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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ
V E Ř E J N O U V Y H L Á ŠK O U

Obec Planá, Planá 59, 370 01 České Budějovice, IČO: 00581852 (dále jen "stavebník")
dne 5.2.2021 podal žádost o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla:
Stavební objekty:

„Vodohospodářské úpravy Návesního prostoru“

SO - 01 - Dešťová kanalizace: Stoka 1 – DN500 – PVC min.SN10 – 30,0 m
DN300 – PVC min.SN10 – 182,8 m
Stoka 2 - DN300 – PVC min. SN10 – 178,0 m
Stoka 3 - DN300 - PVC min. SN10 – 56,3 m
Stoka BP- DN500 – PVC min. SN10 – 1,5 m
Odlehčení do SO 05 – DN200 PVC min.SN10 – 110 m
Propoje – DN200 – PVC min. SN10 – 59,0 m
Přípojky – DN 150 – PVC min.SN 10 – 170 m
Vsakovací tunely – 2,3 x 0,81 x 1,3 m - 21 ks
Filtrační šachta – Ø 2,48 m – 5ks
SO 02 – Nádrže:
Akumulační nádrž AN – 3,60 x 14,65 x 2,60 - 106,8 m3
Armaturní komora AK – 3,60 x 3,11 x 2,60 m – 20,8 m3
SO 03 – Závlahový systém: podzemní závlahový systém postřikovačů po ploše návsi s přírodním
trávníkem. Zdrojem vody pro automatické zavlažování je akumulační nádrž, trubní materiál bude
potrubí HD-PE s vnitřním průměrem DN 63, 50, 40 a DN32.
SO 04 – Posilovací výtlak:
Napouštěcí objekt „vpust“ – 0,78 x 0,7 m, česle
Uzavřený prefa požerák - 1,4 x 1,23 m – dvoudlužový
Výtlačné potrubí – PE100 75 x 6,8 SDR11 PN16 RC – 124,0 m
SO 05 – Okrasná retenční nádrž: vodní plocha 310 m2, stálý objem vody cca 400 m3 na kótě hladiny
394,50 m.n.m., retenční neovladatelný prostor 150 m3 na kótě hladiny (max.) 395,00 m.n.m. Odtok
z nádrže DN200 – PVC min.SN10 - 30,0 m, výtlačné potrubí – PE100 75 x 6,8 SDR11 PN16 RC – 60,0 m.
Stavba je umístěna na poz.p.č. KN 347/1 (ostatní plocha), 347/6 (ostatní plocha), 370/6 (trvalý travní
porost), 370/8 (trvalý travní porost), 369/2 (ostatní plocha), 370/9 (trvalý travní porost), 370/10
(trvalý travní porost), 368/5 ( ostatní plocha), 368/6 ( ostatní plocha), 1491/1 (vodní plocha)
katastrální území Planá u Českých Budějovic, Obec Planá, č.h.p.1-06-01-2160-0-00, drobný vodní tok
Mlýnský náhon IDVT 10255534, Vodní útvar podzemních vod Budějovická pánev – č. 21600, Vodní
útvar povrchových vod Vltava po soutok s tokem Malše – č. 11549000, souřadnice v systému S JTSK
cca střed řešeného území: X= 1169353.03, Y=757710.98.
Dokumentaci stavby zpracoval: Ing. David Holzer, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby,
ČKAIT: 0102534, Ing. Pavel Štěpán, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby – ČKAIT:
0101599.
IČ: 002 44 732

DIČ: CZ-002 44 732

číslo tel. ústředny: 386 801111
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Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a dále jako příslušný speciální
stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního
zákona zahájení vodoprávního řízení a podle § 94m stavebního zákona zahájení společného
územního a stavebního řízení, ve kterém podle § 94m odst. (3) stavebního zákona upouští od
ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci
řízení své námitky, popřípadě důkazy
do 15 dnů ode dne oznámení
na odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara
II, č.1,2, č. dveří 350, III. patro, v úřední dny : pondělí, středa od 8.00 – 17.00 hod., pátek 8.00 –
11.30.
Stavebníka vyzýváme, aby v termínu do 12.3.2021 doplnil:
 doklad o zaplacení správního poplatku 3000 Kč, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, položka 17 odst. 1 písm. i).
Úhradu lze provést na pokladně nebo převodem na č. účtu 4209282/0800, VS 1011361
 Vyjádření ČEVAK a.s. k projektové dokumentaci.
 Souhlas se stavbou v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy VN, NN a STL.
Poučení:
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.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné
věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle
zvláštního právního předpisu může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního
právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. – ust. § 94
n písm. 3 stavebního zákona. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží – ust. § 94n písm. 2 stavebního zákona.
Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování
stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí
nebo opatření.
Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České
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republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. a) až d) stavebního zákona: Obec Planá, Planá 59, 370 01 České
Budějovice.
dotčené orgány státní správy: Magistrát města České Budějovice – odbor územního plánování;
Magistrát města Č. Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, oddělení ochrany přírody, odd.
ochrany ZPF, odd. odpadového hospodářství.
Účastníci řízení - další dotčené osoby, mezi které patří rovněž vlastníci vedení dopravní a technické
infrastruktury je doručováno „veřejnou vyhláškou“, účastníci stavebního řízení podle ust. § 94k písm.
e) stavebního zákona jsou identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí:
Povodí Vltavy, státní podnik, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o.,
Čevak a.s..
Vlastníci sousedních pozemků: p.č. 66, 326, 328/1, 328/2, 329, 330, 333/1, 335/1, 335/2, 337/1,
337/2, 338/3, 341/1, 341/2, 341/3, 343/1, 343/2, 343/3, 346, 347/3, 347/4, 347/5, 347/6, 347/7,
347/8, 347/9, 347/10, 347/13, 347/16, 348/1, 348/2, 348/3, 350/1, 350/3, 351/1, 354, 355/1, 355/2,
358/1, 358/2, 359, 362, 363, 364, 366/1, 368/1, 368/7, 369/1, 370/1, 370/6, 370/7, 375/1, 376/1,
378/1, 380/1, 380/2, 384/2, 387/1, 389, 394, 395, 397/1.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

Magistrát města, kancelář tajemníka, Obecní Planá žádáme o zveřejnění vyhlášky obvyklým
způsobem na veřejné tabuli. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, poté je nutno toto
potvrzené oznámení poslat zpět na zdejší odbor.
účastníci řízení (dodejka, DS):
1. Obec Planá, Planá 59, 370 01 České Budějovice
Dotčené orgány státní správy (datová schránka):
2. Magistrát města Č. Budějovice, odbor územního plánování
3. Magistrát města České Budějovice, OOŽP, orgán ochrany přírody
4. Magistrát města České Budějovice, orgán ochrany ZPF
žádáme o vyvěšení na úřední desce:
5. Magistrát města – kancelář tajemníka – Úřední deska, zde
6. Obecní úřad Planá u Českých Budějovic
Příloha: zákres do katastrální mapy

