, st. 56, 371/10, st. 26/8, st. 26/6, 364, st. 26/5, st. 26/4, st. 63, 360/2, st. 66, 360/4, 360/7, st. 67,
360/12, 400/10, st. 72/1, 400/13, st. 77, 400/11, st. 71, 360/8, st. 69, 360/11, st. 64, 360/13, st. 26/3,
359, st. 59, 360/17, st. 26/2, st. 25, st. 23, 1040, st. 211, 360/10, 360/6, 360/9, 235, 1016/2, 233/1, st.
14, 244/1, 244/2, st. 105, 245/1, 229/1, 229/2, st. 10, 228/2 k.ú. Vydří.
Dále obdrží (doporučeně):
DS Obecní úřad Vydří - se žádostí o vyvěšení na veřejné tabuli po dobu 15-ti dnů a vrácení zpět na
OŽP MěÚ J. Hradec s vyznačením data vyvěšení a sejmutí
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor vnitřní správy - se žádostí o vyvěšení na veřejné tabuli po
dobu 15-ti dnů a vrácení zpět na OŽP MěÚ J. Hradec s vyznačením data vyvěšení a sejmutí
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí - OH, ZPF, OPaK - zde (mail)
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy – zde (i)
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování – zde (i)
DS E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
DS Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
DS E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
DS Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 01 České Budějovice

Digitálně podepsal Ivana Nováková
Datum: 12.12.2018 08:17:49 +01:00
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