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ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
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 společném územním a stavebním
řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného
povolení, kterou dne 28.05.2019 podala
společnost FTT Investments s.r.o., IČO 27208427,
kterou zastupuje Miloš Štědrý, nar. 12.11.1944, Augustina Křížka 136, 389 01 Vodňany
(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:
Přívodní vodovodní řad pro areál FTT Investments s.r.o. Číčenice
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 204/17, 521/19, 204/25, 202, 199/2, 521/1, 520/1, 520/6
v katastrálním území Chvalešovice a na pozemcích parc. č. 1012/1, 1012/2, 1035 v katastrálním území
Číčenice, čhp 1-08-03-082, čhp 1-08-03-083 hydrogeologický rajón 1230 a 6320, orientační souřadnice
vodovodu v systému S-JTSK jsou: začátek řadu (napojení na vodárenskou soustavu Jihočeského kraje dálkový vodovod JVS v k. ú. Chvalešovice) X=1144300.19, Y=766868.5 a ukončení vodovodu (napojení
na areálový vodovod v objektu vodárny v k. ú. Číčenice) X=1143864.13, Y=767788.19.
Údaje o předmětu rozhodnutí: Jedná se o vybudování nového přívodního řadu napojeného z vodárenské
soustavy JČ společnosti Jihočeský vodárenský svaz – dálkový vodovodní řad Hlavatce-Zdoba OC 500,
který bude sloužit pro zásobení celého areálu a přilehlých bytových domů. U dálkového vodovodu
bude provedena armaturní vodoměrná šachta VŠ umístěná v kraji pozemku u vjezdu na komunikaci,
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ve které bude osazeno měření spotřeby vody, redukce tlaku celého areálu a omezení průtoku, který
bude vodovodní řad zásobovat. Pro udaný přetlak v soustavě 1,50 MPa bude v navržené šachtě VŠ
osazen redukční ventil na výstupní přetlak do 0,60 MPa s omezením množství na Q=4,5 l/s. Trasa
navrženého vodovodu bude vedena převážně v odvodňovacím rigolu podél vozovky, který bude
po uložení potrubí upraven a doplněn žlabovkami. Ostatní úseky jsou navrženy v rostlém terénu,
křižování komunikace a vjezdu před areálem bude provedeno protlakem. Nový přívodní vodovod je
navržen z dvouvrstvého lineárního polyetylénu Safe Tech RC PE 1000 RC průměr PE 90/8,2 SN 11 a bude
mít délku 1116,40 m, vodovodní potrubí bude uloženo do výkopu s obsypem a zásypem výkopovou
zeminou. Nad potrubím bude uložen signalizační kabel Cy4 vodivě propojený s kovovými částmi
vodovodu. Zakončení vodovodního řadu bude provedeno propojením s areálovým vodovodem
v úpravně vody. Provedení vodovodu, uložení potrubí, osazení šachty VŠ, napojení na areálový vodovod
– viz projektová dokumentace.
II.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

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.
Budou dodrženy podmínky ochrany technické infrastruktury uvedené ve vyjádření správců
jednotlivých sítí.
Při stavbě budou dodržena ust. vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN
a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních
inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich
poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného
dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude
proveden zápis do stavebního deníku.
Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku
či jiný veřejný zájem. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které
umožní přístup a příjezd na přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti
bude staveniště řádně osvětleno.
Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude
až do kolaudace stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostními vlivy.
Vlastníci sousedních dotčených pozemků budou v dostatečném předstihu informováni o zahájení
stavebních prací. Staveniště se musí zařídit a uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně
provádět. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen
ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být
uvedeny do původního stavu.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Josef Břečka,
autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotně
technické (identifikační číslo ČKAIT – 0101630); případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Bude dodržena podmínka z vyjádření společnosti Jihočeský vodárenský svaz ze dne 24.04.2019,
2019/465-2:
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 Investor stavby musí před dokončením díla uzavřít smlouvu o dodávce pitné vody
s Jihočeským vodárenským svazem. Na základě této uzavřené smlouvy bude provozem JVS
do nové vodoměrné šachty osazeno měření a oběma stranami bude podepsán montážní list.
Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích se sídlem č.j. KHSJC 04437/2019/HOK PT-ST, sp. zn. S-KHSJC 04437/2019 ze dne
26.02.2019. Budou dodrženy stanovené podmínky:

 Voda dodávaná z nové části vodovodu musí splňovat hygienické požadavky na zdravotní
nezávadnost a čistotu pitné vody – před uvedením nové části vodovodního potrubí
do provozu doložit rozborem vzorku vody v rozsahu krácený, dle přílohy č. 5, § 4 odst. 7,
vyhl. Č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění (výsledky rozboru nesmějí být starší
než 6 měsíců).
5. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,
ze dne 13.09.2018, č.j. 722270/18. Budou dodrženy podmínky ochrany sítě elektronických
komunikací (SEK), které jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
6. Budou dodrženy podmínky z vyjádření o existenci distribuční soustavy (elektrická síť) společnosti
E.ON Distribuce, a.s. ze dne 17.09.2018 zn. H18585-16276247. Souhlas se stavbou a činností
v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy byl vydán dne 05.11.2018 zn. M18391-16286520.
7. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 21.02.2019
zn. SÚS JčK 1444/2019 a ze dne 18.05.2019 zn. SÚS JčK 6588/2018.
8. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
ze dne 22.06.2019, čj. UZSVM/C/15664/2019-HMSU.
9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České
Budějovice ze dne 26.07.2019 zn OOZP/9193/2019 Mel. Na základě připomínek orgánu ochrany
přírody v souhrnném vyjádření byl záměr doplněn. Vzdálenost porostů od příkopu je 4 m, proto
nebudou dotčeny kořenové části. Při stavebních pracích je nezbytné nadále brát v potaz stávající
porosty a maximálně je ochránit.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České
Budějovice ze dne 09.07.2019 zn. OOZP/8139/2019 Do.
11. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska odboru ochrany životního prostředí Magistrátu
města České Budějovice ze dne 09.08.2019 zn. OOZP/9738/2019Mrš/Lho. Podmínky podle § 14
odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (lesní zákon):
 Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa uvedených v § 13, § 20 a § 22 lesního zákona. Musí být dodržovány
předpisy požární ochrany. Případné odkácení stromů bude provedeno po konzultaci
s odborným lesním hospodářem.
 Nepovoluje se skladování zeminy, stavebního materiálu a odpadu na pozemcích určených
k plnění funkcí lesa; na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude umístěno žádné
zařízení, ani dočasná stavba, související s výše uvedenou stavbou „Přívodní vodovodní řad
pro areál FTT Investments s. r. o. Čičenice".


Dojde-li při zřizování stavby k poškození okolních porostů nebo lesních pozemků, je
investor povinen uvést terén do původního stavu, popřípadě nahradit vzniklé škody.
12. Budou dodrženy podmínky ze souhrnné informace odboru životního prostředí Městského úřadu
Vodňany ze dne 14.02.2019 zn. MUVO 949/2019.
13. Budou dodrženy podmínky z vyjádření lesního správce Lesy České republiky, s.p., LS Vodňany
ze dne 17.07.2019 čj. LCR199/001354/2019. Podmínky:


Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nesmí být ukládán žádný stavební materiál
nebo odpad vzniklý při stavební činnosti, a to ani výkopová zemina.



Případnými výkopovými pracemi nebude zasažen kořenový systém okrajových stromů.
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Nebude docházet k pohybu pracovní techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa
s trvalými lesními porosty.



Dále upozorňujeme na § 22, odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, na základě
kterého jsou vlastnici nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení povinni provést na svůj
náklad nezbytně nutná opatření, kterými budou jejich stavby a zařízení zabezpečeny
před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů
nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených
k plnění funkcí lesa.
14. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu
Vodňany ze dne 09.09.2019 zn. MUVO 7751/2019. Pří umístění stavby je nutné dbát základních
povinností k ochraně pozemku určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního
zákona a to zejména:
 právnické a fyzické osoby provádějící stavební, těžební a průmyslovou činnost jsou povinny
provádět práce tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším
škodám, k odstranění případných škod činit bezprostředně potřebná opatření, ukládat
odklizované hmoty ve vytěžených prostorech, a není-li to možné nebo hospodářsky
odůvodněné, ukládat je především na neplodných plochách nebo na nelesních pozemcích
k tomu určených, používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky
odbouratelných hydraulických kapalin a činit účinná opatření k zabránění úniku látek
poškozujících les a přírodní prostředí.
15. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Zemědělského družstva NOVA Dříteň ze dne 07.02.2019.
16. Kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ust. § 133 odst. (1) stavebního zákona budou prováděny
podle plánu kontrolních prohlídek. Vodoprávní úřad by měl být 14 dní předem tel. informován
zejména o kontrolní prohlídce:
 Kontrola podsypu a obsypu potrubí před záhozem do rýhy – kontrola pokládky a těsnosti
potrubí
17. Stavba bude dokončena nejpozději dva roky od nabytí právní moci rozhodnutí.
18. Po ukončení prací budou dány pozemky do původního stavu a případné vzniklé škody budou
majitelům uhrazeny.
Upozornění:
Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na respektování § 22 a § 23 zákona
č. 20/1987 o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
Po skončení práce podá stavebník vodoprávnímu úřadu návrh na kolaudační souhlas stavby vodního díla
– vodovodního řadu. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
K žádosti o kolaudační souhlas stavebník předloží tyto doklady:
 Protokol o předání a převzetí stavby,
 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby,
 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 Prohlášení o shodě + certifikáty použitých materiálů,
 Doklad o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí,
 Tlaková zkouška vodovodu,
 Kontrolní rozbor vzorku pitné vody,
 Doklad o proměření signálního vodiče - vodovod,
 Výchozí revize požárních hydrantů,
 Doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou,
 Kopie montážního listu (podepsán mezi investorem a JVS)
 Protokol o převzetí úseku komunikace od SÚS JčK
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Odůvodnění:
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako příslušný vodoprávní úřad
obdržel dne 28.05.2019 od nadřízeného orgánu Krajského úřadu Jihočeského kraje spis včetně žádosti
o společné povolení. Vodoprávní úřad požádal o součinnost dne 26.06.2019 Krajský úřad Jihočeského
kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - o vydání závazného
stanoviska orgánu územního plánování - v kraji, kde záměr zasahuje do správních obvodů více obcí
s rozšířenou působností, vydá závazné stanovisko příslušný krajský úřad a upozornil žadatele, že
v souladu s ustanovením § 71 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
lhůty pro vydání správního aktu neběží po dobu nezbytnou k opatření závazného stanoviska orgánu
územního plánování. Závazné stanovisko orgánu územního plánování obdržel vodoprávní úřad dne
19.07.2019 a v řízení bylo pokračováno.
Vodoprávní úřad oznámil dne 23.07.2019 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení,
veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na 15.08.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Správní orgán zjistil, že nebyl zahrnut do dotčených pozemků pozemek p. č. 520/6 v k.ú. Chvalešovice,
proto oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 16.08.2019 zahrnutí tohoto pozemku do dotčených pozemků.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, 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. 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.
Stanoviska sdělili:
Závazné stanovisko orgánu územního plánování Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne
18.07.2019, č.j. KUJCK 82898/2019, SP. ZN. OREG 76308/2019/dafi SO
Závazné stanovisko odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice ze dne
09.08.2019 zn. OOZP/9738/2019Mrš/Lho
Závazné stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany ze dne 09.09.2019
zn. MUVO 7751/2019
Stanovisko odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice ze dne
09.07.2019 OOZP/8139/2019 Do
Souhrnná informace odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany ze dne 14.02.2019
zn. MUVO 949/2019
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v Českých Budějovicích se sídlem
č.j. KHSJC 04437/2019/HOK PT-ST, sp. zn. S-KHSJC 04437/2019 ze dne 26.02.2019
Vyjádření odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice ze dne
26.07.2019 zn. OOZP/9193/2019 Mel
Vyjádření lesního správce Lesy České republiky, s.p., ze dne 17.07.2019 čj. LCR199/001354/2019
Vyjádření společnosti Jihočeský vodárenský svaz ze dne 24.04.2019, 2019/465-2 a ze dne
17.09.2018.
Vyjádření společnosti Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ze dne 21.02.2019 zn. SÚS JčK
1444/2019 a ze dne 18.05.2019 zn. SÚS JčK 6588/2018
Stanovisko společnosti Zemědělské družstvo NOVA Dříteň ze dne 07.02.2019
Stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 22.06.2019,
čj. UZSVM/C/15664/2019-HMSU
Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ze dne 13.09.2018, č.j. 722270/18
Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. ze dne 17.09.2018 zn. H18585-16276247 (plyn)
Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. ze dne 17.09.2018 zn. H18585-16276247 (el. síť)
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Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 05.11.2018
zn. M18391-16286520
Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 13.09.2018 zn. E33484/18
Vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., ze dne 13.09.2018 zn. 8114/18/OVP/N
Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 13.09.2019, zn. 0100986071
Vyjádření společnosti ČEPRO, a.s., ze dne 10.10.2018 č.j. 9758/18

Součástí žádosti jsou dokumenty:
- Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi investorem a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje
ze dne 11.03.2019 pod č. smlouvy BVB/16/19/ST/BP
-

Souhlasy majitelů dotčených pozemků

-

Projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení:
Účastníci společného řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona:
FTT Investments s.r.o., IČO 27208427,
kterou zastupuje Miloš Štědrý, nar. 12.11.1944, Augustina Křížka 136, 389 01 Vodňany
Účastníci společného řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona:
Obec Dříteň, Obec Číčenice
Účastníci společného řízení podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona:
Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
Václav Pitra, Ostrý vrch č.p. 365, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Zemědělské družstvo NOVA Dříteň, Dříteň č.p. 150, 373 51 Dříteň
Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek
Účastníci společného řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být společným rozhodnutím přímo dotčeno:
parc. č. 164/2, 164/8, 164/9, 164/10, 164/11, 164/12, 164/46, 199/1, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 204/9,
204/10, 204/11, 204/12, 204/13, 204/14, 204/15, 204/16, 204/23, 204/26, 520/3, 520/41, 520/42,
521/2, 521/6, 521/7, 521/8, 521/9, 521/10, 521/20, 521/21 v katastrálním území Chvalešovice
Účastníci společného řízení jsou také vlastníci a správci technické infrastruktury, kteří se v předmětném
území vyskytují.
Ve smyslu ustanovení § 94m odst. 6 stavebního zákona doručuje stavební úřad společné rozhodnutí
účastníkům řízení (podle 27 odst. 1 správního řádu) a dotčeným orgánům jednotlivě. Účastníci řízení
podle § 94k písm. e) se v řízeních doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích 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.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů dle § 115 odst. 9 vodního zákona na úřední desce
Magistrátu města České Budějovice a obecního úřadu Číčenice a obecního úřadu Dříteň s případným
vyvěšením v obci Chvalešovice. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky
je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a
vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu (Odboru ochrany
životního prostředí Magistrátu města České Budějovice).
Rozhodnutí bude zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. h)
ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 07.08.2019.

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
1. FTT Investments s.r.o., IDDS: dds7bpt
2. Miloš Štědrý, Augustina Křížka 136, 389 01 Vodňany
se žádostí o vyvěšení na úřední desku – o vyvěšení na 15 dní
3. Magistrát města České Budějovice, Kancelář tajemníka, KT-UD - Úřední deska, se žádostí o vyvěšení
na 15 dní
4. Obecní úřad Dříteň, Dříteň 152, 373 51 Dříteň - se žádostí o vyvěšení na 15 dní
5. Obecní úřad Číčenice, Číčenice č.p. 79, 387 71 Číčenice - se žádostí o vyvěšení na 15 dní
účastníci řízení (dodejky)
6. Václav Pitra, Ostrý vrch č.p. 365, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
7. Obec Číčenice, Číčenice č.p. 79, 387 71 Číčenice
8. Obec Dříteň, IDDS: rqibekv
9. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
10. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
11. Zemědělské družstvo NOVA Dříteň, Dříteň č.p. 150, 373 51 Dříteň
12. Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek
dotčené orgány
13. Magistrát města České Budějovice - odbor dopravy a silničního hospodářství
14. Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče
15. Městský úřad Hluboká nad Vltavou - stavební úřad
16. Městský úřad Vodňany, IDDS: fb9bfyg – stavební úřad, odbor památkové péče, odbor dopravy a
silničního hospodářství
17. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
18. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
19. Jihočeský kraj – Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství
účastníci řízení doručení veřejnou vyhláškou podle § 94m odst. (2) stavebního zákona
vlastníci sousedních pozemků a správci sítí
parc. č. 204/16, 204/15, 204/14, 204/23, 204/26, 204/13, 204/12, 204/11, 204/10, 204/9, 204/8, 204/7,
204/6, 204/5, 199/1, 520/42, 520/41, 520/3, 521/2, 164/2, 164/8, 164/9, 164/10, 164/11, 164/12,
521/6, 521/7, 521/8, 521/10, 521/9, 521/20, 521/21, 164/46 v katastrálním území Chvalešovice
parc. č. 1091, 1075, 970/1, 1012/3, 1013, 1010/6, 1012/4, 1023, 969, 96, 2102 v k. ú. Číčenice
E.ON Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,

