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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
ESW Bohemia k.s., IČO 26045842, Košice 235, 391 17 Košice u Soběslavě
(dále jen "žadatel") podal dne 23.11.2020 žádost o vydání společného povolení stavbu s názvem:
„Prodloužení vodovodu Košice“
Košice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1924 v katastrálním území Košice u Soběslavi. Uvedeným dnem
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") a řízení o povolení nakládání
s vodami.
Stavba obsahuje:
 Prodloužení vodovodu bude provedeno z důvodu výstavby novostavby výrobní haly v areálu
firmy ESW Bohemia. Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad PE 90. Na konci
vodovodního řadu bude na potrubí osazen podzemní hydrant DN 80, před kterým bude osazeno
šoupě se zemní soupravou.
 Materiál potrubí PE 100, SDR 11, d 90 v celkové délce 65,6 m.
Projekt stavby vypracoval Ing. Ladislav Suchánek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství, ČKAIT 0101601 v 06/2020.
Orientační souřadnice X, Y: začátek vodovodního řadu 1130384, 731242
konec vodovodního řadu 1130454, 731257
Protože byly shromážděny veškeré podklady potřebné pro vydání společného povolení, 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"),
oznamuje
podle § 94m stavebního zákona dotčeným orgánům a účastníkům řízení
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zahájení společného řízení,
ve kterém upouští podle § 94m odst. 3 od ústního jednání a ohledání na místě, jelikož jsou mu dobře
známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a
stanovení podmínek k jeho provádění. V dotčeném území je vydán územní plán. Dotčené orgány mohou
uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky podle § 94m odst. 3 do 18.1.2021. K později
uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.
Dle § 36 odst. 3 správního řádu lze do podkladů rozhodnutí nahlédnout na odboru životního prostředí
Městského úřadu Tábor v úředních hodinách (Po, St 8:00 – 17:00, Út, Čt 13:00 – 15:00, Pá 8:00 – 11:30)
a vyjádřit se k nim písemně či ústně do protokolu u zdejšího odboru a to ve lhůtě do 18.1.2021. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, úřední
dny Po, St 8:00 - 17:00, Út, Čt 13:00 - 15:00, Pá 8:00 - 11:30).
Vodoprávní úřad shromáždil podklady, které jsou dostatečné pro vydání rozhodnutí. Dle § 36 odst. 3
správního řádu lze do podkladů rozhodnutí nahlédnout na odboru životního prostředí Městského úřadu
Tábor v úředních hodinách (Po, St 8:00 – 17:00, Út, Čt 13:00 – 15:00, Pá 8:00 – 11:30) a vyjádřit se
k nim písemně či ústně do protokolu u zdejšího odboru. Jelikož vodoprávní úřad upouští v dané věci od
ústního jednání, určuje lhůtu do 18.1.2021, dokdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své návrhy, popřípadě důkazy.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení podle § 94k písm. a), c) a d)
stavebního zákona, tj.:
a) stavebník,
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
ESW Bohemia k.s., Košice 235, 391 17 Košice u Soběslavě
Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silniční dopravy, U
Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Dále je účastníkem řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn.
Obec Košice, Košice 47, 391 17 Košice u Soběslavě
Účastníky řízení jsou rovněž podle § 94k písm. e) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnická práva nebo
jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můžou být
společným povolením přímo dotčena:
Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silniční dopravy, U
Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Obec Košice, Košice 47, 391 17 Košice u Soběslavě
ESW Bohemia k.s., Košice 235, 391 17 Košice u Soběslavě
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Jan Smažík, nar. 12.5.1961, Košice 190, 391 17 Košice u Soběslavě
Dále je podle § 115 vodního zákona účastníkem řízení obec, v jejímž územním obvodu může dojít
rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů a správce vodního toku, pokud se řízení
týká vodního toku. Postavení účastníka řízení má podle § 115 odst. 7 vodního zákona i občanské
sdružení, resp. zapsaný spolek, jestliže písemně požádá do 8 dnů ode dne sdělení informace (s výjimkou
stavebního řízení podle § 15 vodního zákona).
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Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, 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.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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 nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
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; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Daňková, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha: situační výkres

Obdrží:
Žadatel (dodejky, datovou schránkou):
ESW Bohemia k.s., IDDS: qwhrn2h
sídlo: Košice č.p. 235, 391 17 Košice u Soběslavě
Obec (dodejky, datovou schránkou):
Obec Košice, IDDS: t82b7zn
sídlo: Košice č.p. 47, 391 17 Košice u Soběslavě
Správce vodního toku (dodejky, datovou schránkou):
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
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Účastníci řízení dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona (dodejky, datovou schránkou):
ESW Bohemia k.s., IDDS: qwhrn2h
sídlo: Košice č.p. 235, 391 17 Košice u Soběslavě
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
zastoupení pro: Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení
silniční dopravy, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (dodejky, datovou schránkou):
ESW Bohemia k.s., IDDS: qwhrn2h
sídlo: Košice č.p. 235, 391 17 Košice u Soběslavě
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
zastoupení pro: Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení
silniční dopravy, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Obec Košice, IDDS: t82b7zn
sídlo: Košice č.p. 47, 391 17 Košice u Soběslavě
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Jan Smažík, Košice č.p. 190, 391 17 Košice u Soběslavě
Dotčené orgány (dodejky, datovou schránkou):
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3
sídlo: Chýnovská č.p. 276, Měšice, 391 56 Tábor
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Ostatní (dodejky, datovou schránkou):
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

