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ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
A POVOLENÍ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Výroková část:
Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002
Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, 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 12.8.2020 podal
Věra Smrtová, nar. 26.2.1949, Erbenova 797, 399 01 Milevsko 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:
„Vrtaná studna, vodovod a připojení NN na pozemku parc.č. 789/3 k.ú. Božejovice“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 789/3 (zahrada) v katastrálním území Božejovice.
Stavba obsahuje:
-

Vrtaná studna –o hloubce 27,5 m, která bude umístěna na pozemku parc.č. 789/3, vstupní objekt
studny bude provedena manipulační šachta o průměru 800 mm, výšce 1500 mm, vrt byl vystrojen
v celé své délce PVC pažnicemi o průměru 140/5 mm.

-

Vodovod a připojení NN – ze studny se bude čerpat voda novým výtlačným potrubím rPE 32 mm
délky 8 m, na svém ústí bude výtlačné potrubí osazeno uzavíracím ventilem a rychlospojkou na
připojení zahradní hadice, kabel pro napájení a ovládání čerpadla (CYKY 5 x 2,5 mm).
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Dle projektu Ing. Václava Nečase, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT
1000362.

za účelem dle číselníku Č 11 Účel užití vodního díla přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a
způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení,
k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o
vodoprávní evidenci) – kód 05 – podzemní voda – spočívající v odběru podzemní vody
Základní údaje o stavbě studny:
1. Účel vodního díla:
zásobování domácnosti
2. Druh vodního díla:
vrtaná studna
3. Souřadnice XY:
1114026
747185

(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. Václav
Nečas, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1000362 v 04/2020. 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 19.11.2022.
5. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení
lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu.
6. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem – právnickou osobou oprávněnou k provádění
stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních předpisů.
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.
7. Dokončení stavby studny bude oznámeno speciálnímu stavebnímu úřadu.
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. Plně budou respektována závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a ostatních:
a) Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice č.j. PVL38249/2020/140 ze dne 8.6.2020,
b) závazné stanovisko vydané obecným stavebním úřadem Městský úřad Jistebnice pod č.j.
OBJI/699/2020-2 dne 16.7.2020,
 Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací vyhotovenou: VPGEO, s.r.o.,
autorizovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing. Václavem Nečasem,
ČKAIT 1000364 z 04/2020.
 Stavba studny, vodovodu a připojení na NN bude umístěna na pozemku parc.č. 789/3
v katastrálním území Božejovice dle přiložené situace, která je nedílnou součástí závazného
stanoviska (příloha č.2).
 Pokud umístěním stavby dojde ke střetu s technickou infrastrukturou, bude ochrana zájmů těchto
účastníků zabezpečena ve výrokové části společného rozhodnutí.
c) Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. ze dne 10.6.2020 č.j. M18391-26053369,
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v OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu
přiměřeně dodrženy podmínky podle § 46 odst.8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se
konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
o provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu
 těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly
 přístup k těmto zařízením
 Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
paré projektové dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.
 Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné
trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu
ručně kopaných sond dle pokynů zaměstnanců ECZR.
 Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození podle pokynů pracovníka
ECZR.
 Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
 Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu.
 Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční
soustavy odpovídat příslušným normám zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050,
ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 Po dokončení stavby je v OP dále zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby
či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty
nad výšku 3m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o
celkové hmotnosti nad 6 t.
 V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o
existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v
jeho blízkosti.
 Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení NN, podzemního
vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou, která
stanoví bezpečností práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět
za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů
předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu
vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
d) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 9.6.2020
pod č.j. 663930/20,
 přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy
dotčeného úseku SEK, a to v úrovni stávajícího technického řešení.
 Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
 Obecná ustanovení:
 Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození
nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN a.s. a je výslovně srozuměn
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s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou
chráněny právními předpisy.
Je při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu
k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy,
technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými
postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5m od krajního vedení vyznačené trasy
PVSEK nesmí nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
Pro případ porušení kterékoliv povinností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, založené
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto
Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. požadovat, aby se jako
účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání
proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je
povinen kontaktovat POS.
Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S
vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly
činnosti provádět.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i
hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové
dokumentaci.
Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti
prověšení, poškození a odcizení.
Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu
oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel
souhlas k pokračování v pracích.
V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloupu apod. je stavebník
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou opatrností s ohledem
na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je
povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení
platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi ve stavebnictví a
technologických postupů.
Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník nebo jím pověřená třetí
osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až
poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura,
a.s.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS
způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je stavební, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK
nad zemí.
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Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného
pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci
zpevněných ploch.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat
v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnost na/v manipulačních a skladových plochách
nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek,
optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiných zařízením SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně
od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit POS.
Práce v objektech a odstraňování objektů
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací
v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat
POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. bezpečné odpojení SE3K.
Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen v souladu s právním předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí
v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních
vedení SEK na omítce i pod ní.
Součinnost stavebníka při přípravě stavby
Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního
orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné
projektové dokumentace stavby.
V případě, že pro činnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím prověřená třetí osoba,
povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace, ze
které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí,
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci
povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí,
elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést
výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským
povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště, nejpozději však před zahájením
správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního
výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku
v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedeni NN společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura, a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením
správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí
osoby, nejpozději však před zahájením stavby, kontaktovat POS.
Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy
zasahovaly do prostoru stávajících tras zařízení SEK, či do jejích ochranných pásem, je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být
prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných
technologií.
Křížení a souběh SEK
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi
technické infrastruktury, podzemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atd. ukládat
PVSEK v zákonnými právními předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami
s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a
zamezit vznikání nečistot.
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Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá
umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce
menší než 1 m.
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy umístit tak, aby dodržel minimální
vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit.
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména
 pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než
0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, přeložit POS zakreslení v příčných řezech,
 do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou technické
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu
pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by
mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy,
kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků menší než 1,5 m od kabelovodu.
10. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník na staveniště umístí štítek s údaji k danému dílu
(bude doručen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
11. Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li započato se stavbou do dvou let ode dne nabytí jeho právní moci.
III. Podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona
vydává povolení
k nakládání s vodami, a to k odběru podzemní vody z vrtané studny na pozemku parc. č. 789/3 v
katastrálním území Božejovice
v tomto rozsahu:
prům.
max.
max.
max.

0,005
0,5
15
180

l/s
l/s
m³/měsíc
m³/rok

počet měsíců v roce: 12
za účelem: zásobování domácnosti (RD)
na dobu: životnosti díla
Identifikace předmětu řízení:
ČHP:
HGR:
Identifikátor útvaru podzemních vod:
Pozice hydrogeologického rajonu:
Povodí:
Dílčí povodí:

1-07-04-0470-0-00
6320
63201 – Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – jižní
část
základní vrstva
Labe
Horní Vltava

Odběr vody je povolen bez ohledu na kvalitu vody v místě jejího odběru.
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IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro povolení k nakládání s vodami dle § 9 zákona o vodách pro
odběr podzemní vody a vypouštění odpadních vod:
1. Povolení k nakládání s vodami lze vykonávat jen užíváním vodního díla, které je stávající, tzn.
povolené, nebo je povolováno tímto společným povolením.
2. Povolené množství odebrané vody nesmí být překračováno.
3. Povolení k odběru podzemní vody a k vypouštění odpadních vod je stanoveno ke konkrétnímu výše
uvedenému účelu a na časově omezenou dobu.
4. Podzemní vody nebudou používány k napouštění bazénu, mytí aut apod., v souladu s § 29 odst. 1
vodního zákona, který uvádí, že jsou zdroje podzemních vod přednostně vyhrazeny pro zásobování
obyvatelstva pitnou vodou.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Věra Smrtová, nar. 26.2.1949, Erbenova 797, 399 01 Milevsko 1
Odůvodnění:
Dne 12.8.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Vodoprávní úřad oznámil dne 2.9.2020 pod č.j. METAB 47950/2020/OŽP/LPek (spis.zn. S-META
47928/2020/LPek) zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení,
veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 29.9.2020 na OŽP MěÚ Tábor
o jehož výsledku byl sepsán protokol, který je zaevidován pod č.j. METAB57134/2020/OŽP/LPek.
Obec Božejovice nemá pro své správní území vydaný územní plán. Uvedený záměr je v souladu
s požadavky stavebního zákona a jeho právních předpisů, zejména s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území a s požadavky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu.
Předmětná projektová dokumentace řeší vybudování vratné studny, vodovodu a připojení NN na
pozemku parc.č. 789/3 k.ú. Božejovice. Zdroj vody bude sloužit k zásobování stávajícího rodinného
domu. Vrtaná studna o hloubce 27,5 m, vstupní objekt studny bude provedena manipulační šachta o
průměru 800 mm, výšce 1500 mm, vrt byl vystrojen v celé své délce PVC pažnicemi o průměru 140/5
mm. Studna, vodovod a připojení NN budou umístěny v souladu s předloženou dokumentací. Studna
bude umístěna v optimálním místě právě tak, aby její vydatnost a kvalita vody odpovídala potřebám
zásobování vodou pro daný účel.
Podkladem pro povolení k nakládání s podzemními vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního
zákona je primárně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických
pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, tedy vyjádření hydrogeologa, které
žadatel podle § 9 odst. 1 vodního zákona předložil vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí o povolení
takového nakládání s vodami dle § 115 odst. 2 vodního zákona a vyhlášky č. 183/2018 Sb.
Účastníci společného řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu jsou dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního
zákona:
- stavebník
- vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo
ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem
- vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
Ostatní účastníci společného řízení jsou dle § 94k písm. b) a e) stavebního zákona:
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno
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Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vzhledem k charakteru, rozsahu a typu stavby nebyly stanoveny kontrolní prohlídky stavby.
K žádosti bylo předloženo:
- dokumentaci pro vydání společného povolení stavby vodního díla od oprávněného projektanta
Ing. Václava Nečase, autorizovaného inženýra pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1000362,
- hydrogeologické posouzení lokality (vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) včetně
doporučeného odběrného množství stanovené hydrogeologem RNDr. Ladislavem Pokorným,
odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologie, č. 1452/2001,
- snímek katastrální mapy se zákresem umístění vrtané studny
- stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice č.j. PVL38249/2020/140 ze dne 8.6.2020,
- závazné stanovisko vydané obecným stavebním úřadem Městský úřad Jistebnice pod č.j.
OBJI/699/2020-2 dne 16.7.2020,
- souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. ze dne 10.6.2020 č.j. M18391-26053369,
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 9.6.2020
pod č.j. 663930/20,
- doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 12.8.2020.
Ve vodoprávním řízení vodoprávní úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a
staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich a práva plynoucí z povolených nakládání
s vodami mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě tohoto zkoumání vodoprávní úřad určil okruh
účastníků řízení tak, jak je uveden v rozdělovníku.
Vymezení účastníků vodoprávního řízení:
K bodu III. (nakládání s vodami) – účastníkem vodoprávního řízení k odběru podzemní vody je dle
ustanovení § 115 odst. 16 vodního zákona žadatel a dále osoby:
-

dle ustanovení § 115 odst. 4 – (obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím
k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí)
dle ustanovení § 115 odst. 6 a 7 – občanské sdružení, resp. zapsaný spolek, jestliže písemně
požádá o postavení účastníka řízení (v daném území není žádné občanské sdružení
u vodoprávního úřadu evidováno)

Povolení k nakládání s vodami dle § 11 odst. 2 vodního zákona nezakládá práva k cizím pozemkům a
stavbám ani nevzniká vodoprávnímu úřadu právní povinnost náhrady za nemožnost nakládat s vodami
v maximálním povoleném množství. Tzn., je-li třeba k povolenému nakládání s vodami užívat cizí
nemovitosti, musí si potřebná práva k nim zajistit oprávněný dohodou s jejich vlastníky. Stejně tak
v případě, kdy není možné následkem nastalé situace, např. nedostatkem vody v období sucha nebo
z jiných důvodů, oprávnění realizovat, nemá oprávněný k nakládání s vodami na jeho realizaci právní
nárok.
Ve vodoprávním řízení vodoprávní úřad neřeší majetkoprávní vztahy, ale posuzuje druh a účel nakládání
s vodami a dále posuzuje vodní poměry v místě odběru.
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.
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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.
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 položky 18 odst. 1 písm. g) ve
výši 300 Kč byl zaplacen.
Příloha: situační výkres
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Tábor, MěÚ Jistebnice.

Vyvěšeno dne: ………………………….

Sejmuto dne: ………………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:
Žadatel:
Věra Smrtová, Erbenova č.p. 797, 399 01 Milevsko 1
Obec:
Město Jistebnice, IDDS: dvibdsi
sídlo: Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice
Účastníci řízení dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona:
Věra Smrtová, Erbenova č.p. 797, 399 01 Milevsko 1
Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona:
Město Jistebnice, IDDS: dvibdsi
sídlo: Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice
Ing. Ladislav Tollinger, Zavadilka č.p. 2498, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Zdeněk Ilich, Branice č.p. 78, 398 43 Bernartice u Milevska
Jana Ilichová, Branice č.p. 78, 398 43 Bernartice u Milevska
Dotčené orgány:
Městský úřad Jistebnice, stavební úřad, IDDS: dvibdsi
sídlo: Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice
Ostatní:
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
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K vyvěšení:
Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1 se žádostí o vyvěšení
na úřední desce po dobu 15ti dnů, po uplynutí této lhůty žádáme o zaslání potvrzení o vyvěšení
Město Jistebnice, IDDS: dvibdsi, sídlo: Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice se žádostí o vyvěšení na
úřední desce po dobu 15ti dnů, po uplynutí této lhůty žádáme o zaslání potvrzení o vyvěšení

Vypraveno dne: 19.10.2020

