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Z A H Á J E N Í V O D O P R Á V N Í H O ŘÍZENÍ veřejnou vyhláškou o
žádosti
ve věci : „ Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka č.p.7v Klenovicích “
žádost ze dne: 21.12.2012
žadatel: Obec Klenovice, IČ: 00 51 26 72
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),ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 4 citovaného
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.

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 dubnu 2011.
Zamýšlená stavba řeší prodloužení rozvodné vodovodní sítě podél silnice I.třídy č.
I/19(Tábor- Č. Budějovice), v místech, kde se bude realizovat nový chodník a dále
pokračování řadu do boční ulice, až před č.p. 7( pneuservis). V tomto místě bude realizována
přípojka pro pneuservis. Výhledově bude řad prodloužen ve směru k původnímu
zemědělskému jádru, kde je další, zatím nepřipojený objekt, případně s dalším pokračováním
trasy a propojením na stávající vodovod, které by vedlo k zaokruhování sítě, čímž by se
výrazně zvýšila provozní spolehlivost dodávky vody.
Napojení vodovodu bude provedeno na vodovod ve vlastnictví obce, provozovatelem
je ČEVAK a.s.

Stavba s názvem „ Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka pro č.p.7 v Klenovicích
“ je členěna na následující stavební objekty:
SO 1 - Vodovod
SO 2 - Vodovodní přípojka pro č.p. 7(pneuservis)Kanalizace- není předmětem tohoto
stavebního povolení
SO 1 –Vodovod- na pozemcích parc.č. dle KN 2416/1,2426/6,1334/3 vše v k.ú. Klenovice
materiál HDPE 90/8,2
Celková délka vodovodu je 128m m.
Vodovod :
Navrhovaný vodovodní řad odbočuje ze stávajícího litinového potrubí DN100
veřejného vodovodu, uloženého v místní komunikaci(poblíž OÚ). Od místa napojení bude
trasa vedena západním směrem( 15m), až do krajnice silnice I/19, kde se trasa opět lomí.
Další úsek bude veden severním směrem, podél silnice I/19. Lomový bod VB1 je v blízkosti
místní kanalizace .Trasa bude vedena v délce 64m až do VB2, ve které se začne odklánět od
silnice I.třídy. V tomto místě bude zřízen hydrant H1DN80.
Další úsek trasy je potom veden místní komunikací č.kat 1334/3 až před č.p. 7., kde bude
dočasně ukončen.V tomto místě( VB4-km 0,128),bude osazen koncový podzemní hydrant H2
a před tímto místem provedena navrtávka pro č.p.7 Na trase navrhovaného vodovodu budou
osazena 4 šoupata DN80.

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 28.února 2013. Po uplynutí stanovené lhůty
předpokládá vodoprávní úřad vydat rozhodnutí.
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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 do dne ústního jednání tj. do 28.2.2013 –
vyvěšeno na úřední desce Obce Klenovice a MěÚ Soběslav.
Do předmětného
www.musobeslav.cz.
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Ing. Marie Staňková
Vedoucí odboru ŽP MěÚ Soběslav
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Obec Klenovice

Účastníci řízení :
-

doručení veřejnou vyhláškou
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Telefónica O2 Czech Republic,a.s. ., P.O.Box 56, 130 76 Praha 3
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České
Budějovice
E.ON Česká republika s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, 130 00 Žižkov
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4
ČEVAK a.s., Severní 8/264, 370 10 české Budějovice
MěÚ Soběslav, OVRR

MěÚ Soběslav- odbor organizační a SMM- se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dní na úřední
desce.
OÚ Klenovice - se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů na úřední desce.
Vyvěšeno dne……………………………….
(MS/02644/2013)
Sejmuto dne…………………………………..
( razítko, podpis)
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