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ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Veřejná vyhláška
Výroková část:
Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 51/2020
Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění
státu), 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 25.4.2022 podala
obec Košice, IČO 00252468, Košice 47, 391 17 Košice u Soběslavě,
kterou zastupuje Ing. Martin Růžička, CSc., IČO 72095989, Nádražní 459, 378 33 Nová
Bystřice
(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:
"Splašková kanalizace v obci Doubí"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 165/1 (zahrada), parc. č. 165/3 (orná půda), parc. č. 255
(zahrada), parc. č. 258/1 (trvalý travní porost), parc. č. 664/1 (ostatní plocha), parc. č. 664/4 (ostatní
plocha), parc. č. 670/2 (ostatní plocha), parc. č. 804 (ostatní plocha), parc. č. 916 (orná půda), parc. č. 929
(ostatní plocha), parc. č. 953 (ostatní plocha), parc. č. 957 (ostatní plocha), parc. č. 958/1 (ostatní plocha),
parc. č. 995/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Doubí nad Lužnicí, parc. č. 923/1 (zahrada), parc. č.
923/2 (vodní plocha), parc. č. 924/1 (zahrada), parc. č. 1724/89 (ostatní plocha), parc. č. 1724/92 (ostatní
plocha), parc. č. 1724/99 (ostatní plocha), parc. č. 1724/226 (ostatní plocha), parc. č. 1807/9 (ostatní
plocha), parc. č. 1808/1 (orná půda), parc. č. 1808/3 (ostatní plocha), parc. č. 1808/4 (ostatní plocha) v
katastrálním území Košice u Soběslavi.
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Stavba obsahuje:
Kanalizace tlaková:

-

-

-

-

stoka 1 DN 90 délky 1181,54 m
stoka 2 DN 63 délky 53,98 m
stoka 3 DN 50 délky 22,71 m
Kanalizace gravitační stoka A DN 250 délky 484, 9 m
stoka B DN 250 délky 115,8 m
stoka C DN 250 délky 146,2 m
tlakové přípojky
KP č.p. 98 DN 40 délky
35 m
KP č.p. 96 DN 40 délky 116,4 m
KP p.č. 255 DN 40 délky 26,8 m
KP č.p. 20 DN 40 délky 29,9 m
KP č.p. 14 DN 40 délky 28,8 m
KP č.p. 21 DN 40 délky 36,8 m
gravitační přípojka
KP č.p. 31 DN 160 délky 6,4 m
gravitační přípojka
KP č.p. 23 DN 160 délky 5,3 m
gravitační přípojka
KP č.p. 16 DN 160 délky 5,6 m
gravitační přípojka
KP č.p. 95 DN 160 délky 5,0 m
gravitační přípojka
KP č.p. 94 DN 160 délky 4,0 m
gravitační přípojka
KP č.p. 96 DN 160 délky 9,0 m
gravitační přípojka
KP č.p. 6 DN 160 délky 13,4 m
gravitační přípojka
KP č.p. 4 DN 160 délky 12,5 m
gravitační přípojka
KP č.p. 3 DN 160 délky
8,1 m
gravitační přípojka
KP č.p. 2 DN 160 délky 19,3 m
gravitační přípojka
KP č.p. 1 DN 160 délky
5,5 m
gravitační přípojka
KP č.p. 7 DN 160 délky
9,6 m
gravitační přípojka
KP č.p. 8/37 DN 160 délky 10,8 m
gravitační přípojka
KP č.p. 13 DN 160 délky 8,2 m
gravitační přípojka
KP č.p. 9 DN 160 délky 3,2 m
gravitační přípojka
KP č.p. 10 DN 160 délky 6,5 m
gravitační přípojka
KP č.p. 11 DN 160 délky 32,1 m
gravitační přípojka
KP č.p. 12 DN 160 délky 11,7 m
gravitační přípojka
KP č.p. 5 DN 160 délky
15,6 m
gravitační přípojka
KP č.p. 93 DN 160 délky 10,1 m
gravitační přípojka
KP č.p. 92 DN 160 délky 3,1 m
gravitační přípojka
KP č.p. 17 DN 160 délky 3,1 m
gravitační přípojka
KP č.p. 72 DN 160 délky 3,4 m
čerpací stanice odp. vod ( válcová prefabrikovaná nádrž z betonu s čerpadly se systémem separace
pevných látek)

za účelem svodu odpadních vod na čistírenské zařízení obce Košice – (ŠN v kombinaci se stabilizační
nádrží).
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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. Martin
Růžička, CSc. autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0101401 v 06/2021.
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 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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. Stavbu vodních děl lze užívat jen na základě kladného výsledku závěrečné kontrolní prohlídky.
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. PVL
66924/2021/140 ze dne 20.10.2021 jako správce povodí a správce vodního toku: Požaduje se
oznámit minimálně 7 dní předem zahájení prací na křížení toku úsekovému technikovi. Záměr je
nutné projednat s vlastníkem zatrubnění. Provoznímu středisku Lužnice, Veselí nad Lužnicí bude
předáno zaměření skutečného provedení stavby křížení vodního toku a souběhu s vodním tokem (
situace s okolím 50 m) v digitální podobě ( výkres v některém z formátů DWG, DGN nebo
DXF), seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic x,y,z ve formátu TXT s oddělovačí
a dále pak výkresy – situace v měřítku 1 : 500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku
1 : 100 s kótami v nadmořských výškách Bpv, v tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF.
b) Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. RSD 5900364/2021-1 z 21.12.2021: Stavba bude
provedena podle schválené dokumentace. Pokud by došlo v průběhu realizace stavby ke změnám,
požaduje se tyto změny v předstihu předložit k posouzení. V místech křížení s kanalizací ŘSD
ČR se požaduje provedení bezvýkopovou technologií. Dálnici D3 má ve správě a údržbě SSÚD
Chotoviny. Aktuální termíny realizace prací, ve kterých bude prováděno křížení splaškové
kanalizace s dálniční kanalizací ohlásí zhotovitel min. 3 dny předem na SSÚD Chotoviny
vedoucímu střediska a majetkovému správci D3. Po ukončení prací se požaduje provedení
kamerových prohlídek kanalizace ŘSD ČR v místech křížení. Kamerové prohlídky, včetně jejich
vyhodnocení budou předány ŘSD ČR úseku správy a oprav dálnic. V případě poškození
dálničních objektů provede investor na své náklady jejich opravu. Po dokončení stavby min. 30
dnů před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předá stavebník ŘSD ČR úseku
správy a oprav dálnic dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geometrického zaměření.
Geodetická dokumentace bude zpracovaná dle platných směrnic RS a to zejména podle směrnice
B2 a C1 Předepsaným formátem je DGN verze.
c) Vyjádření Jihočeského vodárenského svazu č.j. 2021/2891 z 11.1.2022: Ve vyznačeném území
pro stavbu se nachází dálkový vodovod Řad Zlukov – Sv. Anna z materiálu PE 315 provozovaný
společností JVS. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodovodu. Požaduje se účast na předání
staveniště, kde budou dohodnuty podmínky prací v ochranném pásmu vodovodu a bude
provedeno vytýčení sítí provozovaných společností JVS. Dojde ke křížení se „Stokou 1 a 2“
kanalizační stokou tlakovou z PE 100 a tlakovou přípojkou p.č. 225 z PE 100. Křížení se
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požaduje provést minimálně 0,3 m pod stávající vodovodní řad. Skruž A1O se požaduje umístit
3,5 m od líce ocelové chráničky. Dále se vznáší požadavek, aby v případě, že při činnostech
prováděných z v prostoru dotčeném trasou a ochranným pásmem předmětného vodovodu bude
přecházet k přejezdům stavebních strojů, či jiné technicky, byl předem předmětný vodovod
ochráněn betonovými panely proti poškození. Uložení panelů bude upřesněno na základě
písemné žádosti. Před zahájením stavební činnosti včetně zemních prací v dotčeném území je
nezbytné provést vytýčení dálkového vodovodu, katodové ochrany a elektro přípojek na místě.
Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení ve správě
jihočeského vodárenského svazu, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke
škodám na uvedeném zařízení a jeho příslušenství, ne majetku nebo zdraví osob.
Vyjádření NET4GAS, s.r.o. č.j. 13900/21/OVP/Z z 27.12.2021: V území určeném pro stavbu se
nachází jednak plynárenská zařízení: VTL plynovod nad 40 barů DN 700, zrušený úsek VTL
plynovodu na 40 barů a plynárenská telekomunikační zařízení- optický kabel. Protože práce
budou zasahovat do bezpečnostního pásma NET4GAS, požaduje se min. 7 dní před zahájením
prací požádat o stanovení podmínek pro práce v ochranném pásmu.
Společné stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Tábor č.j. METAB 52654/2021/OŽP/Maš
z 5.10.2021: V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. d) zákona číslo 334/1992 Sb. souhlasu
k odnětí ze zemědělského půdního fondu není třeba k nezemědělským účelům po dobu kratší než
jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín
zahájení nezemědělského užívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen
zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích č.j. KHS JC 30143/2021/HOK JH-TA z 27.9. 2021: Po celou dobu provádění
stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona číslo 258/2000 Sb.
a nařízení vlády ČR číslo 272/2011 Sb. Osoba, která používá, nebo provozuje stroje a zařízení,
které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřením
v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcím předpisem zajistit dodržování hygienických limitů
hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. Stavební činnost provádět jen mezi 7. a 21. hodinou.
Mimo tuto dobu lze provádět pouze nehlučné činnosti.
Závazné stanovisko vydané obecným stavebním úřadem Městský úřad Sezimovo Ústí pod č.j.
MěÚ SÚ 9093/2021 z 7.10.2021: Stavba bude umístěna v souladu se předloženou projektovou
dokumentací , kterou vypracoval ing. Martin Růžička, CSc, Alcedo – projekční kancelář, IČO:
72095989, Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Stavba bude umístěna podle přiložené
situace, která je nedílnou součástí závazného stanoviska. Přilehlé pozemky a případné dřeviny
v okolí nesmí být dopravou a samotnou výstavbou poškozeny. Veškeré povrchy budou po
skončení prací uvedeny do původního stavu a převzaty vlastníky pozemku. Stavební úřad
Sezimovo Ústí jako dotčený orgán podle § 94 j odst. 2 stavebního zákona požaduje pozvat na
závěrečnou kontrolní prohlídku před uvedením stavby do užívání.
Závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona vydané
Městským úřadem Tábor pod č.j. METAB 56143/2021/OR/ZKar z 6.10.2021 – záměr je
přípustný.
Závazné stanovisko Ministerstva dopravy ČR ke stavbě „Splašková kanalizace v obci Doubí“ č.j.
MD 29348/2021/930/4 z 12.11.2021 sp. zn. MD 29348/2021//910 : Stavba bude provedena
podle předložené projektové dokumentace. Jakékoliv změny musí být předem projednány a
odsouhlaseny. Objekt bude stavebně a technicky zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikaly ze
strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby
přilehlého úseku dálnice. Po dokončení stavby min. 30 dnů před podáním žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu předá stavebník Samostatnému oddělení technické podpory provozu GŘ
Ředitelství silnic a dálnic ČR dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického
zaměření. Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČR a to zejména
směrnic B2/C1. Předepsaným formátem je DGN verze 8.
Vyjádření odboru rozvoje MěÚ Tábor z hlediska státní památkové péče Území zvolené pro
stavbu je obecně považováno za území s archeologickými nálezy. Vzhledem k této skutečnosti se
na toto vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22 odst. 2 zákona číslo 20/1987 Sb.,
v platném znění o státní památkové péči.
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k) Závazné stanovisko Ministerstva dopravy ČR ke stavbě v silničním ochranném pásmu dálnice č.j.
MD 35140/2021/930/3 z 20.12.2021 sp. zn. MD 35140/2021//930SSU: Stavba bude umístěna a
provedena podle předložené projektové dokumentace „Splašková kanalizace v obci Doubí / ing.
Martin Růžička,CSc., 05/20214).
Podmínky stanovené závazném stanovisku MD 29348/2021/910/4 vydaném dne 12.11.2021
Odborem infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy budou dodrženy.
V důsledku realizace a užívání stavby nesmí být poškozeno těleso ani součásti a příslušenství
dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti žadatele objevily během nebo po dokončení prací
poruchy, žadatel bezodkladně sjedná nápravu.
Stavba bude umístěna a provedena tak, aby její součásti neoslňovaly sani jinak nerušily provoz na
dálnici ( např. světelnými zdroji, odrazy světla, sváděním vod na silniční pozemek atd.).
Po skončení stavby předá žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR zaměření skutečného provedení
stavby včetně inženýrských sítí v digitální formě podle příslušného předpisu ŘSD ČR a to
v rozsahu silničního ochranného pásma dálnice D3.
Na stavbě v silničním ochranném pásmu nebude jakýmkoliv způsobem prováděna písemná,
obrazová, světelná reklama a propagace, která by byla viditelná z dálnice.
l) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 8.6.2021 pod č.j. 688860/21: dojde ke
střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., je
nezbytné zajistit vytýčení příslušných sítí a jejich ochranu před poškozením.
m) Bude dodržen dodatek projektu vypracovaný Bc. Jiřím Macháčkem v O7/2022 vázaný
k připomínce pana Karla Kobližky z Doubí 5 ze dne 4.7.2022 k vedení kanalizace v blízkosti
domu č.p. 5 v Doubí v úseku mezi šachtami C 02 a C 03: Před realizací stavby proběhne detailní
pasportizace staveb a to v případě objektu č.p. 5 tak, aby byl zachycen stav objektu po statické
stránce. Před stavbou bude dále provedeno vytýčení stávajících podzemních sítí ( vodovod) a
bude operativně řešeno posunutí splaškové kanalizace od objektu č.p. 5 v Doubí. Stavba bude
probíhat podle projektové dokumentace v hloubce do 2 metrů od stávající nivelety ulice. Samotné
umisťování potrubí bude probíhat v otevřeném výkopu v maximální délce výkopu 6,5 m,
z důvodu uložení kanalizačního potrubí dlouhého 6 m. Výkop bude pažen od hloubky 1,5 m.
n) Vyjádření k souhlasu -existence zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve
vlastnictví provozování EG.D. a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 17.3.2022 č.j. L
12398-27055590: V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení VN,
distribuční stanice VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN a VN a je nezbytné
zajistit vytýčení podzemního vedení a zajistit ochranu veškerého vedení a zařízení před
poškozením. Podle souhlasu minimální vzdálenost budované kanalizace při křížení s kabelem VN
bude 0,5 m, při křížení s kabelem NN bude 0,3 m. V ochr. pásmech zařízení distribuční soustavy
budou při realizaci dodrženy podmínky podle § 46 odst. 8 zákona číslo 458/2000 Sb., kdy je
zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu a
bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví, či majetek osob. Či provádět
činnosti, které by znemožňovaly přístup k těmto zařízením. Do všech paré prováděcí
dokumentace musí být zakreslena trasa nadzemního i podzemního vedení, a pracující na
staveništi musí být o daném vedení trvale informováni.
o) Vyjádření ČEVAK a.s. č.j. O 21030007825 z 10.9.2021:
S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:
• Doporučení: - vybavení čerpací stanice - čerpadla 2x KSB AMAREX DN 50, bez řezáku
vč.ovládací tyče osazené 250mm nade dnem jímky
• Potrubí tlakové kanalizace SN 8 s hnědým pruhem a vytyčovacím drátem.
• Před zpracováním prováděcí projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí
provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede
ČEVAK a.s. Jelínek Bořivoj 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz (vytyčení je potřeba
objednat nejméně deset dní předem).
• Navržené vodohospodářské sítě mají charakter sítí pro veřejnou potřebu.
• Pokud bude investor dané sítě provozovat sám nebo prostřednictvím jiného provozovatele, musí
do vydání kolaudačního souhlasu uzavřít dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a
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kanalizací s vlastníkem stávajících sítí (obcí). V tomto případě je nutné, aby v místě napojení na
stávající vodovod byla v rámci dotčeného projektu navržena (a následně i realizována) předávací
vodoměrná šachta. V rámci dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací pak
bude objem pitné vody předané (přes dotčenou vodoměrnou šachtu) představovat i objem
odpadní vody převzaté, pokud v dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebude
sjednáno jinak. Druhou možností je doložení smlouvy darovací (či kupní) o převodu vodovodů a
kanalizací do majetku vlastníka stávajících sítí (obce) s účinností převodu ke dni vydání
kolaudačního souhlasu.
• Kanalizační stoka je vedena na místní ČOV Košice. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují
tuto ČOV je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s vodním zákonem č. 254/2001
Sb., vyhláškou č. 501/2006 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb. Oddělení odpadních vod je nutné
striktně dodržet.
• V prováděcí projektové dokumentaci bude uvedeno množství odváděných splaškových a
dešťových vod v l/s.
• Na gravitačních kanalizačních přípojkách budou osazeny revizní šachty (min. DN 400mm).
• Vodohospodářské sítě budou navrženy v souladu s příslušnou technickou normou.
• Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě
dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8.
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.
Identifikace předmětu řízení:
ČHP: 107040450-0-00
Název vodního toku: bezejmenný vodní tok
IDVT: 10271763
Název vodního útvaru: HVL 09900 Borecký potok od pramene po ústí do Lužnice
Název oblasti povodí: Vltavy
Název povodí: Labe
OKEČ 9001 druh vod:
městské odp. vody

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Košice, Košice 47, 391 17 Košice u Soběslavě
Odůvodnění:
Dne 25.4.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo
zahájeno společné řízení. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace vypracovaná ing. Martinem
Růžičkou, CSc., autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby a dokladovou částí.
Předmětem stavebního záměru je vybudování oddílné kanalizace v Košicích, části Doubí a to
systémem tlakových a gravitačních kanalizačních stok s tím, že komunální odpadní vody budou
převedeny na čistírenské zařízení obce Košice, které tvoří objekty hrubého předčištění, ŠN a stabilizační
nádrž.
V rámci stavby v Doubí by se mělo vybudovat 746,7 m gravitační splaškové kanalizace, dále
211,5 m přípojek v gravitačním režimu. Tlaková kanalizace bude 1258,23 m dlouhá a tlakové přípojky
budou mít celkem 373,7 m. Vybuduje se čerpací stanice odpadních vod.
V souvislosti s danou stavbou v Doubí bylo dne 1.8.2022 vodoprávním úřadem vydáno pod č.j.
S META 41893/2022/OZP/Ja rozhodnutí o změně povolení k nakládání s vodami- změna povolení
vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
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Vodoprávní úřad oznámil písemností č.j. METAB 34047/2022/OŽP/Ja z 31.5.2022 zahájení
společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle
ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou
mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
stanovil, že ve lhůtě do 7.7.2022 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
závazná stanoviska.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost 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.
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:
Obec Košice, Košice 47, 391 17 Košice u Soběslavě
Mgr. Petr Havlík, Doliny č.p. 2461, 390 02 Tábor 2
Vladimír Šedivý, Doubí č.p. 21, Košice, 390 02 Tábor 2
Hedvika Kurková, Doubí č.p. 4, Košice, 390 02 Tábor 2
František Zunt, Doubí č.p. 98, Košice, 390 02 Tábor 2
Miluše Zuntová, Doubí č.p. 98, Košice, 390 02 Tábor 2
Bc. Renata Pánková, Doubí č.p. 96, Košice, 390 02 Tábor 2
Antonín Pánek, Doubí č.p. 96, Košice, 390 02 Tábor 2
Marie Hrádková, Doubí č.p. 11, Košice, 390 02 Tábor 2
Jakub Hrádek, Doubí č.p. 11, Košice, 390 02 Tábor 2
Ladislav Konvalina, Doubí č.p. 20, Košice, 390 02 Tábor 2
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Lidická tř. č.p. 110/49, 370 01 České Budějovice 7
Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek
sídlo: S. K. Neumanna č.p. 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 147 00 Praha 47
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Dále je účastníkem řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn: obec Košice
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 a kteří se v případě doručování veřejnou vyhláškou identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí č. parcely v KN : 909, 910, 911, 912,
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915, 917, 918, 919, 382/7, 195, 196/1, st. 16, 196/3, 240, st. 8, st.5, 181/2, 181/4, st. 127, st. 6/3, st. 6/4,
927, 162/3, st.22, 162/4, 930, 931, 933, 941, 943, st. 132, 144/3, 203, st.4, st. 3, st. 2, st. 1, 230, 952, 949,
950, 237, 235, st.29, 954, 234, st. 14, st. 15, st. 13, 253, 250/2, 250/1, st. 12, st. 176, 664/6, st. 11, 678, st.
9/1, st. 181, 244/1, 244/2, 276/5, st. 128, 276/3, 276/2, 272/2, st. 20, 272/3, 273/3, st. 28, 273/2, 274/3
v k.ú. Doubí u Tábora
Parc. č. v KN:1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1807/7, 1808/1, 1813/3,
1810, 1813/4, 1808/2, 1807/10, 1724/63, 1724/227, 1724/179, 1794, 1793, 1792, 1791, 1724/148, 1790
v k.ú. Košice u Soběslavi
( veřejnou vyhlášku v řízení s velkým počtem účastníků)
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 v daném případě Povodí Vltavy s.p.
V případě kanalizačních přípojek gravitačních se jedná o přípojky k daným vyznačeným č.p., či p.č. bez
vstupů na dané konkrétní nemovitosti. Změna povolení k nakládání s vodami byla řešena v samostatném
řízení.

Stanoviska sdělili:
-

projektová dokumentace vypracovaná Ing. Martinem Růžičkou, CSc.

-

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená mezi obcí Košice a Ředitelství silnic a
dálnic ČR z 8.4.2022

-

Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí uzavřená mezi obcí
Košice a EG.D. a.s. z 14.4.2022

-

Plná moc obce Košice pro firmu Ing. Martin Růžička ALCEDO

-

Vyjádření EG.D. a.s. k žádosti o souhlas č.j. L 12398-27055590 z 17.3.2022

-

Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j. RSD 590364/2021-1 z 21.12.2021

-

Jihočeský vodárenský svaz č.j. 2021/2891 z 11.1.2022 a vyjádření z 28.6.2021 č.j. 2021/1347

-

Vyjádření NET4GAS 13900/21/OVP/Z z 27.12.2021

-

Společné stanovisko OŽP MěÚ Tábor č.j. METAB 52654/2021/OŽP/Maš z 5.10.2021

-

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice se sídlem v Č. Budějovicích č.j. KHSJC
30143/2021/HOK JH-TA z 27.9.2021

-

Závazné stanovisko OR MěÚ Tábor č.j. METAB 56143/2021/OR/ZKar z 6.10.2021

-

Stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy s.p. závod Horní Vltava č.j. PVL 66924/2021/140
z 20.10.2021

-

vyjádření ČEVAK a.s. č.j. O 21030007825 z 10.9.2021

-

závazné stanovisko Odboru stavebního úřadu, územního plánování, životního prostřední a dopravy
MěÚ Sezimovo Ústí č.j. MěÚ SÚ 9093/2021 z 7.10.2021

-

závazné stanovisko Ministerstva dopravy č.j. MD 35140/2021/930/3 z 20.12.2021

-

Usnesení Ministerstva dopravy č.j. MD 29348/2021/910/3 z 13.10.2021

-

Závazné stanovisko Ministerstva dopravy č.j. MD 29348/2021/910/4 z 12.11.2021

-

Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. zn. MW 9910176066302993 z 8.6.2021

-

Vyjádření Mobile Czech Republic a.s. č.j. E 30203/2021 z 8.6.2021
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-

Vyjádření NET4GAS z 8.6.2021 č.j. 6780/21/OVP/Z

-

ČEPS a.s. sdělení č.j. 5359/2021/CEPS z 8.6.2021

-

ČD TELEMATIKA a.s. vyjádření č.j. 1202112279 z 8.6.2021

-

Vyjádření CETIN a.s. č.j. 688860/21 z 8.6.2021

-

Stanovisko Policie ČR DI Tábor z 31.5.2022

-

Souhlasná stanoviska vlastníků pozemků stavbou dotčených: Vl. Šedivý, Fr. Zunt, Miluše Zuntová,
Ant. Pánek, Renata Pánková, J. Hrádek, J. Boháč, Mgr. P. Havlík, L. Konvalina, M. Hrádková
Plná moc
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Námitka uplatněná panem Karlem Kobližkou byla řešena projektantem za účasti starosty obce,
projednána a forma řešení byla zakotveny do podmínek výroku rozhodnutí.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Bez připomínek.
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
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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. Bc. Jana Daňková, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 26.5.2022.
Příloha: situační výkres

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Košice, IDDS: t82b7zn
sídlo: Košice č.p. 47, 391 17 Košice u Soběslavě
Ing. Martin Růžička, CSc., IDDS: gduz9n6
sídlo: Nádražní č.p. 459, 378 33 Nová Bystřice
Mgr. Petr Havlík, Doliny č.p. 2461, 390 02 Tábor 2
Vladimír Šedivý, Doubí č.p. 21, Košice, 390 02 Tábor 2
Hedvika Kurková, Doubí č.p. 4, Košice, 390 02 Tábor 2
František Zunt, Doubí č.p. 98, Košice, 390 02 Tábor 2
Miluše Zuntová, Doubí č.p. 98, Košice, 390 02 Tábor 2
Bc. Renata Pánková, Doubí č.p. 96, Košice, 390 02 Tábor 2
Antonín Pánek, Doubí č.p. 96, Košice, 390 02 Tábor 2
Marie Hrádková, Doubí č.p. 11, Košice, 390 02 Tábor 2
Jakub Hrádek, Doubí č.p. 11, Košice, 390 02 Tábor 2
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Ladislav Konvalina, Doubí č.p. 20, Košice, 390 02 Tábor 2
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Lidická tř. č.p. 110/49, 370 01 České Budějovice 7
Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek
sídlo: S. K. Neumanna č.p. 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 147 00 Praha 47
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich můžou být společným povolením přímo dotčena a kteří se v případě doručování
veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí č.
parcely v KN : 909, 910, 911, 912, 915, 917, 918, 919, 382/7, 195, 196/1, st. 16, 196/3, 240, st. 8, st.5,
181/2, 181/4, st. 127, st. 6/3, st. 6/4, 927, 162/3, st.22, 162/4, 930, 931, 933, 941, 943, st. 132, 144/3, 203,
st.4, st. 3, st. 2, st. 1, 230, 952, 949, 950, 237, 235, st.29, 954, 234, st. 14, st. 15, st. 13, 253, 250/2, 250/1,
st. 12, st. 176, 664/6, st. 11, 678, st. 9/1, st. 181, 244/1, 244/2, 276/5, st. 128, 276/3, 276/2, 272/2, st. 20,
272/3, 273/3, st. 28, 273/2, 274/3 v k.ú. Doubí u Tábora
Parc. č. v KN:1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1807/7, 1808/1, 1813/3,
1810, 1813/4, 1808/2, 1807/10, 1724/63, 1724/227, 1724/179, 1794, 1793, 1792, 1791, 1724/148, 1790
v k.ú. Košice u Soběslavi
dotčené orgány
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 Sezimovo Ústí, Odbor stavebního úřadu, IDDS: h76j9ss
sídlo: Dr. E. Beneše č.p. 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 1
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Toto rozhodnutí se oznamuje veřejnou vyhláškou s tím, že po dobu 15-ti dní bude vyvěšeno na úředních
deskách MěÚ Tábor a ObÚ Košice.
Vyvěšeno
Vypraveno dne:

Sejmuto:

