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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Staré Hodějovice, Na Návsi 30, 370 08 Staré Hodějovice, IČ: 00245453, v zastoupení na základě
plné moci Jiřím Sváčkem – Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov, IČO: 42399521
(dále jen "stavebník") dne 21. 4. 2021 podala žádost o vydání společného povolení ke zřízení stavby
vodního díla:

„Staré Hodějovice – U Veselských
Odkanalizování, prodloužení vodovodu“
na pozemcích parc. č. 270/10, 288/5, 270/8, 254/15, 254/4 v katastrálním území Staré Hodějovice, kraj
Jihočeský, č.h.p. 1-06-02-0780-0-00, hydrogeologický rajón 2160, útvar podzemních vod IDVÚ 21600,
útvar povrchových vod HVL_0370, souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK ZÚ: ŠS01 X =
1168872.23 Y = 752718.90, KÚ: LK34 X = 1169439.80 Y = 753085.56. Uvedeným dnem bylo zahájeno
řízení.
Stavební objekty:


SO 01 VODOVOD – PE 90, dl. 235 m



SO 02 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PVC DN 250 mm, dl. 385 m + PE 225 mm, dl. 7m



SO 03 KANALIZAČNÍ VÝTLAK – PE 110 mm, dl. 741 m



SO 04 ČERPACÍ STANICE KANALIZAČNÍ – 1x



SO 05 ČERPACÍ STANICE ELEKTRO – 1x



SO 06 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY PE 32, 21 ks o celkové délky 120,0 m
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ PVC DN 150 mm, 25 ks o celkové délky 147,0 m

Údaje o předmětu rozhodnutí: Předložený záměr řeší prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace
splaškové v obci Staré Hodějovice pro možnost napojení přilehlých pozemků na vodohospodářské sítě.
Nový vodovod PE 90 bude napojen na stávající vodovod PE 63. Z vodovodního řadu budou vysazeny
předbudované vodovodní přípojky. Na konci vodovodu je navržen podzemní hydrant DN 80 a
automatický vzdušník. Vodovodní řad bude v materiálu PE100 PN10 SDR17. Navrhovaná splašková
kanalizace PVC 250 je trasována v souběhu s výtlakem od navrhované kanalizační čerpací stanice
v celkové délce 385 m. Nátokové potrubí do čerpací stanice bude v profilu DN200 (dimenze dle
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nátokového potrubí mezi SŠ01-ČSK). Na trase jsou navrženy kanalizační šachty (revizní a lomové). Šachty
budou betonové prefabrikované DN 1000 s tl. stěny 150 mm. Trasa výtlaku je vedena od čerpací stanice
kanalizační směrem západně a jižně až na konec výhledové zástavby, bez odbočení. Odtud je trasa
vedena již samostatně v kraji komunikace až do zástavby Staré Hodějovice. Zde bude výtlak napojen do
stávající koncové šachty v nedávné době realizované gravitační splaškové kanalizace PP 250 – napojení
nad dno šachty s nasměrováním na odtok. Čerpací stanice kanalizační je navržena jako podzemní
vodotěsná betonová válcová samonosná nádrž vč. zastropení. ČSK je navržená pro 88 EO bez přítoku
balastních vod. Konstrukce šachty je navržena betonová prefabrikovaná Ø 2,5 m a výšky 4,1 m. ČSK bude
bez bezpečnostního přepadu, přítok je navržen gravitační PE 225. Čerpací stanice je typu se separací
tuhých částí (pevných látek) do suché jímky a pro čerpání splaškových odpadních vod z bytové zástavby.
Čerpací stanice elektro je kompletní dodávkou konečného výrobce. Venkovní část sestává se
samostatného elektro pilíře umístěného u ČSK. Vodovodní a splaškové kanalizační přípojky budou
ukončeny na hranici pozemku zaslepením. Dešťové kanalizační přípojky realizovány nebudou.
Projektovou dokumentaci stavby zpracoval: Ing. Václav Houška, autorizovaný inženýr pro stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, listopad 2020, ČKAIT - 0100702
Odbor ochrany životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m odst. 3 stavebního zákona
a současně oznamuje, že upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě
do patnácti dnů od doručení tohoto oznámení.
Ve stejné lhůtě žádáme o doplnění dokladu k záměru:
 kopie dokladu o zaplacení správního poplatku ve výši 3000 Kč
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor ochrany životního prostředí, Magistrát
města České Budějovice, úřední dny pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30
hod.).
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při ústním jednání, pokud se nekoná, tak do 15 dnů od doručení oznámení, jinak se
k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují
požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů dle § 115 odst. 8 vodního zákona na úřední desce
Magistrátu města České Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). 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).
Žádáme Obec Staré Hodějovice o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 15 dnů dle § 115 odst. 8 vodního
zákona na místně příslušné úřední desce obecního úřadu. 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).

Vyvěšeno dne: ………………………………

Sejmuto dne: ……………………………….

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

Obdrží:
Navrhovatel – doručení dodejkou
Jiří Sváček – Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov, IČO: 42399521
K umístění na úřední desce po dobu 15 dnů (dodejka)
Obecní úřad Staré Hodějovice, Na Návsi 30, 370 08 Staré Hodějovice
Magistrát města České Budějovice – Kancelář tajemníka - Úřední deska
dotčené pozemky stavbou (dodejka)
vlastníci pozemků parc. č. 270/10, 288/5, 270/8, 254/15, 254/4 v katastrálním území Staré Hodějovice:
Ing. Martina Havlová, Dolní 165, 370 08 Staré Hodějovice
Obec Staré Hodějovice, Na Návsi 30, 370 08 Staré Hodějovice
dotčené orgány (dodejka)
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České
Budějovice
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice
Magistrát města České Budějovice – Stavební úřad
Magistrát města České Budějovice – Odbor územního plánování
Magistrát města České Budějovice – Odbor ochrany životního prostředí – odd. ochrany lesa – zde
Účastníci řízení - další dotčené osoby: doručováno veřejnou vyhláškou podle ust. § 94m odst. 2
stavebního zákona, identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v KN přímo dotčených
vlivem záměru:
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účastníci řízení doručení veřejnou vyhláškou
poz. parc. č. 270/17, 285, 270/7, 270/13, 270/12, 270/11, 270/16, 286/1, 270/14, 287/3, 287/2, 288/1,
270/1, 288/2, 288/3, 275, 308/3, 277, 279, 308/2, 308/6, 308/8, 281, 317, 316, 283/1, 283/3, 283/4,
283/5, 283/6, 258/1, 318, 254/36, 254/37, 326/38, 326/37, 326/36, 326/35, 254/3, 327/1, 327/6, 327/4,
327/2, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 326/32, 326/1, 254/10, 254/11, 254/12, 254/13, 254/14
v katastrálním území Staré Hodějovice, ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice,
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, CETIN a.s., Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Jihočeský vodárenský svaz, S.K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice,
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

