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Výroková část:
Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 51/2020
Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění
státu), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální
stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a dále § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 30.6.2021 podal
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IČO 26069539, Kosova 2894, 390 02 Tábor 2
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu s názvem:
"Planá nad Lužnicí - Lhota Samoty - vodovod"
Planá nad Lužnicí

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2565/2 (vodní plocha), parc. č. 2565/3 (vodní plocha), parc. č.
2566 (vodní plocha), parc. č. 2571 (ostatní plocha), parc. č. 2594/7 (trvalý travní porost), parc. č. 2594/8
(trvalý travní porost), parc. č. 2595/3 (lesní pozemek), parc. č. 2632/3 (ostatní plocha), parc. č. 2632/8
(ostatní plocha), parc. č. 2632/46 (ostatní plocha), parc. č. 2632/47 (ostatní plocha), parc. č. 2636/20
(trvalý travní porost), parc. č. 2637/7 (orná půda), parc. č. 2642/1 (ostatní plocha), parc. č. 2642/3 (ostatní
plocha), parc. č. 3249/2 (ostatní plocha), parc. č. 3249/3 (ostatní plocha), parc. č. 3249/4 (ostatní plocha),
parc. č. 3256/2 (ostatní plocha), parc. č. 3256/6 (ostatní plocha), parc. č. 3256/8 (ostatní plocha) v
katastrálním území Planá nad Lužnicí.
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Stavba obsahuje:
SO 01 - vodovod
vodovodní řad je navržen na místě stávajícího koncového hydrantu na vodovodu PE 90 v ulici
Lipová v Plané nad Lužnicí,
nové potrubí bude PE100 RC prům. 90/8,2 mm, SDR 11 PN 16 v celkové délce 942,1 m.
SO 02 - domovní přípojky
na potrubí v zástavbě Samot budou u každé nemovitosti vysazeny z veřejné části vodovodu domovní
přípojky s ukončením na hranici připojovaného pozemku,
domovní přípojky budou připojeny přes navrtávací pás s osazením šoupátka,
potrubí přípojek bude PE100 RC prům. 32/3 mm, SDR 11 PN 16 v celkové délce 26,00 m.
za účelem dle číselníku Č 11 Účel užití vodního díla přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a
způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení,
k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o
vodoprávní evidenci) – kód 99 – jiné
spočívající v zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Základní údaje o stavbě:
1. Účel vodního díla:
2. Druh vodního díla:
3. Orientační souřadnice X, Y:

zásobování obyvatel pitnou vodou
stavba vodovodních řadů
začátek 1125615, 734939
konec 1125831, 734302

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby dle § 94p stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Petr Kohoutek,
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0102388 v 4/2021. Případné zásadní
změny je nutno předem odsouhlasit se zdejším vodoprávním úřadem, popřípadě požádat o povolení
změny stavby před dokončením.
2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která je nedílnou součástí závazného stanoviska
vydaného MěÚ Sezimovo Ústí ze dne 19.5.2021 č.j. MěÚ SÚ/4209/2021.
3. Přilehlé pozemky a případné dřeviny v okolí nesmí být dopravou a samotnou výstavbou poškozeny.
4. Veškeré povrchy budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a převzaty vlastníkem
pozemku.
5. Stavební úřad Sezimovo Ústí, jako dotčeny orgán podle § 94j odst. 2 stavebního zákona, požaduje
pozvat na závěrečnou kontrolní prohlídku před uvedením stavby do užívání.
6. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2022.
8. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení
lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu.
9. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem – právnickou osobou oprávněnou k provádění
stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních předpisů.
Vodoprávnímu úřadu bude dle § 18c, odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013,
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen
„vyhláška“), oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude
stavbu provádět.
10. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, o který
stavebník požádá příslušný vodoprávní úřad na formuláři daným vyhláškou č. 183/2018 Sb.,
Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech
předkládaných vodoprávnímu úřadu a doloží přílohami dle § 22 „vyhlášky“.
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11. Při přípravě a provádění stavby je nutno dodržet ustanovení § 160 stavebního zákona o provádění
staveb a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
12. Plně budou respektována závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a ostatních:
a) Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice č.j. PVL32175/2021/140 ze dne 6.4.2021 jako správce povodí.
b) Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů MěÚ Tábor č.j. METAB 25011/2021/OŽP/MKas
ze dne 4.5.2021:
- Veškeré stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození
okolních pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na něm rostoucích,
(např. odření kmenů stromů, významné poškození kořenového systému, zasypání
kořenových náběhů a bazálních částí kmenů stojících stromů).
- Případná poškození, způsobená na stojících stromech, budou neprodleně řádně ošetřena.
Jedná se zejména o okamžité ošetření odřených kmenů stojících stromů vhodným
způsobem tak, aby nemohlo dojít k jejich následnému infikování patogenními organismy
a k eventuálnímu rozvoji hniloby kmene.
- Stavba musí být provedena tak, aby nemohlo dojít k podmáčení okolních pozemků
určených k plnění funkcí lesa.
- Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude ukládána žádná přebytečná
výkopová zemina, stavební materiál nebo odpad.
- Při realizaci stavby budou dodržovány požární předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesních
porostů požárem.
- Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemku určeného k
plnění funkcí lesa a lesního porostu na něm rostoucího, únikem nebezpečných látek.
- Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou, mimo část přímo dotčenou
předmětnou stavbou, káceny žádné stromy ani keře a nebudou ořezávány ani jednotlivé
větve okrajových stromů, tvořících porostní plášť.
- Případný pohyb stavení techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa bude
probíhat pouze na základě výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku.
- Stavba bude realizována podle předložené dokumentace. Případné změny v projektu,
které by se dotkly pozemku určeného k plnění funkcí lesa nebo pozemků do 50 m od
okraje lesa nad rámec uvedený v předložené projektové dokumentaci, budou v předstihu
projednány s orgánem státní správy lesů.
c) Závazné stanovisko vydané obecným stavebním úřadem Městský úřad Sezimovo Ústí pod č.j.
MěÚ SÚ/4209/2021 dne 19.5.2021, jehož podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto
rozhodnutí.
d) Závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona vydané
Městským úřadem Tábor pod č.j. METAB 26068/2021/OR/Ha dne 13.5.2021.
e) Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje – vydané dne
26.5.2021 č.j. KHSJC 11838/2021/HOK JH-TA:
- před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti
výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou.
- před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorků pitné vody z
nové části vodovodu v rozsahu kráceného rozboru, který doloží, že jsou splněny
požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.
f) Souhlasné závazné stanovisko HZS JčK Tábor ze dne 28.5.2021 č.j. HSCB-1719-2/2021 UOTA.
g) Vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8, 370 10 České Budějovice, ze dne 22.4.2021 č.j.
021070147250:
- Vodovodní přípojky budou provedeny na převzatém vodovodu a ukončeny vodoměrem.
- Přípojky budou provedeny na základě smlouvy o dodávce vody.
- při odběru 1,5 l/s se hydrodynamický tlak pohybuje na spodní hranici ČSN. T tohoto
důvodu budou všechny napojené odběry limitovány max. průtokem 1,0 l/s. Pokud by byl
max. průtok překračován, mohlo y docházek k bezvodí v ostatních nemovitostech.
- Před zahájením stavby budou zápisem do SD odsouhlaseny použité materiály.
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Obecná ustanovení:
- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít
šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN
755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním
provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací
vodič musí být použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden do poklopů ovládacích armatur.
- Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci
vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci
přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností ČEVAK, a.s. a osazení vodoměru.
Veškeré práce spojené s napojením přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem
ČEVAK, a.s.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově
(souřadnicový systém S – JTSK, výškový systém Bpv.).
Činnosti před realizací:
- Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. (Oddělení realizace investic)
předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace
případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit
zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný
harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a
odvádění odpadních vod.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných
ČEVAK a.s.
- Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně
17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a
zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním
vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny
z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).
- Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem.
Před připojením suchovodu na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková
zkouška, proplach, desinfekce a dodán rozbor vody.
Činnosti v průběhu realizace:
- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem
společnosti ČEVAK a.s.,
- O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován
zástupce společnosti ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75
5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek
provozovatele.
- Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v
souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.
- V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je
předloží společnosti ČEVAK a.s.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s.
předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a
přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu
v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby
bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat
tuto dokumentaci a doklady:
o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a
materiál potrubí, cenu bez DPH]
o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude
provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření
vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná
dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu,
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seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na
papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že
vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze
jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém
zaměření skutečného provedení.
o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [kladečský plán skutečného
provedení a tabulka materiálu potrubí] včetně dokladové části.
o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [kladečský plán skutečného
provedení a tabulka materiálu potrubí] včetně dokladové části.
o Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů [ (úseková zkouška, celková
zkouška) provedené podle ČSN 75 5911.]
o Doklad o výchozí kontrole hydrantů s revizí průtoků a doklad o proměření
identifikačního vodiče.
h) Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví provozování
EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 3.5.2021 č.j. M18416-26113090:
- ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN,
podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný
souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném
znění,
- při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a
sdělovací zařízení, jste povinni podle zákona číslo 309/2006 Sb., a nařízení vlády č.
591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení,
majetku, nebo zdraví osob elektrickým proudem zejména tím, že zajistíte:
 Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém
území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
 Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby
s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude
odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
 Objednání přesného vytýčení distribuční sítě v terénu nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude
možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor
zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na místech
určených a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu dle pokynů zaměstnanců
ECZR.
 Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně
klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší
opatrností, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak.
 Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět jen tak, aby
nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl
jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Dále se požaduje dodržování
ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 33 02.
 Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení
distribuční soustavy.
 Ohlášení jakýchkoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení
v provozování ECZR na tel. č. 800225577.
i) Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve
vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 14.5.2021 č.j. P6503-27034859:
- v OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného
souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky podle § 46 odst.8 zákona č. 458/2000 Sb., v
platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod
písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu
těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly
přístup k těmto zařízením
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Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do
všech paré projektové dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo
v terénu.
- Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně
14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že
nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést
výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů zaměstnanců ECZR.
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení
stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození podle pokynů
pracovníka ECZR.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným
zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302,
PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby je v OP dála zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto
zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat
hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního
vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m, u podzemního vedení vysazovat trvalé
porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve
vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a
podmínkách práce v jeho blízkosti.
- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení NN,
podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou
Regionální správou, která stanoví bezpečností práce v OP příslušného rozvodného
zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno
provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25
kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne
předchozího měsíce.
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví provozování EG.D, a.s.
ze dne 3.5.2021 č.j. M18416-26113090:
- ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen OP) plynárenského zařízení je investor
povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném
znění.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční
zařízení, jste povinni podle zákona číslo 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, majetku, nebo
zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
 Objednání přesného vytýčení distribuční sítě v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v bezpečnostním pásu plynárenského zařízení. V případě, že
nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je
investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí
plynovodu na určených místech dle pokynů zaměstnanců ECZR.
 Prokazatelné seznámení pracovníků konajících výkopové práce s uložením
plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát

Č.j. METAB 63641/2021/OŽP/VFiř

str. 7

maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační
prostředky a nevhodné pracovní nástroje.
 Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení
distribuční soustavy.
 Ohlášení jakýchkoliv poškození plynárenského zařízení na tel. č. 1239.
k) Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu ve
vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 11.5.2021 č.j. P9989-27034890:
- V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu
přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde
se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět
činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a
bezpečnost provozu.
- Zakreslení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v
terénu.
- Objednání přesného vytýčení trasy v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v
bezpečnostním pásu plynárenského zařízení. V případě, že nebude možné trasu
plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací
povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu na určených místech dle
pokynů zaměstnanců ECD.
- Prokazatelné seznámení pracovníků konajících výkopové práce s uložením
plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát maximální
opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a
nevhodné pracovní nástroje.
- Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení
použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek,
za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný pracovník
ECD.
- Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3050 a ČSN 736133.
- Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby
nedošlo k jeho poškození.
- Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s
plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN EN 1594, TPG
702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 A 03, ČSN
73 6005, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umisťování objektů a provádění
zemních prací.
- Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu.
- Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních
vrstev, budou přizvání zástupci ECD ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude
proveden zápis.
- Po konečných úpravách nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelity
terénu.
- Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/2000 Sb. v
platném znění, po předchozí dohodě se správcem zařízení.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem, není-li písemnou
dohodou stanoveno jinak.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve
vyjádření č. 26113090, s platností do 30.4.2023 o existenci zařízení distribuční soustavy v
provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování ECD.
- Zemní práce v OP nutno provádět ručně bez pomoci těžké techniky.
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Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 8.5.2021
pod č.j. 643516/21:
- Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III)
tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém
území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným
správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její
vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Stavebník, který vyvolal
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích
povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
- Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky
SEK.

13. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník na staveniště umístí štítek s údaji k danému dílu
(bude doručen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
14. Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li započato se stavbou do dvou let ode dne nabytí jeho právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor 2
Milan Čásenský, Samoty 2, Planá nad Lužnicí-Lhota Samoty, 390 02 Tábor 2
Jiří Čásenský, Samoty 2, Planá nad Lužnicí-Lhota Samoty, 390 02 Tábor 2
Marie Čásenská, Samoty 2, Planá nad Lužnicí-Lhota Samoty, 390 02 Tábor 2
Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí
Ing. Dagmar Čásenská, Ústrašická 4, Lhota Samoty, 391 11 Planá nad Lužnicí
Roman Cais, Lipová 913, 391 11 Planá nad Lužnicí
Bc. Magda Caisová, Lipová 913, 391 11 Planá nad Lužnicí
Mgr. Petr Svěchota, Lipová 917, 391 11 Planá nad Lužnicí
Věra Svěchotová, Lipová 917, 391 11 Planá nad Lužnicí
Ladislav Jirovský, Třebízského 797/6, 390 02 Tábor 2
Petr Zíka, Lipová 973, 391 11 Planá nad Lužnicí
Ing. Matěj Kruml, Česká 767, 392 01 Soběslav III
Mgr. Vendula Krumlová, Česká 767, 392 01 Soběslav III
Helena Jakubová, Libočanská 843/8, 190 00 Praha 9-Prosek
Ing. Lukáš Hlaváček, V Parku 832, 473 01 Nový Bor
Petra Hlaváčková, Hlinice 98, 390 02 Tábor 2
Renata Gašparíková, Lipová 947, 391 11 Planá nad Lužnicí
Milan Kotápiš, Lipová 947, 391 11 Planá nad Lužnicí
Dagmar Štěpánková, Samoty 191, Planá nad Lužnicí-Lhota Samoty, 390 02 Tábor 2
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Odůvodnění:
Dne 30.6.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky
potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 30.6.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 31.8.2021.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 25.10.2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a
dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení podle § 94k písm. a), c) a d)
stavebního zákona, tj.:
a) stavebník,
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor 2
Milan Čásenský, Samoty 2, Planá nad Lužnicí-Lhota Samoty, 390 02 Tábor 2
Jiří Čásenský, Samoty 2, Planá nad Lužnicí-Lhota Samoty, 390 02 Tábor 2
Marie Čásenská, Samoty 2, Planá nad Lužnicí-Lhota Samoty, 390 02 Tábor 2
Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí
Ing. Dagmar Čásenská, Ústrašická 4, Lhota Samoty, 391 11 Planá nad Lužnicí
Roman Cais, Lipová 913, 391 11 Planá nad Lužnicí
Bc. Magda Caisová, Lipová 913, 391 11 Planá nad Lužnicí
Mgr. Petr Svěchota, Lipová 917, 391 11 Planá nad Lužnicí
Věra Svěchotová, Lipová 917, 391 11 Planá nad Lužnicí
Ladislav Jirovský, Třebízského 797/6, 390 02 Tábor 2
Petr Zíka, Lipová 973, 391 11 Planá nad Lužnicí
Ing. Matěj Kruml, Česká 767, 392 01 Soběslav III
Mgr. Vendula Krumlová, Česká 767, 392 01 Soběslav III
Helena Jakubová, Libočanská 843/8, 190 00 Praha 9-Prosek
Ing. Lukáš Hlaváček, V Parku 832, 473 01 Nový Bor
Petra Hlaváčková, Hlinice 98, 390 02 Tábor 2
Renata Gašparíková, Lipová 947, 391 11 Planá nad Lužnicí
Milan Kotápiš, Lipová 947, 391 11 Planá nad Lužnicí
Dagmar Štěpánková, Samoty 191, Planá nad Lužnicí-Lhota Samoty, 390 02 Tábor 2
Dále je účastníkem řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn.
Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí
Účastníky řízení jsou rovněž podle § 94k písm. e) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnická práva nebo
jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můžou být
společným povolením přímo dotčena a kteří se v případě doručování veřejnou vyhláškou identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí č. parcely
parc. č. 2554/1, 2554/2, 2563/3, 2563/4, 2563/5, 2563/6, 2563/7, 2564/1, 2564/2, 2565/1, 2567,
2568/1, 2568/2, 2568/3, 2582/1, 2582/3, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2592/1,
2592/2, 2593/1, 2594/5, 2595/2, 2595/4, 2596/1, 2596/2, 2597, 2632/1, 2632/2, 2632/4, 2632/5,
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2632/6, 2632/7, 2632/9, 2632/10, 2632/23, 2632/44, 2632/45, 2632/48, 2632/49, 2632/50, 2632/51,
2632/52, 2632/53, 2632/56, 2636/11, 2636/12, 2636/13, 2636/19, 2636/21, 2637/3, 2637/4, 2637/5,
2637/6, 2637/8, 2637/9, 2638/1, 2638/3, 2638/7, 2641/1, 2641/2, 2642/2, 2643/3, 2643/4, 2647/1,
2648/2, 3249/1, 3249/5, 3249/6, 3254, 3256/1, 3256/3, 3256/7, 3256/12, 3274/4 v katastrálním
území Planá nad Lužnicí
Dále je podle § 115 vodního zákona účastníkem řízení obec, v jejímž územním obvodu může dojít
rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů a správce vodního toku, pokud se řízení
týká vodního toku.
K žádosti bylo předloženo:
- Projektová dokumentace vyhotovená vypracoval Ing. Petr Kohoutek, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby, ČKAIT 0102388 v 4/2021.
- Souhlas vlastníka pozemku dotčeného stavbou dle § 184a stavebního zákona.
- Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice č.j. PVL32175/2021/140 ze dne 6.4.2021 jako správce povodí.
- Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů MěÚ Tábor č.j. METAB 25011/2021/OŽP/MKas
ze dne 4.5.2021.
- Závazné stanovisko vydané obecným stavebním úřadem Městský úřad Sezimovo Ústí pod č.j.
MěÚ SÚ/4209/2021 dne 19.5.2021, jehož podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto
rozhodnutí.
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona vydané
Městským úřadem Tábor pod č.j. METAB 26068/2021/OR/Ha dne 13.5.2021.
- Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje – vydané dne
26.5.2021 č.j. KHSJC 11838/2021/HOK JH-TA.
- Souhlasné závazné stanovisko HZS JčK Tábor ze dne 28.5.2021 č.j. HSCB-1719-2/2021 UOTA.
- Vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8, 370 10 České Budějovice, ze dne 22.4.2021 č.j.
021070147250.
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví provozování
EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 3.5.2021 č.j. M18416-26113090.
- Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve
vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 14.5.2021 č.j. P6503-27034859.
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví provozování EG.D, a.s.
ze dne 3.5.2021 č.j. M18416-26113090.
- Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu ve
vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 11.5.2021 č.j. P9989-27034890.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 8.5.2021
pod č.j. 643516/21.
- Souhlasné stanovisko T-mobile Czech Republic, a.s., Praha 4 č.j. E22861/21 ze dne 30.4.2021.
- Vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., Praha 5 č.j. 210430-1357288659 ze dne 30.4.2021.
- Zaplacení správního poplatku ze dne 2.6.2021.
- Společné stanovisko MěÚ Tábor, OŽP č.j. METAB 24820/2021/OŽP/Maš ze dne 19.5.2021.
- Vyjádření Technické služby Planá nad Lužnicí, s.r.o. č.j. TSM 30/2021 ze dne 26.5.2021.
- Vyjádření Jihočeský vodárenský svaz Č. Budějovice ze dne 3.5.2021 č.j. 2021/1005 – zájmové
území se nachází mimo ochranná a technickobezpečnostní pásma inženýrských sítí.
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 27.10.2020.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost nepodala námitky.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu
odvolání ve lhůtě l5 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem
v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor,
odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání se podává podle § 82 odst. 2 správního řádu 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 na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Otisk úředního razítka

Ing. Jana Daňková, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 27.10.2020.
Příloha: situační výkres
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Rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu a v souladu s ustanovením § 115
odst. 5 citovaného stavebního zákona a § 115 odst. 8 citovaného vodního zákona doručuje veřejnou
vyhláškou vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich a vlastníkům a správcům technické
infrastruktury, která bude vyvěšena po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Tábor, MěÚ Planá nad
Lužnicí. Součástí vyvěšení není situace stavby (tato je k nahlédnutí na odboru ŽP MěÚ Tábor). Poslední
den této lhůty je dnem doručení. Účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu se doručuje
jednotlivě.

Vyvěšeno dne: ………………………….

Sejmuto dne: ………………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Žadatel (doporučeně na doručenku, datovou schránkou):
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IDDS: y5ua4z2
sídlo: Kosova č.p. 2894, 390 02 Tábor 2
Obec (doporučeně na doručenku, datovou schránkou):
Město Planá nad Lužnicí, IDDS: 552b4yp
sídlo: Zákostelní č.p. 720, 391 11 Planá nad Lužnicí
Účastníci řízení dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona (doporučeně na doručenku):
Milan Čásenský, Samoty č.p. 2, Planá nad Lužnicí-Lhota Samoty, 390 02 Tábor 2
Jiří Čásenský, Samoty č.p. 2, Planá nad Lužnicí-Lhota Samoty, 390 02 Tábor 2
Marie Čásenská, Samoty č.p. 2, Planá nad Lužnicí-Lhota Samoty, 390 02 Tábor 2
Město Planá nad Lužnicí, IDDS: 552b4yp
sídlo: Zákostelní č.p. 720, 391 11 Planá nad Lužnicí
Ing. Dagmar Čásenská, Ústrašická č.p. 4, Lhota Samoty, 391 11 Planá nad Lužnicí
Roman Cais, Lipová č.p. 913, 391 11 Planá nad Lužnicí
Bc. Magda Caisová, Lipová č.p. 913, 391 11 Planá nad Lužnicí
Mgr. Petr Svěchota, IDDS: 5i5kr2g
trvalý pobyt: Lipová č.p. 917, 391 11 Planá nad Lužnicí
Věra Svěchotová, Lipová č.p. 917, 391 11 Planá nad Lužnicí
Ladislav Jirovský, Třebízského č.p. 797/6, 390 02 Tábor 2
Petr Zíka, Lipová č.p. 973, 391 11 Planá nad Lužnicí
Ing. Matěj Kruml, Česká č.p. 767, 392 01 Soběslav III
Mgr. Vendula Krumlová, Česká č.p. 767, 392 01 Soběslav III
Helena Jakubová, Libočanská č.p. 843/8, 190 00 Praha 9-Prosek
Ing. Lukáš Hlaváček, V Parku č.p. 832, 473 01 Nový Bor
Petra Hlaváčková, Hlinice č.p. 98, 390 02 Tábor 2
Renata Gašparíková, Lipová č.p. 947, 391 11 Planá nad Lužnicí
Milan Kotápiš, Lipová č.p. 947, 391 11 Planá nad Lužnicí
Dagmar Štěpánková, Samoty č.p. 191, Planá nad Lužnicí-Lhota Samoty, 390 02 Tábor 2
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Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
parc. č. 2554/1, 2554/2, 2563/3, 2563/4, 2563/5, 2563/6, 2563/7, 2564/1, 2564/2, 2565/1, 2567,
2568/1, 2568/2, 2568/3, 2582/1, 2582/3, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2592/1,
2592/2, 2593/1, 2594/5, 2595/2, 2595/4, 2596/1, 2596/2, 2597, 2632/1, 2632/2, 2632/4, 2632/5,
2632/6, 2632/7, 2632/9, 2632/10, 2632/23, 2632/44, 2632/45, 2632/48, 2632/49, 2632/50, 2632/51,
2632/52, 2632/53, 2632/56, 2636/11, 2636/12, 2636/13, 2636/19, 2636/21, 2637/3, 2637/4, 2637/5,
2637/6, 2637/8, 2637/9, 2638/1, 2638/3, 2638/7, 2641/1, 2641/2, 2642/2, 2643/3, 2643/4, 2647/1,
2648/2, 3249/1, 3249/5, 3249/6, 3254, 3256/1, 3256/3, 3256/7, 3256/12, 3274/4 v katastrálním
území Planá nad Lužnicí
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku, datovou schránkou):
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Městský úřad Sezimovo Ústí, Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a
dopravy, IDDS: h76j9ss
sídlo: Dr. E. Beneše č.p. 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 1
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3
sídlo: Chýnovská č.p. 276, Měšice, 391 56 Tábor
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
ostatní
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
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
k vyvěšení
Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1 - ZDE
Městský úřad Planá nad Lužnicí, IDDS: 552b4yp
sídlo: Zákostelní č.p. 720, 391 11 Planá nad Lužnicí

Vypraveno dne: 9.11.2021

