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ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
-veřejnou vyhláškou
Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 7
odst. 2 písm. a) a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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, speciální stavební úřad
dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), § 15 odst. 5 zákona o vodách, a 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, obdržel dne 20.04.2020 žádost o vydání společného povolení ke stavbě
vodního díla - stavební záměr akce s názvem
" Vodovod 5RD-1.Etapa Klenovice, Prodloužení vodovodního řadu "
( dále jen záměr)na pozemku parc. č. 1334/3, 1317/2 v katastrálním území Klenovice u
Soběslavi.
Tím bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o vydání společného povolení na
výše uvedenou stavbu podle § 94j odst. 2 stavebního zákona a podle § 15 odst. 1 vodního
zákona investora, jímž je:

Obec Klenovice, IČO 00512672, Klenovice č.p. 69, 392 01 Soběslav
Ve společném územním a stavebním řízení stavební úřad dle §94o stavebního zákona posoudí,
zda je stavební záměr v souladu s požadavky danými tímto zákonem a dle § 94p stavebního
zákona v následném společném povolení schválí stavební záměr a vymezí pozemky pro jeho
realizaci .
K žádosti je přiložena projektová dokumentace s celkovou situací stavby. Projektovou
dokumentaci zpracoval Ing. Jiří Kubeš, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT
0100048 v dubnu 2020.
Účel :
Stavba řeší I. etapu prodloužení vodovodní sítě k plánované zástavbě RD, v severovýchodní části
Klenovic
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Stavba I. etapy představuje napojení na dosavadní ukončení vodovodu před č.p. 7 pneuservis,
kde odbočuje přípojka do tohoto objektu. Navazující trasa bude vedená severovýchodním
směrem, obecním pozemkem č.kat. 1334/3, místní komunikaci, až k pozemku 1371/2 (také
obecní), kde se trasa láme jižním směrem. Jižní úsek navrhovaného vodovodu bude veden
kolem areálu Truhlářství Vorel (č.kat1315/6, č.p.164 st 119/1) a společnosti TEPO- LD s.r.o (č.
kat 1315/19 a provozní budovou na parcele č.kat 413/1). Se strany západní -rodinný domek
č.p.158 (st.285).
Provozní řešení spočívá v rozšíření sítě - rozvodu vody. Z bilančního hlediska bude v této etapě
napojen pouze 1 RD (č.p.185) a dva provozní areály na pozemcích 1315/6 (Truhlářství Vorel) a
1315/19 ( společnosti TEPO- LD s.r.o, s provozní budovou na parcele č. kat 413/1). Zdrojem
vodovodu je VSJČ (Vodárenská soustava jižní Čechy), ze které není odběr vody limitován.
Stavba je tvořena pouze jedním stavebním objektem a to:.
SO – 01 Vodovodní řad „1“-potrubí HDPE 90/8,2, RC, SDR 11, PE 100, - délka 130m.
Popis stavby:
SO 01 Vodovodní řad „1“
Vodovodní řad „1“ je pokračováním rozvodné sítě v obce. Řad se napojí na stávající potrubí
HDPE 90/8,2 ukončené před č.p.7 se stávajícím hydrantem DN 80. Navazující trasa obecním
pozemkem č.kat. 1334/3, který tvoří místní komunikaci. VB2 (km 0,004), až do VB 4 (km 0,030)bezvýkopová technologie. Změna trasy ve VB6 (km 0,085) jižním směrem bude provedena T
kusem (s přímým zaslepením), směrem do pozemku 1371/2 (také obecní), za kterou bude
vysazen podzemní hydrant D 80 se dvěma šoupaty Š80. Jižní úsek navrhovaného úseku
vodovodu bude veden kolem areálu Truhlářství Vorel (č.kat1315/6, č.p.164 st 119/1) a
společnosti TEPO- LD s.r.o (č. kat 1315/19 a provozní budovou na parcele č.kat 413/1).Připojen
bude rovněž RD na st.285. Konec trasy bude přecházet kolmo budoucí místní komunikaci mezi
VB 8 (0,113) a VB 9 (0,119), ve kterém bude odbočovat přípojka PE 63 do podniku TEPO – LD.
Ve VB10, staničení 0,130 bude řad dočasně ukončen.
Řad „1“ bude dlouhý 130m, z trub 90/8,2, RC, SDR 11, PE 100, v obvyklém standardu kvality
(např. AQUALINE RC1). Potrubí řadu bude ukládáno, do hloubky 1,4 –1,6m.
Kromě podzemního hydrantu DN 80, to bude 4ks šoupat DN 80 se zemní soupravou a
poklopem.
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí :
k.ú. Klenovice
KAT.Č. DRUH
VLASTNÍK
1334/3 ost. kom. Obec Klenovice
1317/2
ost.pl. Obec Klenovice

ADRESA
č.p. 69, Klenovice, 39201
č.p. 69, Klenovice, 39201

P (m2)
1009
1095

LV
10001
10001

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům v k.ú Klenovice:
1334/15,1334/16,1334/17,1334/18,1334/191334/20,1334/21,1334/22,1334/232,1315/6,1315/
19.
Stavba s názvem"" Vodovod 5RD-1.Etapa Klenovice, Prodloužení vodovodního řadu "je
situována v kraji Jihočeském, obci a katastrálním území Klenovice.
Stavba bude umístěna dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto oznámení.
Městský úřad v Soběslavi, odbor životního prostředí, oznamuje podle § 94u odst. 1 stavebního
zákona zahájení společného řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit stanoviska a účastníci řízení své námitky do 29.05.2020
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.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Soběslavi, odbor
životního prostředí, úřední dny v pracovních dnech v pracovních hodinách).

Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K
námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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 předmětného zahájení řízení je rovněž možno nahlížet na adrese www.musobeslav.cz.

Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru životního prostředí
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Klenovice, IDDS: vqmb7e9
sídlo: Klenovice č.p. 69, 392 01 Soběslav
Ostatní účastníci řízení :
Vlastníci pozemků se stavbou sousedící, identifikace dle KN:
1334/15,1334/16,1334/17,1334/18,1334/191334/20,1334/21,1334/22,1334/232,1315/6,1315/
19.
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
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dotčené správní úřady a správci sítí:
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Tábor, IDDS: ph9aiu3
sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ÚP Tábor, IDDS:
agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

MěÚ Soběslav- kancelář tajemníka- se 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- se 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 ……………………………….
(MS/08373/2020 ze dne 11.05.2020)
Sejmuto dne ………………………………..
(razítko, podpis
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