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Vaše č.j.

Vyřizuje / linka
Příplata / 381508146

Soběslav
14.9.2012

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. Výst.16191/2012/Pří

Výroková část:
Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním
řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 13.8.2012 podal
Obec Klenovice, IČ 00512672, Klenovice 69, 392 01 Soběslav
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
vodovod Klenovice a vodovodní přípojka pro čp. 7 (Pneuservis + RD)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1334/3, 1350/4, 2416/1, 2426/6, st.p. 314 v katastrálním
území Klenovice u Soběslavi.
Druh a účel umisťované stavby:
Rozšíření infrastruktury v obci Klenovice - prodloužení vodovodního řádu včetně přípojky pro
stávající provozovnu Pneuservis s bytovou jednotkou.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba umístěna na pozemcích parc.č. č. 1334/3, 1350/4, 2416/1, 2426/6, st.p. 314 v katastrálním
území Klenovice u Soběslavi.
Určení prostorového řešení stavby:
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Umístění nového vodovodního řádu – prodloužení vodovodní sítě v obci Klenovice a napojení
objektu provozovny pneuservisu s bytovou jednotkou čp. 7 na obecní vodovod přípojkou.
Celková délka vodovodního řádu je 128 m. Celková délka vodovodní přípojky je 36 m.
Stavba bude členěna na tyto stavební objekty:
SO 1 - vodovodní řád
SO 2 - připojení vodovodní přípojky k čp. 7 ( Pneuservis)
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Stavbou jsou vymezeny pozemky ve vlastnictví investora – Obce Klenovice, Pozemkového
fondu ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR ( písemný souhlas s uložením vodovodu).

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna pozemcích parc.č. 1334/3, 1350/4, 2416/1, 2426/6, st.p. 314
v katastrálním území Klenovice u Soběslavi 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. Pro uskutečnění povolované stavby se jako stavební pozemky vymezují pozemky parc.č.
1334/3, 1350/4, 2416/1, 2416/1, 2426/6, st.p. 314 v katastrálním území Klenovicee u
Soběslavě.
3.

Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným

4.

Stavební objekt SO – 1 vodovod je vodní dílo. Příslušným vodoprávním úřadem pro
vydání stavebního povolení je MěÚ o.ŽP Soběslav. PD pro stavební část bude
předložena k vyjádření ŘSD ČR České Budějovice.

5.

Stavební objekt SO – 2 vodovodní přípojka lze zrealizovat po právní moci tohoto
rozhodnutí nicméně vlastní připojení lze provést teprve po kolaudaci vodohospodářské
sítě ( vodovodu) a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojky
a uzavření smluvního vztahu se společností ČEVAK a.s. a po osazení vodoměru.

6.

Při zpracování dalšího stupně PD, při přípravě a realizaci stavby bude zabezpečena
závaznost dodržování jednotlivých podmínek stanovených ČSN 736005 – prostorové
uspořádání sítí technického vybavení. Veškeré inženýrské sítě budou před započetím prací
vytýčeny jejich správci.

7.

V rámci projektové přípravy budou investorem respektovány zájmy ochrany ZPF
vyplývající z ustanovení z. č. 334/1992 Sb., § 8. Stavba bude realizována především v době
vegetačního klidu a dotčené pozemky budou po skončení prací uvedeny do původního
stavu. Investor před započetím stavby provede vytýčení hranic záboru a na vlastní náklady
provede skrývku kulturních vrstev zeminy z plochy odňaté ZPF.

8.

Investor zajistil písemný souhlas s činností v ochranných pásmech nadzemního vedení VN,
VVN, podzemního vedení ve smyslu § 46 odst. 11) z. č. 458/2000 Sb., o podmínkách
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podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích , v platném znění. Budou
zakresleny trasy nadzemního i podzemního vedení do všech paré prováděcí dokumentace.
V OP kabelu budou zemní práce prováděny výhradně ručně, bez použití jakékoliv
mechanizace. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části by se mohly za provozu přiblížit
k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení
22kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu.
9.

Trasy podzemních vedení sítě elektronických komunikací PVSEK budou zakresleny do
všech paré prováděcí projektové dokumentace. V místech křížení s kanalizací bude PVSEK
ochráněno betonovými žlaby. Kanalizační šachty budou umístěny min. min. 1,5 m od tras
PVSEK.

10. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek nutno opatřit vedení
výstražnou fólií a uložit jej do ochranných korýtek.V případě, že není možné dodržet shora
uvedené podmínky, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení
k odsouhlasení oprávněnému pracovníku ČEVAK a.s.
Křížení je nutno řešit kolmá.
Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je
nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude
konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozu nebo pracovníka jím
pověřeného a podle jeho pokynů.
11. Projektová dokumentace stavby v rozsahu pro stavební povolení bude předložena správci
sítě vodovodu ČEVAK a.s.
12. Stavebník je povinen dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků a staveb a aby
prováděnými pracemi nevznikly škody. Případné škody na cizích nemovitostech nebo jiném
majetku vzniklé vinou výstavby, provozu a údržby předmětné stavby je povinen hradit
stavebník, příp. následný uživatel.
13. V případě, že při zemních pracích dojde k zachycení archeologického nálezu, je nutné podle
§ 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, obrátit se
ihned na Archeologický ústav AV ČR nebo na oprávněnou organizaci (nejbližší muzeum),
nález nahlásit a umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu. Případný nález
i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo
muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učinění oznámení.
14. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími,
především budou přednostně využity (výkopová zemina – např. recyklační středisko TS
Tábor v k.ú. Klenovice, kovový odpad, plast – např. Sběrné suroviny a.s.,) a pouze v
případě, že toto nebude možné, bude zajištěno jejich zákonné odstranění oprávněnou
osobou.
15. Investor uzavře dohodu o záchranném archeologickém výzkumu s některou z institucí, která
je oprávněna provádět archeologický výzkum. Ta určí jeho formu a rozsah. 1 kopie této
dohody bude zaslána na OVRR MěÚ Soběslav.
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16. Před vydáním stavebního povolení bude s ŘSD ČR, správou České Budějovice uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav

Odůvodnění:
Dne 13.8.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavení podle § 85 odst.1 stavebního zákona náleží žadateli a obci O bec
Klenovice), na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Účastníky územního řízení
podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný
záměr uskutečněn, nejsou-li sami žadateli (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Pozemkový fond
České republiky) a vlastníci sousedních pozemků (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Jana Jonášová,
Jindřich Bílý, Pozemkový fond České republiky, Alena Antoláková, Hana Melicharová, Marie
Krátká, Marie Krátká, Pavla Tupá, Jana Vorlová, František Kocourek, Marie Synáčková, Lukáš
Kazda, Růžena Květová .
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto
rozhodnutím přímo dotčena.
Jelikož je v dotčeném území vydán územní plán, stavební úřad oznámil stavební úřad zahájení
územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným
orgánům jednotlivě a účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona
veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení územního řízení bylo řádně vyvěšeno na úřední desce
MěÚ Soběslav v době od 15.8.2012 do 30.8.2012 a OÚ Klenovice u Soběslavě v době od
15.8.2012 do 31.8.2012 ( vyhlášky založeny ve spisu).
Stavební úřad nařídil k projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí veřejné ústní jednání
spojené s ohledáním na místě stavby na den 13.9.2012 s tím, že byla stanovena koncentrační
zásada k uplatnění námitek účastníků řízení a připomínek veřejnosti, ve stejné lhůtě pak mohla
být uplatněna i závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy. O průběhu jednání byl
sepsán protokol. Na veřejné ústní jednání se dostavil žadatel - starosta obce Klenovice Mgr.
Lubomír Turín. Do termínu konání jednání nepodal žádný z účastníků řízení námitku vůči
umístění výše uvedené stavby. Ani zástupci veřejnosti se ke stavbě nevyjádřili.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Ke stavbě bylo vydáno koordinované závazné stanovisko MěÚ OVRR Soběslav a MěÚ ŽP
Soběslav dne 11.7.2012 pod č.j. Výst. MS/12959/2012/Kbš.
Stanoviska sdělili:
- E.ON ČR s.r.o. – vyjádření zn. V1728 . Z051111699 ze dne 18.4.2012
- E.ON ČR s.r.o. správa sítě plyn: vyj.č.j. 3551/11 – bez sítí
- ČEVAK a.s. – vyjádření č.j. 011030001620 ze dne 26.5.2012
- KHS JčK České Budějovice č.j. S-KHSJC 19088/2012 HOK.TA ze dne 20.8.2012
- MěÚ Soběslav OVRR – územní plánování ze dne 16.4.2012 pod č.j. MS/08137/2012/Ja
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. – vyjádření č.j. 57620/2011 ze dne 16.4.2011
- Krajský úřad Jihočeský kraj – odbor dopravy a SH – vyj.č.j. KUJCK/22914/2012/ODSH/2 ze
dne 6.9.2012
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Pozemkový fond ČR – vyj.č.j. 392744/2012 ze dne 7.9.2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Jana Jonášová, Jindřich Bílý, Pozemkový fond České
republiky, Alena Antoláková, Hana Melicharová, Marie Krátká, Marie Krátká, Pavla Tupá,
Jana Vorlová, František Kocourek, Marie Synáčková, Lukáš Kazda, Růžena Květová
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky, proto o nich stavební úřad nerozhodoval.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost se k řízení nepřipojila
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých
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.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně
obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.
Ing. Dana Hořická v. r.
vedoucí odboru výstavby a RR

Za správnost vyhotovení: Martin Příplata
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen převodem na účet Města Soběslav dne 15.8.2012.
v elektronické podobě: www.musobeslav.cz
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Klenovice, IDDS: vqmb7e9
účastníci – formou veřejné vyhlášky – Obec Klenovice má schválen územní plán
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Jana Jonášová, Klenovice č.p. 153, 392 01 Soběslav
Jindřich Bílý, Na Pískách č.p. 121, 392 01 Soběslav II
Pozemkový fond České republiky, Ve Smečkách č.p. 801/33, 110 00 Praha 1-Nové Město
Alena Antoláková, Nad Hvížďalkou č.p. 514/23, 392 01 Soběslav III
Hana Melicharová, Budovatelů č.p. 2618, 390 02 Tábor 2
Marie Krátká, Klenovice č.p. 4, 392 01 Soběslav
Marie Krátká, Klenovice č.p. 4, 392 01 Soběslav
Pavla Tupá, Klenovice č.p. 4, 392 01 Soběslav
Jana Vorlová, Klenovice č.p. 13, 392 01 Soběslav
František Kocourek, Klenovice č.p. 117, 392 01 Soběslav
Marie Synáčková, Naskové č.p. 1000/24, 150 00 Praha 5-Košíře
Lukáš Kazda, Nádražní č.p. 136, 391 55 Chýnov
Růžena Květová, Staré Sedlo č.p. 175, 398 07 Orlík nad Vltavou
dotčené správní úřady
Městský úřad Soběslav, IČ 00252921, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí
Republiky č.p. 59, 392 01 Soběslav I (KZS MS/12959/2012/Kbš )
Městský úřad Soběslav, IČ 00252921, odbor životního prostředí, Soběslav č.p. 55/1, 392 01
Soběslav (KZS MS/12959/2012/Kbš )
Krajská hygienická stanice JčK, IČ 71009345, ÚP Tábor, IDDS: agzai3c
Krajský úřad JčK, IČ 70890650, Odbor dopravy a SH, IDDS: kdib3rr
ostatní
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Správa České Budějovice, IDDS: zjq4rhz ( vyj.č.j.
3352/11/32200/DP
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h ( vyj.č.j. 57620/11)
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz ( vyj.č.j. V1728-Z051111699)
ČEVAK a.s., IČ 60849657, Provozní středisko Tábor, IDDS: 3ndg7rf ( vyj.č.j. 011030001620
+ 011030001623)
K vyvěšení na úřední desku:
MěÚ o.OSMM – úřední deska
Obecní úřad Klenovice, Klenovice 68, 39201 Soběslav
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