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Povodí Vltavy, s.p.
Holeþkova 106/8
150 24 Praha 5
zastoupeno
VodohospodáĜský rozvoj a výstavba a.s.
NábĜežní 4
150 56 Praha 5 – Smíchov
poboþka
Zátkovo nábĜeží 7
370 01 ýeské BudČjovice
Spis.znaþka
ýíslo jednací
OprávnČná úĜední osoba

S-META 28710/2011 OŽP/Kr 7
METAB 36216/2011/OŽP/Kr
Kratochvílová Václava Ing.

Tábor
20.7.2011

Povolení stavby vodního díla dle § 15 odst. (1) zákona þ. 254/2001 Sb., o vodách a o
zmČnČ nČkterých zákonĤ (vodní zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ s názvem „Planá
nad Lužnicí – protipovodĖová opatĜení“
doruþení veĜejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ
MČstský úĜad Tábor – obec s rozšíĜenou pĤsobností podle zákona þ. 314/2002 Sb., o stanovení
obcí s rozšíĜenou pĤsobností a stanovení obcí s povČĜeným obecním úĜadem, jako místnČ
pĜíslušný vodoprávní úĜad podle § 11 odst. 1 zákona þíslo 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen správní Ĝád) a jako vČcnČ pĜíslušný vodoprávní úĜad podle § 106
zákona þ. 254/2001 Sb., o vodách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (vodní zákon), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, jako pĜíslušný orgán státní správy na úseku vodovodĤ a kanalizací dle
§ 27 zákona þ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veĜejnou potĜebu a o zmČnČ
nČkterých zákonĤ (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a jako
spec. stavební úĜad dle § 15 odst. 4 citov. vodního zákona a dále § 15 odst. 1 zákona þ.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon),
žadateli, tj.

Povodí Vltavy, státní podnik,
se sídlem Holeþkova 106/8, 150 24 Praha 5
Iý 70889953
zastoupenému na základČ plné moci VodohospodáĜským rozvojem a výstavbou a.s., (dále jen
VRV a.s.) se sídlem NábĜežní 4, 150 56 Praha 5, Iý 47116901
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1. vydává
stavební povolení k provedení stavby vodního díla s názvem „Planá nad Lužnicí –
protipovodĖová opatĜení“ – dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o vodách a § 115
stavebního zákona – za úþelem protipovodĖové ochrany mČsta Planá nad Lužnicí na
prĤtok Q50
Stavba bude provedena na pozemcích p.þ. 4, 8, 9/3, 66/1, 68, 72, 1014/1, 1014/8, 1014/13,
2633/1, 2633/35, 2633/36, 2633/37, 2633/41, 2634/1, 3232, 3247/1, 1125/2 v k.ú. Planá nad
Lužnicí.
Základní údaje o stavbČ:
1. Úþel vodního díla:
2.
3.
4.
5.
6.

ochrana pĜed povodnČmi a ostatními škodlivými úþinky vod
ý 11 – 08 dle þíselníku pĜílohy þ. 2 k vyhlášce þ. 7/2003 Sb.,
o vodoprávní evidenci, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
Druh vodního díla: stavba na ochranu pĜed povodnČmi dle § 55 odst. 1 písm. d)
vodního zákona
Vodní tok:
Lužnice
ě. km:
48,300 – 48,762 (SO 01) a 48,840 – 49,682 (SO 02)
ýHP:
1-07-04-065
SouĜadnice XY (orientaþnČ):
zaþátek v Ĝ.km 48,300
- 733906
- 1126042
konec v Ĝ.km 48,840
- 733575
- 1127336

PĜedmČtem stavebního povolení jsou níže uvedené þásti:
• stavební objekty:
SO 01 PravobĜežní zeć (Ĝ.km 48,300 – 48,762) – celková délka 545,49 m
Zaþíná pĜíþným zavázáním do terénu v délce cca 95 m na úrovni Ĝ.km 48,3. Je tvoĜena
železobetonovým prahem na základu s tČsnící štČtovou stČnou. Nadzemní þást je tvoĜena
mobilním hrazením. Úsek zavázání konþí v místČ þerpací stanice ýŠ 1.1. Výška ochranných
hrazení bude max. 1,65 m. Další úsek pokraþuje od ýŠ 1.1 podél Ĝadovek až k mostu v délce
cca 445 m..TvoĜí ho zídka výšky do 1,1 m s mobilním hrazením výšky 0,6 m. V místech
stávajících prostupĤ bude zídka pĜerušena prĤchody s mobilním hrazením. Za vzdušním lícem
PPO bude v hloubce 0,8 m drenáž o celkové délce 402,87 m. Na ní jsou navrženy dvČ þerpací
a uzávČrové šachty a 9 ks šachet revizních.
SO 02 PravobĜežní zeć (Ĝ.km 48,840 – 49,682) – celková délka 951 m
Poþátek stČny v Ĝ.km 48,840 bude v délce cca 30 m souþástí stávající vtokového objektu do
MVE s novČ budovanou kotvenou pĜevrtávanou pilotovou stČnou a s nasazenou
železobetonovou zdí výšky cca 1,45 m nad terén. Prostupy budou hrazené mobilním
hrazením. Pokraþuje v délce cca 278 m je navrženo mobilní hrazení výšky 1,2 m na zídce
vysoké max. 0,3 m. Na návodní stranČ bude doplnČno opevnČní kamennou rovnaninou. Dále
pokraþuje úsek v délce cca 226 m, kde protipovodĖová zeć má pĜevýšení do 10 cm a výška
mobilního hrazení se pohybuje v rozmezí 1,2 – 0,45 – 1,5 m. Navazující úsek délky cca 185
m má navrženou výšku mobilního hrazení 1,5 m na zídku s max. pĜevýšením do 10 cm. OpČt
bude na návodní stranČ doplnČno opevnČní kamennou rovnaninou. Krátký úsek délky 16 m
pĜed tenisovými kurty má opČt zeć s max. pĜevýšením do 10 cm a výška mobilního hrazení
bude promČnlivá od 1,5 do 0,9 m. Navazující úsek podél tenisových kurtĤ tvoĜí zídka
s korunou rovnobČžnou s niveletou PPO a terén podél zídky klesne až na 55 cm pod její
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korunu. Výška mobilního hrazení bude 0,9 m. Tento úsek bude ukonþen železobetonovým
pilíĜem výšky cca 1,6 m chránícím za povodnČ roh mobilního hrazení pĜed nárazy plovoucích
pĜedmČtĤ. . Za vzdušním lícem PPO bude v hloubce 0,8 m drenáž o celkové délce 823 m. Na
drénu jsou 4 ks þerpací a uzávČrové šachty a 14 ks revizních šachet.
SO 03 OpatĜení na stokové síti
Osazení dvou vĜetenových šoupátek na pĜítoku a na odtoku pobĜežního sbČraþe v odlehþovací
komoĜe OK PL 2 „U mlýna“.
• provozní soubory:
PS 01 Mobilní þerpací stanice

2. zaĜazuje
podle § 61 odst. 5 vodního zákona na základČ posudku spoleþnosti Vodní díla – TBD, a.s.,
Hybernská 40, Praha ze dne 1.3.2011 pro vodní dílo – „Planá nad Lužnicí – protipovodĖová
opatĜení“
•
•

SO 01 protipovodĖová zeć (Ĝ.km 48,300 – 48,762)
SO 02 protipovodĖová zeć (Ĝ.km 48,840 – 49,682)

do III. kategorie
do IV. kategorie

z hlediska technickobezpeþnostního dohledu.

3. ukládá
povinnost stavebníkovi a následnČ provozovateli zajistit výkon TBD nad vodním dílem:
• v etapČ stavby vodního díla zpracováním projektu mČĜení
• v etapČ po dokonþení stavby vodního díla vypracováním Programu TBD

4. stanovuje
následující podmínky a povinnosti pro provádČní a užívání stavby dle § 15 odst. 3 citov.
zákona o vodách a dle § 115 citov. stavebního zákona:
1. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle pĜedloženého a odsouhlaseného projektu. PĜípadné
zásadní zmČny je nutno pĜedem odsouhlasit se zdejším vodoprávním úĜadem,
popĜípadČ požádat o povolení zmČny stavby pĜed dokonþením.
3. Stavba bude dokonþena v termínu do 30.6.2013.
4. Vodoprávnímu úĜadu bude dle § 6 vyhlášky þ. 526/2006 Sb., kterou se provádČjí
nČkterá ustanovení stavebního zákona, oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádČt.
5. Stavbu lze užívat jen na základČ kolaudaþního souhlasu, o který stavebník požádá
pĜíslušný vodoprávní úĜad a doloží závaznými stanovisky dotþených orgánĤ k užívání
stavby a pĜílohami dle vyhlášky þ. 526/2006 Sb.
6. V pĜípadČ, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokonþena, požádá stavebník o
prodloužení lhĤty výstavby vþetnČ zdĤvodnČní navrženého termínu a to nejpozdČji
jeden mČsíc pĜed uplynutím dané lhĤty.
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7. PĜi pĜípravČ a provádČní stavby je nutno dodržet pĜedpisy o bezpeþnosti a ochranČ
zdraví pĜi práci a ostatní obecnČ platné pĜedpisy a normy vþetnČ dodržení ustanovení §
160 stavebního zákona o provádČní staveb a vyhlášky þ. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla.
8. PĜípadné škody na cizích nemovitostech nebo jiném majetku vzniklé vinou výstavby,
provozu þi údržby daného vodního díla je povinen uhradit þi bezodkladnČ odstranit
stavebník, pĜípadnČ následný uživatel.
9. Skladování stavebního materiálu na cizích pozemcích lze uskuteþnit jen na základČ
dohod s jejich vlastníky (uživateli) ve smyslu platných pĜedpisĤ.
10. Budou respektovány pĜipomínky a podmínky stavbou dotþených orgánĤ a správcĤ
technické infrastruktury, zejména:
− Stanovisko Povodí Vltavy, s.p. ZHV, Litvínovická 5, ýeské BudČjovice ze dne 25.2.2011
pod þ.j. 10652/2011-120 bez pĜipomínek
− Souhlas orgánu ochrany pĜírody a krajiny k zásahu do významného krajinného prvku
vydaný MČÚ Tábor, odborem životního prostĜedí v závazném stanovisku ze dne
12.8.2008 pod þ.j. METAB 40823/2008/OŽP/Hor
a) Realizace zámČru bude provedena dle projektové dokumentace. Na levém bĜehu
nebude pĤvodnČ plánované PPO realizováno.
b) V úsecích, kde bude nutné vybudovat provizorní pĜístupovou komunikaci
rozšíĜením bĜehu, bude po skonþení stavby tato komunikace odstranČna, bĜeh bude
následnČ uveden do pĤvodního stavu, tj. urovnán, ohumusován a zatravnČn.
c) PĜi pracích v blízkosti vodního toku budou dbáno na to, aby nedocházelo ke
splavování stavebních materiálĤ (sypké stavební materiály, vybagrovaná zemina,
obaly apod.) do koryta. Je nutné zabránit kontaminaci vody ropnými látkami ze
stavebních mechanismĤ.
d) Spodní štČtovnicová stČna bude provádČna na základČ výsledkĤ inženýrskogeologického prĤzkumu a hydrogeologického modelu. DĤvodem je zabránČní
narušení režimu podzemních vod.
e) Železobetonová stČna bude pohledovČ upravena, pĜípadnČ obložena kamennou
dlažbou. Toto bude Ĝešeno v dalším stupni projektové dokumentace.
f) PĜi realizaci zámČru dojde ke kácení vzrostlých dĜevin. V þásti jižnČ od mostu pĤjde
o 2 ks vrby bílé (obvod 60 cm a dvojkmen 80 cm a 50 cm). V blízkém okolí
tenisových kurtĤ dojde k odkácení 2 ks vrby bílé (obvod 320 cm a 120 cm) a bĜízy
bradaviþnaté (obvod 106 cm). V úseku PPO severnČ od mostu pĤjde o bĜízu
bradaviþnatou (obvod 55 cm) a v severní þásti tohoto úseku PPO, který sousedí se
zahradami rodinných domkĤ, bude pokácen živý plot o délce 37 m tvoĜený zeravem
západním. Dále zde budou pokáceny 3 ks švestky slivonČ (vše obvod 50 cm).
DĜeviny budou káceny v dobČ vegetaþního klidu (1.11. – 31.3. bČžného roku) a se
souhlasem orgánu ochrany pĜírody, tj. MČstského úĜadu Planá nad Lužnicí, dle § 8
odst. 1 „zákona“.
g) Souþástí realizace PPO je i ozelenČní zdí popínavými rostlinami. V dalším stupni
projektové dokumentace bude pĜedložen k posouzení orgánu ochrany pĜírody, MČÚ
Tábor – OŽP, návrh sadových úprav.
h) PĜi provádČní výkopĤ musí být max. šetĜen koĜenový systém dĜevin. Je nutno
zabránit poškození kmenĤ a koĜenĤ stromĤ stavebními mechanismy. Veškerá
pĜípadná poškození dĜevin musí být okamžitČ ošetĜena.
i) PĜi provádČní prací nebudou poškozeny okolní stromy (napĜ. odĜení kmenĤ,
poškození koĜenového systému, zasypání koĜenových nábČhĤ).
j) Okolní pozemky nebudou výstavbou PPO dotþeny a nebude zde ukládána žádná
pĜebyteþná výkopová zemina, stavební materiál þi stavební odpad.
k) Povrch pozemkĤ dotþených stavbou a okolních pozemkĤ bude po stavbČ urovnán do
pĤvodního stavu.
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−

−
−

−

l) PĜi všech pracích, ale zejména pĜi provádČní výkopĤ, bude dodržena norma ýSN 83
9061, Ĝešící ochranu dĜevin pĜi stavebních a zemních pracích.
Souhlas orgánu ochrany ZPF k trvalému odnČtí ze ZPF vydaný MČÚ Tábor, odborem
životního prostĜedí v závazném stanovisku ze dne 28.2.2011 þ.j. S-META
11069/2011/OŽP/SHa/2
a) Na základČ schválené projektové dokumentace shora uvedené stavby provede pĜed
zapoþetím stavby vytýþení hranic pozemkĤ pĜíp. jejich þástí dotþených odnČtím
a s jejich prĤbČhem seznámí vlastníky pĜíp. nájemce. Stavebník pĜijme opatĜení
vedoucí k respektování hranic povoleného záboru tak, aby nedošlo ke škodám na
okolních pozemcích.
b) Dle pĜedložené bilance skrývky kulturních vrstev pĤdy bude skrývka svrchní
kulturní vrstvy pĤdy (dále též „ornice“) a hloubČji uložených zúrodnČní schopných
zemin (dále též „podorniþí“). Dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona následnČ zajistí na
vlastní náklady odvoz ornice a podorniþí z odnímané plochy 0,0051 ha. Objem
orniþní vrstvy pĤdy z hloubky 0,15 m z této plochy þiní 7,65 m3 a objem zúrodnČní
schopné podorniþní vrstvy pĤdy z hloubky 0,05 m þiní 2,55 m3.
c) Skrytá ornice bude uložena na deponii v prostoru staveništČ. Ornice a podorniþní
vrstva bude využita na vylepšení pĤdních podmínek stavbou dotþených pozemkĤ po
dokonþení výstavby protipovodĖové stČny.
d) Odvoz skryté ornice a podorniþí a její rozprostĜení na pozemcích k tomu urþených,
vþetnČ jejího využití pro následné úpravy staveništČ budou dokonþeny nejpozdČji
pĜed užíváním dokonþené stavby.
e) Deponovaná zemina bude zajištČna pĜed znehodnocením a ztrátami.
f) O þinnostech souvisejících s pĜemístČním, rozprostĜením þi jiným využitím
a ošetĜováním kulturních vrstev pĤdy bude veden protokol (pracovní deník, pĜípadnČ
ve stavebním deníku), v nČmž budou uvádČny všechny skuteþnosti rozhodné pro
posouzení a úþelnosti využívání tČchto zemin v souladu s ustanovením § 10
odstavce 2 vyhlášky MŽP þ. 13/1994 Sb., kterou se upravují nČkteré podrobnosti
ochrany ZPF.
g) Stavebník uþiní po dobu výstavby pĜíslušná opatĜení k zabránČní úniku pevných,
kapalných a plynných látek, které by mohly poškodit zemČdČlskou pĤdu a její
vegetaþní kryt.
h) PĜilehlé zemČdČlské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu
ani samotnou výstavbou poškozeny.
i) Dojde-li vlivem realizace prací k poškození hydrologických pomČrĤ na okolních
pozemcích, pĜíp. jejich þástech, þi k negativnímu ovlivnČní funkcí existujících
melioraþních zaĜízení, zajistí stavebník bezodkladnČ na svĤj náklad provedení
nezbytných nápravních opatĜení.
j) Za trvalé odnČtí zemČdČlské pĤdy ze ZPF pro stavbu „Planá nad Lužnicí –
protipovodĖová opatĜení“ – protipovodĖová stČna nebude stavebníkovi pĜedepsán
finanþní odvod v souladu s ustanovením § 11 odstavce 4 zákona, jedná se o
protierozní ochranu zemČdČlských pozemkĤ.
k) Žádáme o pĜevzetí podmínek daných v tomto souhlasu do výrokové þásti
následného rozhodnutí vydaného dle zvláštních pĜedpisĤ – zákona þ. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon).
Koordinované závazné stanovisko HZS JþK, územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391
56 Tábor þ.j. HSCB-554-2/2011 UO-TA ze dne 16.2.2011 – souhlasné stanovisko
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihoþeského kraje se sídlem v ýeských
BudČjovicích, Územní pracovištČ Tábor, Palackého 350 ze dne 23.2.2011 spis. zn. SKHSJC 03638/2011, þ.j. KHSJC 03638/2011/HOK.TA – souhlasí bez pĜipomínek
VyjádĜení orgánu státní památkové péþe – MČÚ Tábor þ.j. S-META 7986/2011/OR/Bíl/4
ze dne 3.3.2011
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− VyjádĜení pĜíslušného silniþního správního úĜadu – MČÚ Tábor þ.j. METAB
7118/2011/OD/Nk ze dne 8.2.2011
− VyjádĜení Krajského úĜadu - Jihoþeský kraj, odboru dopravy a silniþního hospodáĜství, U
Zimního
stadionu
1952/2,
ýeské
BudČjovice
ze
dne
9.3.2011
þ.j.
KUJCK/7207/2011/ODSH/2
− VyjádĜení ěSD ýR ze dne 28.2.2011 þ.j. 1117/11-32200/3-AS
− VyjádĜení Policie ýeské republiky ze dne 16.2.2011 þ.j. KRPC-579-91/ýJ-2011-020806
− Územní rozhodnutí pĜíslušného stavebního úĜadu MČstský úĜad Sezimovo Ústí vydané
dne 14.8.2008 pod þ.j. MESU-1182/OSÚ/ÚR/2008/No-5/112 prodlouženo dne 25.1.2011
pod þ.j. MESU-2/2011/OSÚ/ÚR/No-4/5
− Souhlas místnČ pĜíslušného stavebního úĜadu MČstský úĜad Sezimovo Ústí vydané dne
14.8.2008 pod þ.j. MESU-1182/OSÚ/ÚR/No-6/112 a souhlas ke zmČnČ vydaný dne
17.5.2011 þ.j. MESU-2/2011/OSÚ/No-5
− VyjádĜení Správy a údržby silnic JþK p.o., Nemanická 3122/10, 370 10 ýeské
BudČjovice, závod Tábor, Vožická 2107, 390 41 Tábor þ.j. SÚS TA 174/2011 ze dne
17.2.2011 a doplnČné vyjádĜením þ.j. SÚS TA 298/2011 ze dne 7.3.2011
− VyjádĜení Telefónica O2, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 ze dne 25.10.2010 pod
þ.j. 128803/10 s „Podmínkami ochrany SEK spoleþnosti Telefónica O2“:
a) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen pĜi provádČní jakýchkoliv
þinností, zejména stavebních nebo jiných prací, pĜi odstraĖování havárií a
projektování staveb, Ĝídit se platnými právními pĜedpisy, technickými a odbornými
normami a uþinit veškerá opatĜení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo
ohrožení sítČ elektrotechnických komunikací ve vlastnictví spoleþnosti Telefónica
O2 a je výslovnČ srozumČn s tím, že SEK jsou souþástí veĜejné komunikaþní sítČ,
jsou zajišĢovány ve veĜejném zájmu a jsou chránČny právními pĜedpisy. Ochranné
pásmo podzemního komunikaþního vedení þiní 1,5 m po stranách krajního vedení.
b) PĜi jakékoliv þinnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí
osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo
k poškození nebo zamezení pĜístupu k SEK. PĜi kĜížení nebo soubČhu þinností se
SEK je povinen Ĝídit se platnými právními pĜedpisy. PĜi jakékoliv þinnosti ve
vzdálenosti nejménČ 1,5 m od krajního vedení vyznaþené trasy PVSEK je povinen
nepoužívat mechanizaþních prostĜedkĤ a nevhodného náĜadí.
c) Pro pĜípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím povČĜená tĜetí
osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK spoleþnosti Telefónica O2“, je
stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, odpovČdný za veškeré náklady a škody,
které spoleþnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.
d) Zapoþetí þinnosti je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen oznámit POS.
e) PĜed zapoþetím zemních prací þi jakékoliv þinnosti je stavebník, nebo jím povČĜená
tĜetí osoba, povinen zajistit vyznaþení trasy PVSEK na terénu a prokazatelnČ s tím
seznámit všechny osoby, které budou a nebo by mohly þinnosti provádČt.
f) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tĜetí
osobu, jež bude provádČt zemní práce, aby zjistila nebo ovČĜila stanovenou
stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pĜíþnými sondami a je srozumČn s možnou
odchylku +/- 30 cm mezi skuteþným uložením PVSEK a polohový´mi údaji ve
výkresové dokumentaci.
g) PĜi provádČní zemních prací je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen
postupovat tak, aby nedošlo ke zmČnČ hloubky uložení nebo prostorového
uspoĜádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba,
povinen zabezpeþit proti proti provČšení, poškození a odcizení.
h) PĜi zjištČní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skuteþností
je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen bez zbyteþného odkladu
zastavit práce a zjištČní rozporu oznámit POS.
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i) V místech, kde PVSEK vystupuje ze zemČ do budovy, rozvadČþe, na sloup apod. je
stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se
zvýšenou mírou opatrnosti kvĤli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce
v blízkosti sloupĤ NVSEK je povinen provádČt v takové vzdálenosti, aby nedošlo
k narušení stability, to vše za dodržení platných právních pĜedpisĤ.
j) PĜi provádČní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen
stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, pĜed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke
kontrole. Zához je oprávnČn provést až poté, kdy prokazatelnČ obdržel souhlas POS.
k) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn manipulovat s kryty
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu spoleþnosti
Telefónica O2.
l) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn trasu PVSEK mimo
vozovku pĜejíždČt vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK
ĜádnČ zabezpeþí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí
osoba, je povinen projednat s POS zpĤsob mechanické ochrany trasy PVSEK. PĜi
pĜepravČ vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník,
nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
m) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn na trase PVSEK jakkoliv
mČnit niveletu terénu, vysazovat porosty ani mČnit rozsah a konstrukci zpevnČných
ploch.
n) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen manipulaþní a skladové plochy
zĜizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby þinnosti na manipulaþních a
skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od
NVSEK.
o) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen obrátit se na POS v prĤbČhu
stavby, a to ve všech pĜípadech, i nad rámec tČchto „Podmínek“.
p) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn užívat, pĜemisĢovat a
odstraĖovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
q) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn bez pĜedchozího projednání
s POS jakkoliv manipulovat s pĜípadnČ odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou
skĜíní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami þi
jakýmkoliv jiným zaĜízením SEK.
r) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen každé poškození þi krádež
SEK ihned, nejpozdČji do 24 hodin od okamžiku zjištČní takové skuteþnosti oznámit
POS.
− VyjádĜení o existenci plynárenského zaĜízení v provozování E.ON ýeská republika, s.r.o.
a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 4.3.2011 þ.j. 1624/11 a ze dne 12.7.2011 þ.j.
5067/11 – požadujeme pĜedložit detaily PD, ze které bude patrné, zda dojde pĜi výstavbČ
ke stĜetu se stávajícími sítČmi, þi zda budou pouze v obvodu staveništČ. Písemný souhlas
bude vydán protokolem pĜi vytýþení na místČ samém.
− VyjádĜení o existenci zaĜízení distribuþní soustavy (elektrická síĢ) v provozování E.ON
ýeská republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 7.10.2010 þ.j. E7445Z051029226
− Souhlas s þinností v ochranném pásmu zaĜízení distribuþní soustavy (elektrická síĢ)
v provozování E.ON ýeská republika s.r.o. ze dne 12.7.2011 þ.j. V1786-Z061121890
za podmínek:
a) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou pĜi realizaci
udČleného souhlasu pĜimČĜenČ dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona þ.
458/2000 Sb., v platném znČní, kde se konstatuje, že v OP tČchto rozvodných zaĜízení
je zakázáno pod písmeny:
c) provádČt þinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeþnost provozu tČchto
zaĜízení nebo ohrozit život, zdraví þi majetek osob
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d) provádČt þinnosti, které by znemožĖovaly nebo podstatnČ znesnadĖovaly pĜístup
k tČmto zaĜízením
b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém
území do všech paré provádČcí dokumentace a jeho vyznaþení dobĜe viditelným
zpĤsobem pĜímo v terénu. Jedná se zejména o místa kĜížení þi soubČhu trasy vedení
s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopĤ a podobnČ tak, aby pracující na
staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
c) Objednání pĜesného vytýþení trasy kabelu v terénu provozovatelem zaĜízení a to
nejménČ 14 dnĤ pĜed zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení.
V pĜípadČ, že nebude možné trasu kabelu bezpeþnČ urþit, je investor zemních prací
povinen provést výkop nezbytného poþtu ruþnČ kopaných sond podle pokynĤ
zamČstnancĤ ECZR.
d) ProvádČní zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradnČ klasickým ruþním
náĜadím bez použití jakýchkoli mechanismĤ s nejvyšší opatrností, nebude-li
provozovatelem zaĜízení stanoveno jinak.
e) Vhodné zabezpeþení obnaženého kabelu (podložení, vyvČšení,…), aby nedošlo k jeho
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaþení výstražnými tabulkami,
bude provedeno podle pokynĤ pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpeþení
našeho zaĜízení si vyhrazujeme pĜi vytýþení nebo po jeho odkrytí.
f) PĜizvání zástupce ECZR ke kontrole kĜižovatek a soubČhĤ pĜed záhozem výkopu. O
kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. PĜi nedodržení
této podmínky budou poruchy vzniklé na zaĜízení odstraĖovány na náklady investora
stavby.
g) Po dokonþení stavby pĜipomínáme, že v OP zaĜízení je dále zakázáno:
a. zĜizovat bez souhlasu vlastníka tČchto zaĜízení stavby þi umisĢovat konstrukce
a jiná podobná zaĜízení, jakož uskladĖovat hoĜlavé a výbušné látky
b. provádČt bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c. u nadzemního vedení nechávat rĤst porosty nad výšku 3 m
d. u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a pĜejíždČt vedení mechanismy
o celkové hmotnosti nad 6 t.
h) VyĜešení zpĤsobu provedení soubČhĤ a kĜížení výše zmínČné akce s rozvodným
zaĜízením musí odpovídat pĜíslušným ýSN.
i) V projektové dokumentaci a pĜi stavbČ budou respektovány podmínky uvedené ve
vyjádĜení o existenci zaĜízení distribuþní
soustavy v provozování ECZR a
podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 7.10.2010.
j) Veškerá stavební þinnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN,
podzemního vedení VN a NN, bude pĜed jejich zahájením konzultována s pĜíslušnou
Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpeþnostní opatĜení pro práce v OP
pĜíslušného rozvodného zaĜízení dle platné ýSN EN 50 110-1. Veškerá stavební
þinnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude pĜed zahájením
konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební þinnost v OP sdČlovacího
podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.
k) Veškeré práce s mechanizací, jejichž þásti se za provozu mohou pĜiblížit k vodiþĤm
v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je
nutno provádČt za beznapČĢového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat
nejménČ 25 kalendáĜních dnĤ pĜedem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je
nutno provádČt za beznapČĢového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat
nejpozdČji do 10. dne pĜedchozího mČsíce.
l) V pĜípadČ nutnosti pĜeložení zaĜízení DS v majetku E.ON a.s. nutno písemnČ zažádat
v pĜedstihu nejménČ 14 mČsícĤ pĜed pĜedpokládanou realizací pĜeložky.
− Souhlasné stanovisko VUSS Pardubice þ.j. 7276 TA ÚP/2010-1420/PracýB ze dne
21.10.2010
− VyjádĜení ýEVAK ze dne 24.2.2011 þ.j. O11030000669 s požadavky:
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−
−

−

−
−

a) PĜed zahájením prací bude spoleþnosti ýEVAK a.s. pĜedložena k vyjádĜení
dokumentace pro realizaci stavby vþetnČ koordinaþní situace. Bez splnČní této
podmínky nelze zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby
bude Ĝešit i podrobný harmonogram provádČní ve vztahu k trvalému zajištČní
zásobování pitnou vodou a odvádČní odpadních vod.
b) PĜed zahájením zemních prací bude na místČ provedeno vytýþení sítí provozovatelem
ýEVAK a.s.
c) PĜed zahájením realizace díla pĜedá odpovČdný pracovník ýEVAK a.s. odpovČdnému
zástupci dodavatele formuláĜ „ýEVAK a.s. – pĜehled pokynĤ a rizik“. Seznámení se
s pĜedanými podklady potvrdí zástupce dodavatele svým podpisem. Bez provedení
tČchto úkonĤ nesmí být realizace díla zahájena.
d) V úsecích, kde by mohlo dojít k poškození kanalizace, požadujeme pĜed zapoþetím
stavby a po jejím dokonþení provést TV monitoring kanalizace.
e) Spoleþnosti ýEVAK a.s. bude v pĜedstihu písemnČ sdČlen termín zahájení stavby.
f) Investor umožní pĜístup technikĤm ýEVAK a.s. na staveništČ v prĤbČhu realizace.
g) Napojení na stávající vodohospodáĜské sítČ bude provedeno ve spolupráci s provozem
spoleþnosti ýEVAK a.s.
h) V objektu OK PL5 – odlehþení do ýS 1.1 požadujeme osadit nerezové hradítko za
úþelem možnosti uzavĜení propojovacího potrubí a zamenzení nátoku OV do drenáží a
naopak.
i) V dalším stupni PD požadujeme pĜedložit technické Ĝešení k odsouhlasení a to
jmenovitČ: uzávČrové šachty, hradítko na propojení OK PL5 a ýS 1.1., osazení
uzávČrĤ OK PL3, OK PL2
j) Po provedení finálních terénních úprav musí být poklopy revizních šachet a zemních
souprav uvedeny do nivelety.
VyjádĜení ostatních správcĤ technické infrastuktury
VyjádĜení Krajského úĜadu - Jihoþeský kraj, odboru životního prostĜedí, zemČdČlství a
lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, ýeské BudČjovice ze dne 3.3.2011 þ.j. KUJCK
6663/2011/OZZL/2/To se sdČlením, že zámČr nepodléhá posuzování vlivĤ na životní
prostĜedí a veĜejné zdraví podle zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní
prostĜedí a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
Stanovisko Krajského úĜadu - Jihoþeský kraj, odboru životního prostĜedí, zemČdČlství a
lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, ýeské BudČjovice ze dne 8.3.2011 þ.j. KUJCK
6953/2011/OZZL/2/Vl z hlediska ochrany pĜírody a krajiny s tím, že zámČr nemĤže mít
samostatnČ nebo ve spojení s jinými zámČry významný negativní vliv na pĜíznivý stav
pĜedmČtu ochrany evropsky významných lokalit a ptaþích oblastí
11. Stavebník je povinen vodoprávnímu úĜadu oznámit za úþelem provedení kontrolní
prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
PĜed zahájením budování podzemních stČn
Po dokonþení podzemních stČn a zahájení výstavby nadzemní þásti železobetonové zdi
12. PĜed zapoþetím výkopových prací je stavebník povinen zjistit vytýþení a ochranu
podzemního kabelového þi jiného vedení pĜed poškozením.
13. V prĤbČhu stavby stavebník zajistí ochranu jakosti vody pĜed ropnými látkami z
použitých mechanizmĤ.
14. Po dokonþení stavby a jeho zamČĜení stavebník v pĜípadČ dotþení sousedních pozemkĤ
vyĜeší majetkoprávní vztahy k nim (výkup, smČna).
15. V pĜípadČ, že by došlo k dotþení sousedních pozemkĤ danou stavbou, budou do doby
užívání stavby uvedeny do pĤvodního stavu.
16. Vlastník vodního díla je ve smyslu ustanovení § 62 odst. 1 vodního zákona povinen
zajišĢovat technickobezpeþnostní dohled (dále jen TBD) a to prostĜednictvím odbornČ
zpĤsobilé osoby povČĜené Ministerstvem zemČdČlství dle § 62 odst. 2 vodního zákona.
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17. V þetnosti nejménČ jedenkrát za þtyĜi roky pĜizve vlastník vodního díla vodoprávní
úĜad k prohlídce daného vodního díla. Ve stejném termínu je vlastník vodního díla
povinen
pĜedkládat
vodoprávnímu
úĜadu
zprávu
o
výsledcích
z technickobezpeþnostního dohledu, nebo nastaly-li mimoĜádné okolnosti týkající se
bezpeþnosti vodního díla.
18. Rozsah a zajištČní þinnosti z hlediska bezpeþnosti, stability a mechanické pevnosti
vodního díla je dán Programem TBD zpracovaným odbornČ zpĤsobilou osobou podle
vyhlášky þ. 471/2001 Sb., o technickobezpeþnostním dohledu nad vodními díly, který
je pro provoz díla III. kategorie závazný.
19. K žádosti o kolaudaþní souhlas bude pĜedložen manipulaþní Ĝád vodního díla
vypracovaný ve smyslu vyhlášky MZe þ. 195 /2002, o náležitostech manipulaþních
ĜádĤ a provozních ĜádĤ vodních dČl.
20. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník na staveništČ umístí štítek s údaji k
danému dílu (bude doruþen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ).
21. Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li zapoþato se stavbou do dvou let ode dne nabytí jeho
právní moci.
Úþastníci Ĝízení dle § 27 odst. 1 správního Ĝádu:
Povodí Vltavy, s.p., Holeþkova 106/8, 150 24 Praha 5, Iý 70889953

OdĤvodnČní
MČstský úĜad Tábor, odbor životního prostĜedí, obdržel dne 18.3.2011 a doplnČnou 12.5. a
20.5.2011 žádost stavebníka, tj. Povodí Vltavy, s.p., Holeþkova 106/8, 150 24 Praha 5, Iý
70889953 zastoupeného na základČ plné moci VodohospodáĜským rozvojem a výstavbou a.s.,
(dále jen VRV a.s.) se sídlem NábĜežní 4, 150 56 Praha 5, Iý 47116901 (doruþováno na
adresu: Zátkovo nábĜeží 7, 370 01 ýeské BudČjovice), o stavební povolení ke stavbČ vodního
díla s názvem „Planá nad Lužnicí – protipovodĖová opatĜení“. SpoleþnČ se žádostí byl
pĜedložen projekt, který vypracoval Pöyry Environment, a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno,
Ing. OldĜich Neumayer, CSc., autorizovaný inženýr pro pozemní a vodohospodáĜské stavby,
ýKAIT 1000055 a Ing. Michal Novotný, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodáĜství a krajinného inženýrství, ýKAIT 1004564.
Souþástí projektu byla i dokladová þást, z které vodoprávní úĜad pĜi rozhodování vycházel a
která obsahovala:
− Stanovisko Povodí Vltavy, s.p. ZHV, Litvínovická 5, ýeské BudČjovice ze dne 25.2.2011
pod þ.j. 10652/2011-120
− Souhlas orgánu ochrany pĜírody a krajiny k zásahu do významného krajinného prvku
vydaný MČÚ Tábor, odborem životního prostĜedí v závazném stanovisku ze dne
12.8.2008 pod þ.j. METAB 40823/2008/OŽP/Hor
− Souhlas orgánu ochrany ZPF k trvalému odnČtí ze ZPF vydaný MČÚ Tábor, odborem
životního prostĜedí v závazném stanovisku ze dne 28.2.2011 þ.j. S-META
11069/2011/OŽP/SHa/2
− Koordinované závazné stanovisko HZS JþK, územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391
56 Tábor þ.j. HSCB-554-2/2011 UO-TA ze dne 16.2.2011
− Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihoþeského kraje se sídlem v ýeských
BudČjovicích, Územní pracovištČ Tábor, Palackého 350 ze dne 23.2.2011 spis. zn. SKHSJC 03638/2011, þ.j. KHSJC 03638/2011/HOK.TA
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− VyjádĜení orgánu státní památkové péþe – MČÚ Tábor þ.j. S-META 7986/2011/OR/Bíl/4
ze dne 3.3.2011
− VyjádĜení pĜíslušného silniþního správního úĜadu – MČÚ Tábor þ.j. METAB
7118/2011/OD/Nk ze dne 8.2.2011
− VyjádĜení Krajského úĜadu - Jihoþeský kraj, odboru dopravy a silniþního hospodáĜství, U
Zimního
stadionu
1952/2,
ýeské
BudČjovice
ze
dne
9.3.2011
þ.j.
KUJCK/7207/2011/ODSH/2
− VyjádĜení ěSD ýR ze dne 28.2.2011 þ.j. 1117/11-32200/3-AS
− VyjádĜení Policie ýeské republiky ze dne 16.2.2011 þ.j. KRPC-579-91/ýJ-2011-020806
− Územní rozhodnutí pĜíslušného stavebního úĜadu MČstský úĜad Sezimovo Ústí vydané
dne 14.8.2008 pod þ.j. MESU-1182/OSÚ/ÚR/2008/No-5/112 prodlouženo dne 25.1.2011
pod þ.j. MESU-2/2011/OSÚ/ÚR/No-4/5
− Souhlas místnČ pĜíslušného stavebního úĜadu MČstský úĜad Sezimovo Ústí vydané dne
14.8.2008 pod þ.j. MESU-1182/OSÚ/ÚR/No-6/112 a souhlas ke zmČnČ vydaný dne
17.5.2011 þ.j. MESU-2/2011/OSÚ/No-5
− Posudek o kategorizaci vodního díla z hlediska technickobezpeþnostního dohledu
vypracovaný spoleþností Vodní díla – TBD a.s. dne 1.3.2011
− VyjádĜení Správy a údržby silnic JþK p.o., Nemanická 3122/10, 370 10 ýeské
BudČjovice, závod Tábor, Vožická 2107, 390 41 Tábor þ.j. SÚS TA 174/2011 ze dne
17.2.2011 a doplnČné vyjádĜením þ.j. SÚS TA 298/2011 ze dne 7.3.2011
− VyjádĜení Telefónica O2, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 ze dne 25.10.2010 pod
þ.j. 128803/10
− VyjádĜení o existenci plynárenského zaĜízení v provozování E.ON ýeská republika, s.r.o.
a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 4.3.2011 þ.j. 1624/11 a ze dne 12.7.2011 þ.j.
5067/11
− VyjádĜení o existenci zaĜízení distribuþní soustavy (elektrická síĢ) v provozování E.ON
ýeská republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 7.10.2010 þ.j. E7445Z051029226
− Souhlas s þinností v ochranném pásmu zaĜízení distribuþní soustavy (elektrická síĢ)
v provozování E.ON ýeská republika s.r.o. ze dne 12.7.2011 þ.j. V1786-Z061121890
− Souhlasné stanovisko VUSS Pardubice þ.j. 7276 TA ÚP/2010-1420/PracýB ze dne
21.10.2010
− VyjádĜení ýEVAK ze dne 24.2.2011 þ.j. O11030000669
− VyjádĜení ostatních správcĤ technické infrastuktury
− VyjádĜení Krajského úĜadu - Jihoþeský kraj, odboru životního prostĜedí, zemČdČlství a
lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, ýeské BudČjovice ze dne 3.3.2011 þ.j. KUJCK
6663/2011/OZZL/2/To se sdČlením, že zámČr nepodléhá posuzování vlivĤ na životní
prostĜedí a veĜejné zdraví podle zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní
prostĜedí a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
− Stanovisko Krajského úĜadu - Jihoþeský kraj, odboru životního prostĜedí, zemČdČlství a
lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, ýeské BudČjovice ze dne 8.3.2011 þ.j. KUJCK
6953/2011/OZZL/2/Vl z hlediska ochrany pĜírody a krajiny s tím, že zámČr nemĤže mít
samostatnČ nebo ve spojení s jinými zámČry významný negativní vliv na pĜíznivý stav
pĜedmČtu ochrany evropsky významných lokalit a ptaþích oblastí
− Smlouva o postoupení práv a povinností uzavĜená dne 24.3.2011 mezi mČstem Planá nad
Lužnicí a Povodím Vltavy, s.p.
− Smlouva o výpĤjþce uzavĜená dne 31.3.2011 mezi mČstem Planá nad Lužnicí a Povodím
Vltavy, s.p.
− Nájemní smlouvy uzavĜené mezi Povodím Vltavy, s.p. a vlastníky dotþených pozemkĤ
− Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 18.3.2011 ve výši 3000,- Kþ
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Vodoprávní úĜad uznal žádost za zpĤsobilou k projednání ve vodoprávním Ĝízení dle
pĜíslušných ustanovení stavebního a vodního zákona a stanovil oznámením ze dne 6.6.2011
pod þ.j. S-META 28710/2011/OŽP/Kr/4 ve výše uvedené záležitosti termín ústního jednání
na den 22.6.2011 s upozornČním, že úþastníci Ĝízení a dotþené orgány mohou své pĜipomínky
a námitky uplatnit nejpozdČji pĜi ústním jednání. Tímto oznámením byl dále stanoven okruh
úþastníkĤ Ĝízení, kdy vodoprávní úĜad pĜihlížel k terénním dispozicím okolí stavby a
k možnosti ovlivnČní vodních pomČrĤ v dané lokalitČ. VlastníkĤm pozemkĤ pĜímo dotþených
stavbou, vlastníkĤm sousedních pozemkĤ a staveb na nich, vlastníkĤm a správcĤm technické
infrastruktury vodoprávní úĜad doruþoval oznámení veĜejnou vyhláškou. Za úþastníky Ĝízení
byli vzati i vlastníci sousedních pozemkĤ a staveb na nich.
Okruh úþastníkĤ byl stanoven v souladu s ustanoveními § 27 správního Ĝádu takto:
- dle odst. 1 – stavebník, tj. Povodí Vltavy, s.p., Holeþkova 106/8, 150 24 Praha 5,
Iý 70889953
- dle odst. 2 – vlastníci sousedních pozemkĤ a staveb na nich (uvedeni v rozdČlovníku
a v pĜíloze)
PĜedmČtem stavby je vybudování protipovodĖové ochrany mČsta Planá nad Lužnicí na úroveĖ
Q50 s bezpeþnostním navýšením o 0,3 m. Navržená protipovodĖová ochrana spoþívá
v omezení rozlivĤ protipovodĖovou stČnou, která je vetknutá do terénu a kopíruje bĜehovou
hranu. Je tvoĜena nadzemní a podzemní þástí. Nadzemní þást je z velké þásti tvoĜena
mobilním hrazením buć v celé výšce nebo ve zbývající þásti z pohledového železobetonu.
Podzemní þást tvoĜí štČtová stČna ukonþená železobetonovou korunou. Tam, kde není možné
štČtovnice beranit (napĜ. v místech kĜížení s inženýrskými sítČmi), je podzemní þást tvoĜena
injektáží. VnitĜní vody ohrožující za povodnČ chránČné území lze rozdČlit na vody jednotné
kanalizace, vody zachycené drenáží na vzdušním líci a vody z povodí Farského rybníka.
VnitĜní vody z jednotné kanalizace budou pĜeþerpávány pĜes linii PPO tak, aby nedošlo
k jejich vystoupání nad terén. VnitĜní vody mĤžou být þerpány spoleþnČ s vodami z drénu
nebo mobilními þerpadly z þerpacích šachet.
Vodoprávní úĜad posoudil popsanou stavbu s tím, že její realizací nedojde k ohrožení
celospoleþenských ani jiných zájmĤ chránČných vodním zákonem. Z výše uvedených dĤvodĤ
bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno vþetnČ podmínek a povinností pro stavbu i
provoz díla.

Pouþení úþastníkĤ
Proti tomuto rozhodnutí mĤže úþastník Ĝízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního
Ĝádu odvolání ve lhĤtČ l5 dnĤ ode dne jeho oznámení ke Krajskému úĜadu - Jihoþeský kraj se
sídlem v ýeských BudČjovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním uþinČným u
MČstského úĜadu Tábor, odboru životního prostĜedí. V odvolání úþastník uvede, proti kterému
výroku rozhodnutí smČĜuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními pĜedpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo Ĝízení, jež mu pĜedcházelo.
Odvolání se podává v poþtu osmi stejnopisĤ. Nepodá-li úþastník potĜebný poþet stejnopisĤ,
vyhotoví je na jeho náklady MČstský úĜad Tábor, odbor životního prostĜedí. Odvolání musí
mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního Ĝádu.
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Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního Ĝádu odkladný úþinek.
Odvolání jen proti odĤvodnČní rozhodnutí je nepĜípustné.

Otisk úĜedního razítka

Ing. Jan Fišer
vedoucí odboru životního prostĜedí MČÚ Tábor

Za vydání stavebního povolení se stanoví správní poplatek dle PĜílohy k zákonu þ. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, Sazebníku správních poplatkĤ, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši
3000,- Kþ, který byl uhrazen dne 18.3.2011.

Rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního Ĝádu vlastníkĤm pozemkĤ
pĜímo dotþených stavbou, vlastníkĤm sousedních pozemkĤ a staveb na nich a vlastníkĤm a
správcĤm technické infrastruktury doruþuje veĜejnou vyhláškou, která bude vyvČšena po
dobu 15 dnĤ na úĜední desce MČÚ Tábor, MČÚ Planá nad Lužnicí a zároveĖ zpĤsobem
umožĖujícím dálkový pĜístup.

VyvČšeno dne:………………………………….Sejmuto dne: ……………………………….
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Obdrží
Úþastníci Ĝízení:
Žadatel – Povodí Vltavy, s.p., Holeþkova 106/8, 150 24 Praha 5 zastoupen
VodohospodáĜským rozvojem a výstavbou a.s., Zátkovo nábĜeží 7, 370 01 ýeské BudČjovice
Vlastníci dotþených pozemkĤ:
Povodí Vltavy s.p., Holeþkova 106/8, 150 24 Praha 5
MČsto Planá nad Lužnicí
JiĜí Tomaschko, Vodiþkova 681/18, Praha, Nové MČsto, 110 00
Vlastimil Tomaschko, Václavská 88, JindĜichĤv Hradec III, 377 01
Josef Strnad, Turovec 9, Turovec, 391 21
Marie Strnadová, Turovec 9, Turovec, 391 21
Josef Zíka, Spojovací 161, Planá nad Lužnicí, Strkov, 391 11
Marie Zíková, Spojovací 161, Planá nad Lužnicí, Strkov, 391 11
Alena HoĜejší, Družstevní 466, BystĜice, 257 51
Ivana Nyklová, Malenická 1791/13, Praha, Chodov, 148 00
TċLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL, ýSLA 244, Planá nad Lužnicí, 391 11
Ing. Václav Vrkoþ, ýSLA 524, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
Mgr. Marcela Erbeková, Palackého 1032, Kostelec nad ýernými Lesy, 281 63
Marie Doudová, ýSLA 21, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
Danuška Rodová, Smetanova 379/3, Vimperk, Vimperk II, 385 01
Vlastníci pozemkĤ sousedících se stavbou:
uvedeni v pĜíloze
Správci a vlastníci technické infrastruktury:
ýEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 ýeské BudČjovice
Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o., Zákostelní 661, Planá nad Lužnicí
ěeditelství silnic a dálnic ýR, správa ýeské BudČjovice, Lidická 49/110, 370 44 ýeské
BudČjovice
Správa a údržba silnic Jihoþeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 ýeské
BudČjovice, závod Tábor, Vožická 2107
E.ON ýeská republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 ýeské BudČjovice
Telefónica O2, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Dotþené orgány a ostatní:
Krajský úĜad – Jihoþeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, ý. BudČjovice
– odbor životního prostĜedí, zemČdČlství a lesnictví
– odbor dopravy a silniþního hospodáĜství
Krajská hygienická stanice Jihoþeského kraje se sídlem v ýeských BudČjovicích, územní
pracovištČ Tábor, Palackého 350, 390 01 Tábor
Hasiþský záchranný sbor Jihoþeského kraje, Územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391 56
Tábor
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 560 02 Pardubice
MČstský úĜad Tábor – OŽP (orgán ochrany pĜírody a krajiny, orgán ochrany ZPF) – zde
– odbor dopravy
– odbor územního rozvoje
– OVV se žádostí o vyvČšení po dobu 15 dnĤ
MČÚ Sezimovo Ústí – stavební úĜad
MČÚ Planá nad Lužnicí – se žádostí o vyvČšení po dobu 15 dnĤ

Vypraveno dne: 25.7.2011
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MČsto Planá nad Lužnicí
MČsto Planá nad Lužnicí
Blažena Blažková
Zuzana Hodinková
Jaroslava Ungrová
Hana Blažková, Jaroslav Blažek
Zuzana Hodinková
MČsto Planá nad Lužnicí
ýeský rybáĜský svaz, MO Planá n/Lužnicí
Jaroslav Lenker
Mgr. Jan Chovanec
Milan Chovanec
Ivana Ludvíková
LudČk Koura
Eva BČlková
Vladimír Honza
Alena Novotná
Mgr. ZdenČk Žalud Ph.D.
NadČžda Miksová
Eva VojtČchová
Ing. Václav Vrkoþ
Mgr. Marcela Erbeková
Eva VojtČchová
Ing. Václav ýabelka
Ing. Radka Matyšová
Šahajda JiĜí, Šahajdová Eva
Marie Rybová

9/1
21/1
34/1
34/1
36/1
36/4
36/5
37/1
50/1
1015/1
1023/2
1023/2
1023/2
1025/1
1025/2
1025/2
1025/2
1039
1051/1
2633/15
2633/17
2633/17
2633/42
2633/43
2633/44
2633/45
2633/46
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Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 361, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 47, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 146, Planá nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 76, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 47, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 410, Planá nad Lužnicí, 391 11
Kpt. Stránského 981/19, Praha, ýerný Most, 198 00
Zákostelní 659, Planá nad Lužnicí, 391 11
Jaselská 2327, 390 03 Tábor
Hromádkova 1129/19, 390 02 Tábor
Šumavská 893, Kaplice, Kaplice, 382 41
Olšanská II 83, Brandýsek, Olšany, 273 41
nám. PĜátelství 2801/2, Tábor, 390 05
ObráncĤ míru 1245, Strakonice, Strakonice I, 386 01
Zákostelní 48, Planá nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 608, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 523, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 524, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
Palackého 1032, Kostelec nad ýernými Lesy, 281 63
ýSLA 523, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 522, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 521, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
SobČslavská 2227, Tábor, 390 02
ýSLA 519, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11

adresa

Olga Koutenská
Pavla Jordáková
Ing. Václav Vrkoþ
Mgr. Marcela Erbeková
ýR - Povodí Vltavy, s.p.
MČsto Planá nad Lužnicí
MAGA spol. s r.o.
Jana Turková, JiĜí Turek
Dana DaĖová, Karel DaĖa
Irena Nováková, Otakar Novák
MAGA, spol. s r.o.
MČsto Planá nad Lužnicí
Jana Turková, JiĜí Turek
ýESKÝ RYBÁěSKÝ SVAZ, MO PLANÁ
N/LUŽNICÍ
MČsto Planá nad Lužnicí
Ing. Antonín Beck
Ing. Antonín Beck
Mgr. Dagmar Pastuchová, MUDr. Pavel
Pastucha
Gabriela Marešová
JiĜí Brousil
Ludmila Springerová
Marie Zíková, Josef Zíka
Vlastimil Tomaschko
JiĜí Tomaschko
Josef Strnad, Marie Strnadová
Josef Petr
Marie KoláĜová
Petra Hrušková
Petr Vorasický
Petr Vorasický
MČsto Planá nad Lužnicí
Petr Vorasický

S-META 28710/2011/OŽP/Kr/7

63
63
63
65
65
65
65
212
1052
1052
1009/1
1009/2
1009/3
1010/1

50/4
58
59
61

2633/47
2633/48
2633/50
2633/50
3288
9/2
40/1
45/1
45/2
49/1
49/2
49/3
49/4
50/3

16/17

Helsinská 2733/2, Tábor, 390 05
SocháĖova 1133/3, Praha 6
KĜejpského 1531/6, Praha, Chodov, 149 00
Varšavská 2728/3, Tábor, 390 01
Spojovací 161, Planá nad Lužnicí, Strkov, 391 11
Václavská 88, JindĜichĤv Hradec III, 377 01
Vodiþkova 681/18, Praha, Nové MČsto, 110 00
Turovec 9, Turovec, 391 21
ýSLA 243, Planá nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 291, Planá nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 291, Planá nad Lužnicí, 391 11
BoĜivojova 831/75, Praha, Žižkov, 130 00
BoĜivojova 831/75, Praha, Žižkov, 130 00
Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
BoĜivojova 831/75, Praha, Žižkov, 130 00

ýSLA 410, Planá nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 86, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 86, Planá nad Lužnicí, 391 11

ýsla 518, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 517, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 524, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
Palackého 1032, Kostelec nad ýernými Lesy, 281 63
Povodí Vltavy, Holeþkova 106/8, Praha, Smíchov, 150 24
Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 36, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 665, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
BudapešĢská 2787/2, Tábor, Tábor, 390 05
ýSLA 35, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 36, Planá nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 665, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11

ýR - Povodí Vltavy, s.p.
Olga Márová, Wesley Mára
Aleš Weinzettel, Marie Weinzettelová
Monika Vaverová, Stanislav Vavera
MČsto Planá nad Lužnicí
Josef Melena, Lenka Melenová
Josef Melena, Lenka Melenová
Ing. JiĜí Bláža, Zlatuše Blážová
MČsto Planá nad Lužnicí
Alena HoĜejší
Ivana Nyklová
Roman Blažek
Ing. Svatopluk Blažek
Ing. Svatopluk Blažek, Marie Blažková
Ing. Svatopluk Blažek, Marie Blažková
Marie Doudová

ýR - Povodí Vltavy, s.p.

Petr Vorasický
Petr Vorasický
Petr Vorasický
TċLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL
Sportovní klub tenisu
TċLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL
Sportovní klub tenisu
Hana ěíhová
MČsto Planá nad Lužnicí
Marcela MaĢhová
Ludmila Lukšanová, Miloš Lukšan
Josef Petr
MČsto Planá nad Lužnicí

S-META 28710/2011/OŽP/Kr/7

3247/3
3247/4
3247/5
3247/6
3247/7
3247/8
3247/9
3276
71/3
71/3
71/2
71/2
70/1
70/2
2612/3

3247/2

1010/2
1011
1012
1014/9
1014/12
1014/5
1014/6
1023/1
2612/2
2633/31
2633/33
2634/2
3247/10
3247/11

17/17

BoĜivojova 831/75, Praha, Žižkov, 130 00
BoĜivojova 831/75, Praha, Žižkov, 130 00
BoĜivojova 831/75, Praha, Žižkov, 130 00
ýSLA 244, Planá nad Lužnicí, 391 11
Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 244, Planá nad Lužnicí, 391 11
Planá nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 50, Planá nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 531, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 532, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 243, Planá nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
ÚstĜední kontrolní a zkušební ústav zemČdČlský, Hroznová 63/2, Brno, 656
06
ÚstĜední kontrolní a zkušební ústav zemČdČlský, Hroznová 63/2, Brno, 656
06
ýSLA 72, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 513, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 25, Planá Nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 26, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 26, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 68, Planá nad Lužnicí, 391 11
Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
Družstevní 466, BystĜice, 257 51
Malenická 1791/13, Praha, Chodov, 148 00
ýSLA 216, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 620, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 620, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 620, Planá nad Lužnicí, 391 11
ýSLA 21, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11

