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ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ 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
správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 29.3.2017 podalo:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 ( adresa pro
doručování: Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice)
které zastupuje na základě plné moci
společnost Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ 46347488,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

podle § 15 vodního zákona
vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:
SO 329.1 – Přeložka melioračního kanálu km 147,810
SO 331 - Přeložka vodovodu DN 1000 km 139,571
SO 333 - Přeložka vodovodu DN 400 km 144,600
SO 334 – Přeložka vodovodu DN 300 km 147,285
v rámci stavby D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
SO 329.1 : 884/5 , 884/8, 995/37, 995/38, 884/6, 884/7, 995/68 ( v ÚR původně 884/1)
v katastrálním území Krasejovka , hydrogeologický rajon 2160, VÚ Malše od Stropnice po ústí toku
Vltava ( HVL_0370).
Souřadnice staveb: x= 1177453, y= 759205 až x= 1177464, y= 759139,
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SO 331: 719/6, 720/2, 719/11, 719/4, 720/1, 719/5 v katastrálním území Staré Hodějovice,
hydrogeologický rajon 2160, VÚ Malše od Stropnice po ústí toku Vltava ( HVL_0370), na
pozemcích p.č. 568/1, 186/1, 186/2, 186/5 v katastrálním území Roudné, na poz.p.č. 174/17,
180/1, 180/7, 174/18, 174/19 v katastrálním území Vidov, souřadnice x= 1170893, y= 754890 až
x= 1170471, y= 754782,
SO 333: 2693/33, 2693/47, 2687/3, 2693/30, 2693/31, 2693/55, 2693/63, 2693/65, 2693/28
v katastrálním území Kamenný Újezd, souřadnice x= 1174921, y= 757368 až x= 1174893, y=
757305,
SO 334: 554/4, 544/11, 553/1, 557/3, 995/69, 555/1, 995/70, 995/71 v katastrálním území
Krasejovka, p.č. 36/7, 36/13 v katastrálním území Otmanka, souřadnice x= 1177113, y= 758904 až
x= 1177237 až y= 758841.
SO 329.1 – Přeložka melioračního kanálu km 147,810 – přeložka má délku 86,75 m. Kanál se
ocitá v kolizi s navrhovaným dálničním tělesem. V rámci nového návrhu dojde k podchycení
zatrubnění v nově vysazené šachtě Š4 a provedení potrubí pod tělesem dálnice v kolmém směru a
dále od šachty Š2 podle tělesa dálnice až k napojení ve vysazené šachtě Š1. Do šachet Š1 a Š4
bude ve dně zaústěno stávající potrubí DN 600. Do šachet Š2 a Š4 budou zaústěny svodné
meliorační drény DN 150 ( součást SO 370). Potrubí v úseku mezi šachtami Š2 a Š4 bude
obetonováno do výše 30 cm z důvodu velkého zatížení od tělesa dálničního náspu. Sklon je
navrhován jednotný 0,5%. Potrubí bude z betonových trub DN 600 s integrovaným pryžovým
těsněním. V úseku pod dálničním tělesem je navrhováno potrubí z trub železobetonových
hrdlových DN 600. Šachty budou betonové prefabrikované včetně dna. Šachta bude vytažena 0,5
m nad terén.
SO 331 - Přeložka vodovodu DN 1000 km 139,571- jedná se o přeložku stávajícího ocelového
vodovodního potrubí DN 1000, jehož současná trasa je v kolizi s navrhovanou dálnicí. Přeložka
bude z ocelových trub DN 1020/10 mm s vnitřní cementací a s vnější protikorozní ochranou (
trojnásobná zesílená izolace s těžkou ochranou proti agresivnímu prostředí). Pod tělesem stávající
komunikace bude vodovodní potrubí uloženo v chráničce délky 20 m. Chránička je navržena z trub
ocelových DN 1400 s vnější protikorozní ochranou z PE. Potrubí bude v chráničce uloženo na
kluznicích. Vlastní potrubí bude v chráničce opatřeno těžkou cementovou ochranou. Potrubí je
chráněno proti korozi katodickou ochranou, zařízení katodické ochrany se nachází mimo vlastní
přeložku trasy. Vzhledem k použití svařovaného ocelového potrubí pro překládaný úsek nebude
v běžné trase tato ochrana narušena. Celková délka přeložky je cca 538 m.
SO 333 - Přeložka vodovodu DN 400 km 144,600 – jedná se o přeložku stávajícího ocelového
potrubí DN 400, jehož současná trasa je v kolizi s pilířem navrhovaného mostu SO 209. Stávající
vodovod je v této části proveden z ocelového potrubí DN 400. Přeložka vodovodu bude v souladu
s požadavkem správce vybudována z ocelových trub 400/10 mm ( tlaková tř. PN 16) s vnitřní
cementací a s vnější protikorozní ochranou- trojnásobná zesílená izolace s těžkou ochranou proti
agresivnímu prostředí. Součástí přeložky je i ochrana stávajícího vodovodu OC DN 100, který se
nachází pod mostem SO 209. Na vodovodu je navrženo osazení ocelové, podélně půlené
svařované chráničky DN 300. Délka chráničky je 45 m. Potrubí je chráněno proti korozi katodickou
ochranou, zařízení katodické ochrany se nachází mimo vlastní přeložku trasy.
Celková délka přeložky je cca 89 m.
SO 334 – Přeložka vodovodu DN 300 km 147,285 – stávající vedení vodovodu OC DN 325 se ocitá
v kolizi s nově navrhovaným zářezem dálničního tělesa. V rámci nového návrhu je přeložka vedena
v odřezu dálničního tělesa, kdy pravá strana dálnice je v úrovni terénu, levá strana je v zářezu (
dno příkopu je cca 1,8 m pod stávajícím terénem). Na levé straně je souběžně s dálnicí vedena
příjezdová komunikace k retenční nádrži ( SO 348.3). Potrubí bude pod tělesem dálnice zdvojeno a
umístěno v ocelových chráničkách DN 600. Chráničky budou vyvedeny do monolitických
armaturních šachet s osazenými armaturami. Od armaturních šachet bude potrubí vedeno podle
tělesa zářezu při obou stranách dálnice až k napojení na stávající vodovodní řad. Na konci přeložky
v místě vrcholového lomu bude umístěn automatický vzdušník v šachtě z prefabrikovaných dílců
DN 1000. Odkalení je umístěno v nejnižším místě přeložky tj. v armaturní šachtě AŠ2, ze které je
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vyvedeno odpadní potrubí z PP DN 150 do přilehlé vodoteče. Přeložka bude provedena
z ocelového potrubí ( 323,9 x 8 mm) s vnitřní cementovou izolací a s vnější PE izolací. Vodovodní
potrubí v ocelových chráničkách bude opatřeno navíc vnější těžkou cementovou ochranou. Spoje
potrubí budou prováděny svařováním, v šachtách jsou navrhovány přírubové spoje. Oblouky
v trase budou řešeny dodanými segmenty. Chráničky budou ze silnostěnné oceli DN 600 s vnitřní
izolací epoxidovým nástřikem a s vnější PE izolací. Potrubí v chráničce bude uloženo na kluzné
objímky, které budou na každém konci chrániček zdvojené. Na chráničce bude umístěn měřící
objekt chráničky POCH. Armaturní šachty AŠ1 a AŠ2 jsou navrhovány železobetonové monolitické,
vodotěsné, vrch stropní desky bude vytažen 0,8 m nad úrovní terénu.

II.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení,
kterou vypracoval Ing.Tomáš Svoboda, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního
úřadu.
Investor zajistí před zahájením prací vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení.
Budou dodrženy požadavky správců podzemních a nadzemních sítí.
Stavební objekty budou provedeny v souladu s předloženou PD, jakékoliv odchylky budou
projednány a písemně odsouhlaseny.
Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2022. Kontrolní prohlídky rozestavěné stavby
dle ust. § 133 odst. (1) stavebního zákona budou prováděny podle plánu kontrolních
prohlídek. Vodoprávní úřad by měl být min.14 dní předem tel. informován o jejich konání.
Bude dodrženo stanovisko vlastníka objektů SO 331,333,334 - vodovody- Jihočeského
vodárenského svazu ze dne 16.1.2018, zn. 1033/G/18001, a to: u objektu SO 331 – přeložka
vodovodu DN 1000 v km 139,571: lomové body budou označeny modrobílými trasírkami
typu JVS včetně ochranných skruží, katodická ochrana překládaného vodovodu bude
provedena v místě chráničky pod komunikací a v místech křížení s VTL plynovodem DN 100
mm a stávajícím produktovodem. Překládaný vodovod nově kříží překládaný VTL plynovod
( SO 511). V místě křížení požadujeme min. vzdálenost ( vrch potrubí vodovodu- spodek
potrubí plynovodu ) – 400 mm. Překládaný vodovod rovněž kříží stávající produktovodmísto křížení bude rovněž řešeno v rámci katodové ochrany vodovodu. Min. vzdálenost
vodovod- produktovod je 400 mm.
U objektu SO 333- přeložka vodovodu DN 400, km 144,600: překládaný vodovod kříží
navržená komunikace SO 157. Podle hloubky uložení vodovodu a podle dopravního zatížení
komunikace je nutné řešit ochranu překládaného vodovodu- lze provést uložením
vodovodu do chráničky nebo provedením rozebíratelného povrchu komunikace v šíři 3 m
na každou stranu od osy vodovodu. V dalším stupni PD budou řešeny betonové bloky.
Lomové body budou označeny modrobílými trasírkami typu JVS včetně ochranných skruží.
U objektu SO 334 – přeložka vodovodu DN 300, km 147,285: lomové body a vzdušník a
armaturní šachty budou označeny modrobílými trasírkami typu JVS včetně příslušných
skruží, katodová ochrana i betonové bloky budou dopracovány v dalším stupni PD, vstupy
do armaturních šachet budou ochráněny kompozitovými poklopy typu JVS.
Odstavené úseky stávajících vodovodů budou zrušeny jako vodohospodářská díla – zajistí
investor dálnice.
Zahájení prací oznamte zástupci Jihočeského vodárenského svazu- pan Gazda.
Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice – vyjádření zn. OPP 945/2016,
č.j. OPP 2255/2017 ze dne 12.9.2017- dále sděluje, že se záměrem stavby souhlasí dle
předložených podkladů za předpokladu, že prováděním stavby nedojde k dotčení
nemovitých kulturních památek, v blízkosti se nacházejících, kdy upozorňuje na ustanovení §
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9 odst. 3 a § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších
předpisů, v případě dotčení nemovitě kulturní památky nebo jejího prostředí.
8. Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí České Budějovice vydal dne 2.10.2017,
zn. OOZP 12263/2017 Mrš závazné stanovisko. Souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona se
vydává za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek, jejichž dodržení zabezpečí
investor stavby: Stavba bude provedena dle předložené dokumentace.
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.
Dojde-li při zřizování stavby k poškození okolních porostů nebo lesních pozemků, je
investor povinen uvést terén do původního stavu, popřípadě nahradit vzniklé škody.
Případné škody na majetku investora / uživatele/ stavby způsobené pádem stromů, větví,
zastíněním a ostatními vlivy způsobenými pozemky určenými k plnění funkcí lesa a lesními
porosty nebudou uplatňovány vůči vlastníkovi / uživateli lesa, investor / uživatel stavby
nebude požadovat odstranění veškerých odpadů vznikajících v lesním porostu.
9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města, Odboru ochrany
životního prostředí České Budějovice ze dne 26.6.2018, zn. OOZP 1489/2017 Ky : stavba
uvedeného úseku dálnice bude realizována dle projektu firmy SUDOP PRAHA a.s., z 09/2016,
č. smlouvy 13 057 202.
Všechny náspy, kde to technicky bude umožněno, budou ozeleněny vzrostlou zelení, keři
to hlavně v místech exponovaných v okolí sídel. Dále je nutné začlenit náspy v
a
přechodu do krajinných celků (les, remízky apod).
10. Je nutné respektovat vyjádření E.ON, s.r.o. České Budějovice ze dne 9.1.2018, zn. H 1858516224514, zejména: při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit
předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona ě. 309/2006 Sb. a nařízení
vlády ě. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném
zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:
objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude
možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací
povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném
rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů VN, NN
zajistí Dana Falcová, tel.: 724014004, email: dana.falcova2@eon.cz. Vytýčení sdělovacího
vedení zajistí Miroslav Lepší, tel.: 38786-4960, email: miroslav.lepsi@eon.cz. Provádění
zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím
bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení
stanoveno jinak. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak,
aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak
ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná
ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené
vzdálenosti od vedení.
11. Je třeba respektovat vyjádření ČEPRO, a.s. Praha 7 ze dne 12.3.2018, zn. S1-2/14/18:
zejména: pro všechny stavby a činnosti v ochranném pásmu podzemních potrubí pro
pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí omezení daná zákonem č.
189/199 Sb. a ČSN 650204 a ČSN EN 14161. Před začátkem prací musí být požádáno o
vytyčení produktovodu a o povolení vstupu do ochranného pásma produktovodu. Ke
kolaudaci stavby požadujeme dodat detaily geodetického zaměření stavby v digitální a
písemné formě, a to v šíři ochranného pásma produktovodu.
12. Musí být dodrženy podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha 3, zn. SW66/18 ze dne 26.3.2018, a to: v zájmovém území stavby se nachází stávající telekomunikační
síť, která koliduje se zamýšlenou stavbou a proto bude nutné provést vynucenou překládku
a ochranná opatření na této síti. Z tohoto důvodu je potřeba zpracovat PD překládky a
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uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno. Pro další jednání kontaktujte pana
Josefa Filípka, Pražská 16, České Budějovice- tel. 602109715 ( josef.filipek@cetin.cz). S tímto
zástupcem je nezbytné dohodnout splnění uvedených bodů.
13. Musí být dodrženy povinnosti pro stavebníka vyplývající z vyjádření - ČD Telematika a.s. zn.
KPO 2016-001679 ze dne 10.5.2017, a to:
Pro účely překládky komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T je stavebník povinen uzavřít
se společností ČD -T smlouvu o realizaci přeložky kabelových sítí ČD - Telematika a.s. Dle § 104
odst. 17 zákona o elektronických komunikacích (ZoEK) nese stavebník, který vyvolal
překládku komunikačního vedení, náklady spojené s nezbytnými úpravami dotčeného
úseku vedení sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
Stavebník je povinen, v souladu se ZoEK, učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby
nedošlo k poškození komunikačních vedení stavebními pracemi, zejména tím, že: - písemně
vyrozumí organizaci, která vydala vyjádření, o svém úmyslu provádět stavební práce v
blízkosti komunikačního vedení a to nejméně 15 dnů předem,
před zahájením zemních prací zajistí vytýčení polohy komunikačního vedení přímo
na staveništi,
zajistí, aby nebyly prováděny zemní práce, nebo terénní úpravy v ochranném
pásmu komunikačního vedení bez souhlasu jeho vlastníka, tj. ČD-T,
prokazatelně seznámí všechny pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou
komunikačního vedení,
zajistí odpovídající ochranu komunikačního vedení dle obecně závazných právních
předpisů a norem, pokud bude jeho trasa pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
-

Poškození komunikačního vedení hlaste na tel.: +420 210 021 666
- ohlásí kontaktní osobě ukončení stavby servisu kab. sítí, který vydal vyjádření a jeho
pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby.
Stavebník je srozuměn s tím, že nedodržením těchto podmínek může dojít k hrubému
porušení zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách a ke spáchání správního deliktu podle
ZoEK. Dle § 118 odst. 22 pfm. a) ZoEK může být stavebníkovi za uvedený správní delikt
uložena pokuta až do výše 2 000 000,- Kč. Dle §119 odst. 7 ZoEK může být stavebníkovi za
uvedený přestupek uložena pokuta až do výše 100 000,- Kč. Tím však není dotčeno právo
ČD-T požadovat po stavebníkovi náhradu škody, a to jak škody skutečně, tak ušlého zisku.
Stavebník je srozuměn s tím, že nese veškeré náklady na uvedení komunikačního vedení do
původního stavu v případě, že dojde v souvislosti s realizací stavby k jeho poškození.
Veškeré činnosti spojené s manipulací, přeložkami či překládkami komunikačních vedení
isou nezadatelné a je oprávněna je vykonávat pouze ČD-T.
14.

Musí být dodrženy podmínky SŽDC, s.o. Praha : všeobecné podmínky pro činnosti na
kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny
dopravní cesty). Schváleno SŽDC - TÚDC č.j.; 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne;
10.6.2016, a to : ČD - Telematika a,s. jako organizace udržující, je na základě smluvního
vztahu odpovědna za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení
telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. ve správě Technické
ústředny dopravní cesty (dále jen SŽDC): písemné vyrozumění organizaci udržující, o
zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem, aby před zahájením zemních prací bylo
pracovníky ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz. sekce O nás- Informace
pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) provedeno
vytýčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi
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(trase), prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení
(zařízení), upozornění organizace provádějící zemni práce na možnou odchylku uloženého
vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, upozornění pracovníků,
aby dbalí při pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné
nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení
(zařízení) používali pouze ruční kopání, řádné zabezpečení odkrytého podzemního
telekomunikačního vedení (zařízeni) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů
případně včetně osvětlení, odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle
platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na
sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů
v objektech, odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující
prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markéry,...), aby organizace
provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách
(záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdtcz. sekce O nás Informace pro stavebníky- Vytyčení trasy telekomunikačního vedení kontrola na stavbě) k
provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a
zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky, aby nad kabelovou trasou a v
jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování
trvalých porostů a budováni zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu
správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou, aby při křížení,
příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005
„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení”, aby při provádění zemních prací byla
dodržena ČSN 73 3050 „ Zemní práce” zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „ Předpisy pro
ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,WN
a ZW“ a ČSN 33 2000-5-54 „ Uzemnění a ochranné vodiče", neprodlené ohlášení každého
poškozeni podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s.
(telefonicky HELP DESK: 4420 972110 000), ohlášení ukončení stavby organizací udržující,
včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení, aby při provádění prací byly
respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
zákona 266/1994 Sb., zákon o drahách a zákonu 183/2008 Sb., stavební zákon včetně
platných prováděcích vyhlášek, provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním
vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné
oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách
č.266/1994 Sb., „ Podmínky odborné způsobilostí" výše uvedeného zákona a vyhl.
č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Předpisem SŽDC Zam 1). Toto (časově
omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC,
uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení” se správcem
kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova
10/2363,190 00 Praha 9 - Libeň) v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení)
položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC, ověření výškového umístění
vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vhledem k tomu, že správce neodpovídá za
změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení). Nedodržení těchto
podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., zákon o drahách.
15. Budou dodrženy požadavky Jihočeského muzea České Budějovice ze dne 4.6.2018, zn.
970/2018, a to zejména: - je nutné, aby investor zabezpečil provedení záchranného
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archeologického výzkumu na dotčeném území v dostatečném časovém předstihu. Rozsah a
formu výzkumu určí přímo některá z oprávněných institucí ( Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích, Archeologický ústav v Praze). Na provedení archeologických prací uzavře
investor řádnou dohodu s oprávněnou institucí.
16. Budou dodrženy podmínky SÚS Jihočeského kraje České Budějovice ze dne 11.5.2016, zn.
SÚS Jck 7603/2016/D3, a to : v celém území bude zajištěno, aby nedošlo k narušení
odtokových poměrů dešťových vod z těles silnic v naší správě, veškeré práce v silničním
tělese a silničních pozemcích v naší správě budou prováděny za dodržení příslušných ČSN,
TP a TKP.
17.Po skončení práce podá stavebník vodoprávnímu úřadu návrh na kolaudační souhlas staveb
vodních děl. S návrhem budou předloženy tyto doklady:
 protokol o předání a převzetí výše uvedených povolených staveb
 protokol s vlastníkem přeložky melioračního kanálu a vlastníkem přeložek vodovodů JVS,popř. SPÚ
 protokol o provedení záchranného archeologického průzkumu
 dokumentace skutečného provedení
 protokoly o tlakových zkouškách vodovodů
 protokoly o vzorku pitné vody
 protokoly o technické prohlídce vodovodů s vlastníkem , popř. s provozovatelem
 geodetické zaměření skutečného provedení včetně hranic dotčených pozemků
 certifikáty použitých materiálů
 prohlášení o shodě
 příp. protokoly se správce komunikací o uvedení silnic do původního stavu – SÚS
jihočeského kraje
 příp. fotodokumentace stavby
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.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390
Odůvodnění:
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí jako věcně příslušný podle
ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád), jako speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 4 vodního zákona a ust. § 15 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), podle ust. § 39 odst. 2
správního řádu, obdržel dne 29.3.2017 žádost o povolení stavby vodního díla ( viz výše uvedené
stavby). Výše uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.
Žádost nebyla úplná a proto vodoprávní řízení zdejší odbor přerušil a vyzval k doplnění podkladů
do 31.12.2017 ( usnesení o přerušení řízení ze dne 5.5.2017, zn. OOZP 4562/2017 Sn).
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Zplnomocněný zástupce investora
podkladů do 30.4.2018.

dne 27.12.2017 požádal o prodloužení lhůty k doplnění

Dne 8.1.2018 bylo vydáno usnesení o prodloužení lhůty k doplnění podkladů do 30.4.2018. Do
této lhůty bylo řízení doplněno o podklady ( kromě smluv s vlastníky pozemků).
Jedná se o navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (díle jen zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí). Podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, nejsou občanská sdružení (spolky) oprávněny požadovat, aby byly předem
informovány o zahajovaných správních řízeních.
Předmětem stavebního řízení je prioritní dopravní záměr ve smyslu § 23a zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Žádost byla poté doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice přezkoumal tuto žádost,
doloženou přílohami obsahující údaje, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného
rozhodnutí na vodohospodářské poměry, uznal ji za způsobilou. Odbor ochrany životního
prostředí České Budějovice tuto žádost přijal a podle ust. § 115 vodního zákona, příslušných
ustanovení stavebního zákona, oznámil vyhláškou zahájení vodoprávního řízení všem známým
účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům vodoprávního řízení dne 25.6.2018, upustil ve
smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a upozornil, že námitky a
připomínky mohou účastníci řízení podle ust. §112 odst. 2 stavebního zákona uplatnit nejpozději
do 9.8.2018.
Dne 18.2.2019 byly dodány zplnomocněným zástupcem stavebníka smlouvy s vlastníky
předmětných pozemků a tudíž je možno vydat stavební povolení na výše uvedené objekty staveb
vodních děl v rámci stavby dálnice D3.
Právní subjektivita byla ověřena, vlastnické vztahy byly zjištěny.
Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby vypracoval Ing.Tomáš Svoboda, autorizovaný
inženýr pro stavby vodního hospodářství .
Projektová dokumentace stavby řeší tyto stavební objekty ( jsou popsány ve výroku tohoto
rozhodnutí):
SO 329.1 – Přeložka melioračního kanálu km 147,810
SO 331 - Přeložka vodovodu DN 1000 km 139,571
SO 333 - Přeložka vodovodu DN 400 km 144,600
SO 334 – Přeložka vodovodu DN 300 km 147,285
K záměru stavby vydal Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice územní rozhodnutí pod
spis.zn. SU/4701/2010 Tm, dne 12.5.2011, které nabylo právní moci dne 29.9.2011. Dále bylo dne
31.5.2017 pod zn. SU/359/2016 Tm vydáno rozhodnutí, změna územního rozhodnutí. Dne 23.8.
2011 bylo vydáno rozhodnutí – prodloužení platnosti územního rozhodnutí ( SU(1754/2011 Tm.
Bylo vydáno závazné stanovisko k ověření změn prioritního dopravního záměru- MŽP , č.j.: MZP
2018/510/942. Dále byl vydán souhlas Stavebního úřadu Magistrátu města , zn. SU 1828/2017 Tm
dne 24.4.2017 a souhlas ze dne 18.8.2017, zn. SU/5541/2017 Tm.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
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zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na
základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Stanovení okruhu účastníků stavebního řízení:
účastníky stavebního řízení jsou dle § 109 stavebního zákona:
a) stavebník,
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena,
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno,
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto
právo prováděním stavby přímo dotčeno,
g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením
dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo
rozhodnuto v územním rozhodnutí.
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. c) stavebního zákona:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zdeněk Veselý, Krasejovka 18, 370 07 Kamenný Újezd
Eržika Nevařilová, Průběžná 36, 370 04 České Budějovice
Václava Talířová, Sídliště 504, 382 32 Velešín
Obec Staré Hodějovice
Ing.Petr Votruba, Lesní 779, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Milena Divišová, Světlíky 5, 370 10 České Budějovice
Růžena Vojčová, Na Návsi 38, 370 08 Staré Hodějovice
Marie Nováková, Na Zlaté stoce 59, 370 05 České Budějovice
Zdeněk Blažek, Horní 141, 370 08 Staré Hodějovice
Jaroslava Maříková, Pod Hrází 1047, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Marie Korčáková, Střížovská 4, 370 08 České Budějovice
Jiřina Padrtová, Třebotovice 2442, 370 06 České Budějovice
Ing. Adéla Peltanová, Hodějovická 242, 370 08 Staré Hodějovice
Marie Tondrová, A.Janouška 17, 370 08 České Budějovice
Karel Tondr, Prachatická 25, 370 05 České Budějovice
Pavel Hirsch, Borovnice 44, 370 07 Č.Budějovice
Miloslava Čoudková, Libínské Sedlo 23, 383 01 Prachatice
Václav Farka, Jiráskovo nábř.. 1, 370 04 České Budějovice
Ing. Karel Tondr, Nábřežní 85, 386 01 Strakonice
Miloslav Farka, Jasanová 30, 370 08 České Budějovice
SÚS Jihočeského kraje České Budějovice
Vladimír Čermák, B. Smetany 28, 370 01 České Budějovice
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Obec Vidov
Jana Sedláčková, Nedabyle 99, 370 07 Č.Budějovice
Karel Sedláček, Nedabyle 99, 370 07 Č.Budějovice
Ing. Josef Brouček, Vidov 45, 370 07 Č.Budějovice
Jana Kačírková, Vidov 28, 370 07 Č.Budějovice
Obec Kamenný Újezd
Marie Špulková, Doudleby Straňany 33, 370 07 Č.Budějovice
Marie Veselá, Puklicova 30, 370 04 České Budějovice
Jana Fürbeková, Vodňanská 7, 370 11 České Budějovice
Petr Vávra, Nedabyle 71, 370 07 Č.Budějovice
Miroslav Havlíček, Krasejovka 16, 370 07 Kamenný Újezd
Jana Havlíčková, Krasejovka 16, 370 07 Kamenný Újezd
Jiří Paťcha, Milíkovice 3, 370 07 Kamenný Újezd
Petr Žáček, U Hřiště 437, 382 32 Velešín
Václav Žáček, Sídliště 458, 382 32 Velešín
Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
ČD- Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na pozemcích:
884/2, 995/34, 884/8, 995/65, 55/6, 995/69, 557/12, 995/74, 557/3, 554/4 v katastrálním území
Krasejovka,
719/3, 719/10, 719/6, 719/7, 720/4, 720/30, 720/31, 720/32, 720/33, 720/34, 720/14
v katastrálním území Staré Hodějovice,
186/7, 186/2, 186/16 v katastrálním území Roudné, 174/17, 174/14, 174/16 v katastrálním území
Vidov,
2693/27, 2693/28, 2693/32 v katastrálním území Kamenný Újezd,
36/8, 36/14 v katastrálním území Otmanka,
a současně ti, kteří mají k výše uvedeným pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, které
může být prováděním stavby přímo dotčeno. Tito účastníci jsou ve smyslu § 112 odst. 1
stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí.
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. g) stavebního zákona:
V okamžiku vypravení oznámení o zahájení řízení vodoprávní úřad žádného účastníka podle
tohoto ustanovení neeviduje
Vypořádání s připomínkami a námitkami účastníků: Účastníci se k podkladům nevyjádřili .
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: další účastníci řízení se k podkladům
nevyjádřili.
Smlouvy s vlastníky předmětných pozemků byly dodány na zdejší odbor.
Vyjádření k záměru výše povolovaných vodních děl:
Závazné stanovisko MŽP k ověření změn prioritního dopravního záměru č.j. 2018/510/955 ze dne
10.7.2018.
Rozhodnutí – Krajský úřad Jihočeského kraje- povolení výjimky podle ust. 56 odst.1 a písm. c)
zákona č. 114/1992 Sb.
Magistrát města, Odbor památkové péče České Budějovice vydal vyjádření ke stavbě D3-0310/II
Hodějovice – Třebonín dne 12.9.2017, zn. OPP 945/2016, č.j. OPP 2255/2017, jehož podmínky
jsou součástí podmínek tohoto rozhodnutí.
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Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí České Budějovice vydal dne 2.10.2017, zn.
OOZP 12263/2017 Mrš závazné stanovisko, jehož podmínky jsou součástí podmínek tohoto
rozhodnutí ( podmínka výroku).
Vyjádření Jihočeského muzea ze dne 4.6.2018, zn. 970/2018- podmínka výroku tohoto
rozhodnutí.
Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí České Budějovice vydal dne 26.6.2017
závazné stanovisko zn. OOZP 1489/2017/Ky, jehož podmínky jsou součástí podmínek tohoto
rozhodnutí
( podmínka výroku).
Povodí Vltavy, s.p. Praha vydalo stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku dne
4.8.2017, zn. 43030/2017-411.
Bylo také předloženo stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ze dne 27.3.2017, č.j.
1229/JC/17.
Vyjádření E.ON, s.r.o. České Budějovice ze dne 9.1.2018, zn. H 18585-16224514- podmínky jsou
součástí podmínek – podmínka výroku.
Vyjádření ČEPRO, a.s. Praha 7 ze dne 12.3.2018, zn. S1-2/14/18- podmínky jsou součástí podmínek
( podmínka výroku).
Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha 3, zn. SW-66/18 ze dne 26.3.2018podmínky jsou součástí podmínek ( podmínka výroku).
Vyjádření SŽDC, s.o. Praha : všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy
železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty) Schváleno SŽDC TÚDC č.j.; 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne 10.6.2016 , vyjádření ČD Telematika zn. KPO 2016001679 ze dne 10.5.2017 ( podmínka výroku).
Ministerstvo životního prostředí Praha vydalo změnu č. 2 souhlasu k odnětí půdy ze ZPF dne
10.10.2016, č.j. 52856/ENV/16.
Ministerstvo dopravy vydalo vyjádření dne 7.9.2016 zn. 322/2016-120-SSU/2.
Stanovisko Krajského úřadu – Jihočeský kraj České Budějovice, Odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví sp.zn. OZZL 127828/2016/jkor.
Koordinované stanovisko Krajského úřadu – Jihočeský kraj České Budějovice, Odboru dopravy a
silničního hospodářství ze dne 8.6.2016 zn. ODSH 70558/2016/mace.
Koordinované stanovisko Magistrátu města České Budějovice č.j. SU 3896/2016-3 ze dne
14.6.2016.
ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 vyjádření zn. KPO 2016-001679 ze dne
10.5.2017- (podmínka výroku).
ČEVAK, a.s. vydal vyjádření dne 15.6.2016, zn. 010610019320 ( prodlouženo dne 14.6.2018).
Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice vydal stanovisko dne 16.1.2018, zn. 1033/G/18001podmínky jsou součástí výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení 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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo
právní moci.
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Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. h)
ve výši 3000 Kč byl zaplacen.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů dle § 115 odst. 9 vodního zákona na úřední
desce Magistrátu města České Budějovice, Obecního úřadu Vidov, Obecního úřadu Kamenný
Újezd, Obecního úřadu Roudné, Obecního úřadu Staré Hodějovice (popřípadě místně příslušných
stavebních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den po posledním 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).
Toto bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne : ………………………………………….

Sejmuto dne : ………………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:
stavebník (dodejka)
Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno- zastupuje stavebníka
Ředitelství silnic a dálnic ČR České Budějovice
Magistrát města – Odbor vnitřních věcí – Úřední deska, -zde- k umístění na úřední desce (dodejky)
– se žádostí o vyvěšení na 15 dnů
dotčené orgány (na vědomí)
Obecní úřad Vidov se žádostí o vyvěšení na 15 dnů
Obecní úřad Kamenný Újezd se žádostí o vyvěšení na 15 dnů
Obecní úřad Roudné se žádostí o vyvěšení na 15 dnů
Obecní úřad Staré Hodějovice se žádostí o vyvěšení na 15 dnů
Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu
Ministerstvo životního prostředí, 710 odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence
Magistrát města České Budějovice – odbor památkové péče
Magistrát města České Budějovice – stavební úřad
Magistrát města České Budějovice – odbor dopravy a silničního hospodářství
Magistrát města OOŽP – odd. ochrany lesa- zde
IČ: 002 44 732

DIČ: CZ 077 002 44 732

číslo tel. ústředny: 38 680 11 11

Zn. OOZP/5241/2018-3

str. 13

Magistrát města OOŽP- odd. ochrany přírody a krajiny- zde
Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice
Povodí Vltavy, s.p. Praha
na vědomí
Statutární město České Budějovice – náměstek primátora Ing. František Konečný, Ph.D.
Ostatním účastníkům je toto oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu „veřejnou
vyhláškou“. Seznam účastníků, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou, je uveden na jiném
místě tohoto oznámení.
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