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ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Veřejná vyhláška
Výroková část:
Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 51/2020
Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění
státu), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle § 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 "vodní zákon"), a jako speciální
stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a dále § 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"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8.6.2021 podala
obec Želeč, IČO 00253201, Želeč 26, 391 74 Želeč u Tábora,
kterou zastupuje VAK projekt s.r.o., IČO 28159721, B. Němcové 12/2, České Budějovice 7, 370
01 České Budějovice 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu s názvem:
"Želeč - Tlaková kanalizace pro severovýchodní část obce"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 663/2, 1260/3, 1260/6, 1350/15, 1623/1, 1623/2, 1623/3 v
katastrálním území Želeč u Tábora.
Stavba obsahuje:
- SO 01 Gravitační kanalizace ( přivaděč PVC SN 12 DN 300 délky 106 m, přepad z ČS PVC SN 12
DN 250 délky 7,85 m+ přepojení přípojky zázemí fotbalového hřiště PVC SN 12 DN 150 délky 17
m, revizní šachty z ŽB prefabrikátů DN 1000 5 ks), podvrt silnice III/1539 – chránička OC DN 500
6,5 m).
- SO 02 čerpací stanice odp. vod
- SO 03 kanalizace výtlak ( PE 100RC d 75x4,5 mm SDR 17 PN 10 délky 388,10 m)
- SO 04 přeložka vodovodu ( PE 100RC d 110 x 6,6 mm SDR 17 PN 10 délky 19 m
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SO 05 přípojka NN pro čerp. stanici ( kabel CYKY –J 4 x 10 mm2 délky 80,1 m v souběhu zemnící
pásek FeZn 30 x 4 uloženy v hl. 40 cm v pískovém loži, signal. folie)
SO 06 Úprava měrného objektu na ČOV Želeč ( měrný žlab Parshall 2)
PS 01 Technologická část strojní
PS 2 Elektroinstalace a MaR

za účelem svodu a převodu vod na kanalizačně čistírenskou soustavu v obci Želeč.
Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 1260/3, 1350/15, 663/2, 1260/6, 1623/2, 1623/1, 1623/3 v
katastrálním území Želeč u Tábora.
Základní údaje o stavbě:
1.
2.
3.
4.
5.

Účel vodního díla:
odkanalizování a převod odpadních vod na ČOV
Druh vodního díla:
kanalizace gravitační i tlaková, čerpací stanice odp. vod
ČHP:
107040480-0-00
Identifikátor útvaru povrchových vod: HVL_ 0910
Souřadnice XY:
x 1130315,8585 y 737885,2682 – měrný objekt ČOV
X 1129525,02 y 737672,64
x 1129481,98 y 737654,27 gravitační kanál
X 1129483,39 y 737671,19
čerpací stanice
X 1129568,36 y 737674,83
x 1129708,55 y 737930,15 tlaková kanalizace
(orientačně)

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby dle § 94p stavebního zákona:
1. 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.
2. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude provedena podle předloženého a odsouhlaseného projektu, který vypracoval ing. Petr
Kohoutek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT
0102388 v 03/2021. Případné zásadní změny je nutno předem odsouhlasit se zdejším vodoprávním
úřadem, popřípadě požádat o povolení změny stavby před dokončením.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Vodoprávnímu úřadu bude dle § 18c, odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013,
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen
„vyhláška“), oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude
stavbu provádět.
6. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 odst. 1 stavebního zákona
v souladu s § 18c, odst. 2 písm. d) „vyhlášky“, o který stavebník požádá příslušný vodoprávní úřad
na formuláři daným vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění vyhlášky č.
197/2019 Sb., a doloží přílohami dle § 18i, odst. 2 „vyhlášky“.
7. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení
lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu.
8. Při přípravě a provádění stavby je nutno dodržet ustanovení § 160 stavebního zákona o provádění
staveb a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
9. Při provádění stavby budou dodržována závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska a
vyjádření ostatních:
a) Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice č.j. PVL
26778/2021/140 ze dne 14.4.2021 jako správce povodí a správce vodního toku
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b) Závazné stanovisko stavebního úřadu MěÚ Tábor č.j. METAB 43637/2021/SÚ/PRei z 30.7.2021:
Jedná se o kabel NN, který bude sloužit k připojení čerpací stanice budované v rámci tlakové
kanalizace v obci. Kabel bude veden z nové skříně umístěné na hranici u jihozápadního rohu
pozemku parc. č. 1260/6, povede v délce 78,1 podél hranice po pozemku parc. č. 1260/3 a bude
ukončen v ovládacím pilíři čerpací stanice umístěném na hranici u severního rohu pozemku parc.
č. 1260/6 v k.ú. Želeč. Do tohoto pilíře bude zapojena samotná čerpací stanice kabelem v délce 2
m. Vedení bude v celkové délce 80,1 m provedeno kabelem CYKY – J 4 x 10 mm2, v souběhu
bude umístěn zemnící pásek FeZn 30 x 4, uloženým v hloubce min. 0,4 m v pískovém loži a
zasypaným po vrstvách hutněným výkopkem. Nad kabelem bude uložena signální folie.
Stavba bude umístěna v souladu s přiloženou dokumentaci vyhotovenou firmou VAK projekt
s.r.o. IČO 28159721, B. Němcové 12/2, České Budějovice 1, autorizovanou osobou Ing. Petrem
Kohoutkem, ČKAIT 0102388 z 3/2021.
Stavba vedení kabelového připojení pro čerpací stanici na pozemcích parc. č. 1260/3, 1260/6
v k.ú. Želeč u Tábora bude umístěna podle předložené situace přípojky NN pro ČS.
Kabel bude uložen v souladu s ČSN 736005
c) Společné stanovisko OŽP MěÚ Tábor č.j. METAB 19716/2021/OZP/Maš z 3.5.2021:
Při realizaci tohoto záměru je třeba respektovat zejména základní povinnosti při nakládání
s odpady, stanovené platnými právními předpisy, které jsou uvedeny v § 13 a § 15 zákona číslo
541/2020 Sb. o odpadech.
d) Vyjádření odboru rozvoje MěÚ Tábor z hlediska státní památkové péče: Území zvolené pro
stavbu je obecně považováno za území s archeologickými nálezy. Vzhledem k této skutečnosti se
na toto vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22 odst. 2 zákona číslo 20/1987 Sb.,
v platném znění o státní památkové péči.
e) Závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona vydané příslušným úřadem územního
plánování Městský úřad Tábor pod č.j. S-META /OR/2 (METAB /OR) dne s tím, že záměr je
přípustný.
f) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích pod č.j. KHSJC 09332/2021/HOK/JH-TA z 6.5.2021: Před uvedením stavby do
provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházející do styku
s pitnou vodou. Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vody pitné
v rozsahu kráceného rozboru, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro
veřejné zásobování.
g) Souhlasné závazné stanovisko odboru dopravy MěÚ Tábor vydané dne 25.8.2021 pod č.j.
METAB 48141/2021/OD/SMar: Budou v maximální míře přijata opatření k zajištění ochrany
veřejných zájmů, jako bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebního dozoru, stavebního
stavu a dopravně technického stavu dotčené území pozemní komunikace apod.
Před vstupem do pozemní komunikace je nutné požádat o zvláštní užívání pozemní komunikace
v souladu s § 25 zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů. Pokud bude v rámci stavby omezen provoz na pozemních komunikacích, je nutné
požádat o uzavírku pozemní komunikace v souladu s § 24 zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ( žádost o povolení uzavírky se doručí podle § 39 vyhl. číslo 104/14997 Sb.
příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření
komunikace). Pokud bude v rámci stavby osazováno přechodné dopravní značení, je nutné
požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 77
zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
h) Vyjádření Správy a údržby silnic JčK, p.o., Nemanická 2133, 370 10 Č. Budějovice, závod
Tábor, Vožická 2107/, 390 41 Tábor č.j. SUS JcK 02474/2021 z 25.2.2021: Podélné uložení do
silnice bude provedeno bezvýkopovou technologií a min. hloubka uložení bude 1,2 m pod
niveletou vozovky.
Technologické výkopy v silnici se požaduje opravit v původním složení konstrukčních vrstev
silnice dle technických podmínek TP 146 schválených Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemních komunikací pod č.j. 82/2019-120-TN 1 z dne 7.2.2020 s účinností od 15. Února
20202. V celé trase dotčené technickými výkopy pro uložení tlakové kanalizace se požaduje
souvisle obrusnou vrstvu odfrézovat v celé šíři jízdního pruhu a po dokončení stavby položit
novou obrusnou vrstvu v tl. 50 mm.

Č.j. METAB 52947/2021/OŽP/JJah

str. 4

Zhotovitel stavby min. 21 dní před zahájením stavebních prací požádá příslušný silniční správní
úřad o povolení zvláštního užívání silnice. Po vydání rozhodnutí uzavře se SÚS JčK závodem
Tábor smlouvu o finanční náhradě za zvláštní užívání silnice. K uzavření smlouvy je nutné, aby
zhotovitel předložit živnostenský list, nebo výpis z obchodního rejstříku, popř. zřizovací listinu.
Dále převezme protokolárně stavbu ( silnici) do svého užívání od SÚS JčK závodu Tábor. Ke
kontrole bude přizván pověřený pracovník závodu Tábor. Po ukončení prací zhotovitel
protokolárně předá stavbu ( silnici) zpět SÚS JčK závodu Tábor. Zhotovitel stavebních prací
požádá podle § 24 zákona číslo 13/1997 Sb. o povolení částečné uzavírky silnice č. III/1359 na
dobu stavebních prací.
i) Vyjádření + souhlas k existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D.
a.s. Brno ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 19.2.2021 č.j. P 650327029065: Předmětná stavba zasahuje do ochranných pásem: nadzemního vedení NN a VN
distribuční stanice VN/NN, podzemního vedení NN. Je nezbytné zajistit vytýčení předmětných
vedení a obecně zajistit jejich ochranu před poškozením.
j) Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve
vlastnictví EG.D. a.s. ze dne 19.2.2021
k) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
7.12.2020 pod č.j. 845608/2020
l) Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor,
Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73: Nejpozději 1 měs. před zahájením prací bude předloženo
DIO.
m) Vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8, 370 10 České Budějovice, ze dne 7.4.2021 č.j. O
21070145454
Telemetrická stanice osazená u ČS musí být plně kompatibilní s dispečinkem provozovatele
Před kolaudací požadujeme dodat vypracovaný Provozní řád ČSK 3 Želeč - v písemné podobě
Zvolit lehčí typ jednoho z uzamykatelných poklopů ČSK 3 – pro snazší manipulaci
Obecná ustanovení:
Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s
prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s
použitím spojovacího materiálu v nerezovém provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou
pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden
minimálně 0,5m nad terén do poklopů ovládacích armatur.
Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě
dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8.
Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým
přepadem. Vpust bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby
delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a min.
pevnostní řady PN 10.
Veškeré práce spojené s napojením přípojek na překládáné části V a K budou realizovány ve
spolupráci s provozem ČEVAK a.s.
Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový
systém S - JTSK, výškový systém Bpv).
Činnosti před realizací:
Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. (Jiří Černý, tel. 724 909 838,
jiri.cerny@cevak.cz) 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. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude
řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou
a odvádění odpadních vod.
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Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s.
Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Bořivoj Jelínek,
tel. 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní
předem. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů
předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní
zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu
přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby
(tato činnost bude provedena na základě objednávky).
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 Soběslavsko.
O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce
společnosti ČEVAK a.s. Luděk Pysanczyn, tel. 723829537, ludek.pysanczyn@cevak.cz Tlaková
zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a
závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.
Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v souladu
s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.
V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je
předloží společnosti ČEVAK a.s.
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. kanalizace Luděk Pysanczyn, tel. 723829537, ludek.pysanczyn@cevak.cz Zkoušky kanalizace budou
provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a
kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.
Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele
stavby. –Platí pro provedení kompletních zkoušek a zkušebního provozu pro ČSK.
Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán
výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření
provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí
dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma
skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte vodovod
- Luděk Pysanczyn, tel. 723829537, ludek.pysanczyn@cevak.cz, kanalizace - Luděk Pysanczyn,
tel. 723829537, ludek.pysanczyn@cevak.cz.
K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto
dokumentaci a doklady:
Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí,
cenu bez DPH]
Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem
podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných
společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem
sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské
sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme
vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a
tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části.
Vodovodní řady a objekty:
Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů [ (úseková zkouška, celková zkouška)
provedené podle ČSN 75 5911.]
Doklad o výchozí kontrole hydrantů a doklad o proměření vytyčovacího vodiče.
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Kanalizační stoky a objekty:
Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně
protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.].
Doklad o proměření vytyčovacího vodiče nad vedením tlakové kanalizace.
Vypracovaný Provozní řád ČSK 3 Želeč - v písemné podobě
Před započetím výkopových prací je stavebník povinen zjistit vytýčení a ochranu podzemního
kabelového či jiného vedení před poškozením.
Stávající již nevyužitelné potrubí PVC DN 200 na parc. č. 1260/6 v k.ú. Želeč a na parc. č. 1623/1,
1350/15 bude zrušeno, zátkováno cementopopílkovou směsí.
Po zaměření stavby v případě dotčení sousedních pozemků vyřeší stavebník majetkoprávní vztahy k
nim (výkup, směna), včetně změny územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením, pokud
změna nebude posouzena jako stavba provedená v rozporu s vydaným povolením.
V případě, že by došlo k dotčení sousedních pozemků danou stavbou, budou do doby užívání stavby
uvedeny do původního stavu.
Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby
tyto fáze výstavby: provádění objektu čerpací stanice odpadních vod
K žádosti o kolaudační souhlas bude předložena aktualizace kanalizačního řádu se žádostí ke
schválení.
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník na staveniště umístí štítek s údaji k danému dílu
(bude doručen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li započato se stavbou do dvou let ode dne nabytí jeho právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Želeč, Želeč 26, 391 74 Želeč u Tábora
Odůvodnění:
Dne 8.6.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace vypracovaná ing. Petrem Kohoutkem,
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby a dokladovou částí.
Vzhledem k tomu, že návrh neobsahoval veškeré náležitosti potřebné k vydání žádaného
rozhodnutí, bylo řízení přerušeno usnesením č.j. METAB 39169/2021/OŽP/Ja ze dne 7.7.2021. V řízení
se pokračovalo po zkompletování podkladů.
Předmětná projektová dokumentace řeší doplnění kanalizace v obci Želeč a to v ve východní části
obce, zástavby při silnici ve směru k obci Ústrašice. Podle předloženého projektu se předpokládá
vybudování gravitační kanalizace zhruba od budovy historického špýcharu po konec zástavby u hřiště
fotbalového, kde bude zřízena čerpací stanice odpadních vod. Výtlakem odpadních vod budou odpadní
vody vytlačeny do gravitační jednotné kanalizace obce Želeč, která je zakončena ČOV.
Součástí žádosti byla i dokladová část, z které vodoprávní úřad při rozhodování vycházel a která
obsahovala mimo jiné závazná stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, vyjádření ostatních:
- Závazné stanovisko odboru dopravy MěÚ Tábor č.j. METAB 48141/2021//OD/SMar z 25.8.2021
- Společné stanovisko OŽP MěÚ Tábor č.j. METAB 19716/2021/OŽP/Maš z 3.5.2021
- Závazné stanovisko stavebního úřadu MěÚ Tábor č.j. METAB 43637/2021/SÚ/Rei z 30.7.2021
- Závazné stanovisko OR MěÚ Tábor č.j. METAB 21729/2021/OR/RSil z 19.4.2021
- Stanovisko Povodí Vltavy s.p. závod Horní Vltava č.j. PVL 26778/2021/140 z 14.4.2021
- Stanovisko Správa a údržba silnice JK p.o. č.j. 2474/2021 z 25.2.2021
- Vyjádření ČEVAK a.s. Č. Budějovice č.j. O 21070145454 z 7.4.2021
- Závazné stanovisko HZS UO Tábor z 10.5.2021
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích z
6.5.2021
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Stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury: EG:D a.s. z 19.2.2021,
ČEVAK a.s. z 7.12.2020 a CETIN a.s. z 7.12.2020
Souhlasy vlastníků dotčených pozemků nebo staveb podle § 184a odst. 2 stavebního zákona
vyznačené na situaci - paní Hrdinová Marie, Želeč č.p. 171
Plná moc z 10.4.2021

Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů uznal žádost za způsobilou k projednání a oznámil
pokračování v zahájeném společném řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veř.
vyhláškou č.j. METAB 46381/2021/OŽP/JJah z 16.8.2021. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3
stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě, jelikož jsou mu dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek
k jeho provádění. Dále sdělil, že dle § 36 odst. 3 správního řádu lze do podkladů rozhodnutí nahlédnout
na odboru životního prostředí Městského úřadu Tábor v úředních hodinách (Po, St 8:00 – 17:00, Út, Čt
13:00 – 15:00, Pá 8:00 – 11:30) a vyjádřit se k nim písemně či ústně do protokolu u zdejšího odboru.
Zároveň stanovil, že podle § 94m odst. 3 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány
svá závazná stanoviska ve lhůtě do 20.9.2021.
Parametry vodního díla jsou uvedeny ve výrokové části rozhodnutí.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. V dotčeném území je vydán územní plán. Projektová
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení záměru.
Účastníci společného řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu jsou dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního
zákona:
- stavebník,
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
Obec Želeč, Želeč 26, 391 74 Želeč u Tábora
Marie Hrdinová, Želeč č.p. 171, 391 74 Želeč u Tábora
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ostatní účastníci společného řízení jsou dle § 94k písm. b) a e) stavebního zákona:
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: obec Želeč
c) Účastníky řízení jsou rovněž podle § 94k písm. e) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnická
práva nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na
nich můžou být společným povolením přímo dotčena a kteří se v případě doručování veřejnou
vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí č.
parcely ( veřejnou vyhlášku - řízení s velkým počtem účastníků): parc. č. st.86, st. 875, st. 84,
KN 1312/2, 1624, st. 148, KN: 1311/5, st. 157, KN 1290/4, 1290/5, 1279/2, 1278/3, st. 178, KN
1272/2, 1270/4, st. 179, st. 154, KN 1260/4, 1260/6, 1350/16, 808/24, 856/19, 856/34, 856/26, st.
149, st. 150, KN 856/15, st. 328, KN 856/28, st. 180, st. 146, KN 856/6, st. 141, st. 142, st. 13,
st. 135, st. 134, st. 144, KN 712/11,663/6, 712/12, 686, 687/1,663/19 v k.ú. Želeč u Tábora
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a na základě shromážděných podkladů a
právně významných skutečností zjistil, že nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných podkladů zjistil, že nebyly
shledány důvody bránící povolení. Vzhledem k tomu, že nebyla uplatněna žádná připomínka ani námitka,
dospěl vodoprávní úřad k závěru, že podané žádosti lze vyhovět v plném rozsahu, a proto na základě výše
uvedeného rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu
odvolání ve lhůtě l5 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem
v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor,
odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání se podává podle § 82 odst. 2 správního řádu 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 na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
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.
Otisk úředního razítka

Ing. Jana Daňková, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl
uhrazen 9.7.2021 ve výši 3 000,- Kč.
Příloha: situační výkres

Obdrží:
Žadatel (doporučeně do vlastních rukou, datovou schránkou):
VAK projekt s.r.o., IDDS: sbgkam8
sídlo: B. Němcové č.p. 12/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
zastoupení pro: Obec Želeč, Želeč 26, 391 74 Želeč u Tábora
Obec (doporučeně do vlastních rukou, datovou schránkou):
Obec Želeč
Správce vodního toku (doporučeně do vlastních rukou, datovou schránkou):
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
Účastníci řízení dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou):
Marie Hrdinová, Želeč č.p. 171, 391 74 Želeč u Tábora
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (doporučeně na doručenku nebo veřejnou
vyhláškou – pak jen č. pozemků ) kteří se v případě doručování veřejnou vyhláškou identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí č. parcely ( veřejnou vyhlášku - řízení
s velkým počtem účastníků): parc. č. st.86, st. 875, st. 84, KN 1312/2, 1624, st. 148, KN: 1311/5, st. 157,
KN 1290/4, 1290/5, 1279/2, 1278/3, st. 178, KN 1272/2, 1270/4, st. 179, st. 154, KN 1260/4, 1260/6,
1350/16, 808/24, 856/19, 856/34, 856/26, st. 149, st. 150, KN 856/15, st. 328, KN 856/28, st. 180, st. 146,
KN 856/6, st. 141, st. 142, st. 13, st. 135, st. 134, st. 144, KN 712/11,663/6, 712/12, 686, 687/1,663/19
v k.ú. Želeč u Tábora
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Dotčené orgány (doporučeně do vlastních rukou, datovou schránkou):
Městský úřad Tábor, Stavební úřad, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3
sídlo: Chýnovská č.p. 276, Měšice, 391 56 Tábor
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
sídlo: Soběslavská č.p. 2763, 390 02 Tábor

Toto rozhodnutí se oznamuje veřejnou vyhláškou s tím, že bude vyvěšeno po dobu 15-ti dnů vyvěšeno na
úřední desc e MěÚ Tábor a ObÚ Želeč.
Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení rozhodnutí.

