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Obdrží dle rozdělovníku

Z A H Á J E N Í V O D O P R Á V N Í H O ŘÍZENÍ
-veřejnou vyhláškou
ve věci : „ Vodovod Klenovice- propojovací řad východ “.
žádost ze dne: 27.04.2018
žadatel: : Obec Klenovice, IČO 00 51 26 72, se sídlem Klenovice 119, 392 01 Soběslav
Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 7
odst. 2 písm. a) a § 61 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ,
dále jako příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, správní řád, a věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení dle § 106
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, dle § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů , speciální stavební úřad dle
§ 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), a § 15 odst. 4 zákona o vodách,
oznamuje
dle § 115 odst.1 a 8 vodního zákona a ustanovení § 47
ods.1 správního řádu ,
že dnem podání bylo zahájeno řízení v předmětné žádosti investora tj. Obce Klenovice se sídlem
Klenovice 119, 392 01 Soběslav
K žádosti je přiložena projektová dokumentace s celkovou situací stavby. Projektovou
dokumentaci zpracoval THERMOPROJEKT Tábor, Ing. Jiří Kubeš-autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby, ČKAIT0100048, v červenci 2017.
Stavba řeší výstavbu propojovacího řadu vedeného podél východní strany silnice I/3(E55), který
spojí střední část vodovodní sítě Klenovic, od napojení před č.popisným 166, s potrubím
přecházejícím tuto silnici na jižním okraji obce. Kromě zaokruhování sítě, které zvýší provozní
spolehlivost v dodávce vody, umožní tento řad zásobovat výhledovou zástavbu východně od
zmíněné silnice.
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Napojení se na severní straně předpokládá z řadu PE 110, vedeného do ulice s blokovou ČOV.
Dále bude trasa vedena podél objektu č.p.44 a následně za silničním příkopem v souběhu se
silnicí I/3 – za silničním příkopem, až k areálu podniku Ostam, kde se v jižní části napojí na
stávající potrubí z litinových trub DN 100, za jejím přechodem silnice I/3.
Stavba bude realizována v jedné etapě a bude jí tvořit jeden stavební objekt:
SO 1-Vodovodní řad délka 417 m 0, HDPE 110/10
Vodovodní řad se napojí na stávající vodovod z PE trub 110/10, před č.p. 166 (č.kat.st. 38/3), u
blokové ČOV, v místě za stávajícím hydrantem. Následující trasa vedená v krajnici silnice (v min
vzdálenosti 1,5m) od koberce vozovky, kolem č.p.44 až za stožárovou trafostanici, za kterou
přejde na východní stranu odvodňovacího příkopu. Prvních cca 60m je vedeno ve zpevněném
povrchu (asfalt) krajnice, resp MK v místě napojení. Zbývající část trasy (cca 360m) představují
travnaté nezpevněné plochy za hranou silničního příkopu.
Napojení na stávající litinový řad DN 100, před areálem OSTAM ve VB 12 (stan. 417m), v místě
za podchodem silnice I/3, bude provedeno výsekem na tomto potrubí, s osazením přírubové
odbočky T100/100, a 3 ks šoupat DN 100 se zemními soupravami.
Veškeré povrchy budou zpětně obnoveny do původního stavu, proveden úklid a vyčištění
veškerých ploch dotčených stavbou.
Před úplným zásypem, se provede tlaková zkouška s desinfekcí potrubí a následným
geodetickým zaměřením skutečného provedení.
Výstavba navrhovaného propojovacího řadu, proběhne výhradně na pozemku č.kat. 2426/6,
který patří k silnici I/3 (vlastník Česká Republika s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a
dálnic ČR)P)
Poučení účastníků řízení:
Účastníci řízení jsou oprávněni dle ustanovení § 36 odst.3 správního řádu navrhovat důkazy a
činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Mají právo vyjádřit v řízení své
stanovisko. Před vydáním rozhodnutí se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí, případně
navrhnout jeho doplnění a to do 10.června 2018. Po uplynutí stanovené lhůty předpokládá
vodoprávní úřad vydat rozhodnutí.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout na Odboru životního prostředí
Městského úřadu Soběslav.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, uvědomují se účastníci
o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou dle ustanovení §115 odst.8 vodního zákona
s tím, že bude toto oznámení po dobu 15-ti dnů vyvěšeno na úřední desce MěÚ Soběslav a OÚ
Klenovice.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout na Odboru životního prostředí
Městského úřadu Soběslav.
Do předmětného
www.musobeslav.cz.
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Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru ŽP MěÚ Soběslav
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Obdrží :
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správní řád:
 Obec Klenovice
 ŘSD ČR
Účastníci řízení – další dotčené osoby (dle §27 odst.2 a 3 správního řádu )- identifikace dle
označení pozemků v KN-doručení veřejnou vyhláškou
parc.č. 395/12, 852/172, 402/1, 402/4, 403, 406/2, 407, 410,411/1, 414/1, 415/2, 419, 423,
426/2, 430, 434, 437, 440, 443, 446, 447, 451, 454/2, 852/78,852/77, 852/76, 852/5, 2457/2,
478/1, st,.p.57, 852/52, 852/38, 852/10 v katastrálním území Klenovice

DO a správci sítí :
 E.ON Česká republika, s. r. o.
 ČEVAK a.s.,
 CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha3
 MěÚ Soběslav, OVaRR

MěÚ Soběslav- kancelář tajemníka úřadu s žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů na úřední
desce. Po sejmutí prosíme tuto stranu potvrdit a vrátit. Poslední den této lhůty je dnem
doručení.
OÚ Klenovice Lužnicí- s žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí prosíme tuto stranu
potvrdit a vrátit. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne……………………………….
(číslo jednací MS/10688/2018 ze dne 14.05.2018)
Sejmuto dne…………………………………..
( razítko, podpis)
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