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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05Praha 4, IČ 65993390 (adresa pro
doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České
Budějovice),
které zastupuje
na základě plné moci společnost Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ
46347488,
(dále jen „stavebník“) dne 29.3.2017 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního
díla:
SO 329.1 – Přeložka melioračního kanálu km 147,810
SO 331 - Přeložka vodovodu DN 1000 km 139,571
SO 333 - Přeložka vodovodu DN 400 km 144,600
SO 334 – Přeložka vodovodu DN 300 km 147,285
v rámci stavby D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
(dále též „stavba“) na pozemcích:
SO 329.1 :
884/5 , 884/8, 995/37, 995/38, 884/6, 884/7, 995/68 ( v ÚR původně 884/1)
v katastrálním území Krasejovka , hydrogeologický rajon 2160, VÚ Malše od Stropnice po ústí toku
Vltava ( HVL_0370).
Souřadnice staveb: x= 1177453, y= 759205 až x= 1177464, y= 759139,
SO 331: 719/6, 720/2, 719/11, 719/4, 720/1, 719/5 v katastrálním území Staré Hodějovice,
hydrogeologický rajon 2160, VÚ Malše od Stropnice po ústí toku Vltava ( HVL_0370), na pozemcích
p.č. 568/1, 186/1, 186/2, 186/5 v katastrálním území Roudné, na poz.p.č. 174/17, 180/1, 180/7,
174/18, 174/19 v katastrálním území Vidov, souřadnice x= 1170893, y= 754890 až x= 1170471, y=
754782,
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SO 333: 2693/33, 2693/47, 2687/3, 2693/30, 2693/31, 2693/55, 2693/63, 2693/65, 2693/28
v katastrálním území Kamenný Újezd, souřadnice x= 1174921, y= 757368 až x= 1174893, y= 757305,
SO 334: 554/4, 544/11, 553/1, 557/3, 995/69, 555/1, 995/70, 995/71 v katastrálním území
Krasejovka, p.č. 36/7, 36/13 v katastrálním území Otmanka, souřadnice x= 1177113, y= 758904 až x=
1177237 až y= 758841.
SO 329.1 – Přeložka melioračního kanálu km 147,810 – přeložka má délku 86,75 m. Kanál se ocitá
v kolizi s navrhovaným dálničním tělesem. V rámci nového návrhu dojde k podchycení zatrubnění
v nově vysazené šachtě Š4 a provedení potrubí pod tělesem dálnice v kolmém směru a dále od šachty
Š2 podle tělesa dálnice až k napojení ve vysazené šachtě Š1. Do šachet Š1 a Š4 bude ve dně zaústěno
stávající potrubí DN 600. Do šachet Š2 a Š4 budou zaústěny svodné meliorační drény DN 150 (
součást SO 370). Potrubí v úseku mezi šachtami Š2 a Š4 bude obetonováno do výše 30 cm z důvodu
velkého zatížení od tělesa dálničního náspu. Sklon je navrhován jednotný 0,5%. Potrubí bude
z betonových trub DN 600 s integrovaným pryžovým těsněním. V úseku pod dálničním tělesem je
navrhováno potrubí z trub železobetonových hrdlových DN 600. Šachty budou betonové
prefabrikované včetně dna. Šachta bude vytažena 0,5 m nad terén.
SO 331 - Přeložka vodovodu DN 1000 km 139,571- jedná se o přeložku stávajícího ocelového
vodovodního potrubí DN 1000, jehož současná trasa je v kolizi s navrhovanou dálnicí. Přeložka bude
z ocelových trub DN 1020/10 mm s vnitřní cementací a s vnější protikorozní ochranou ( trojnásobná
zesílená izolace s těžkou ochranou proti agresivnímu prostředí). Pod tělesem stávající komunikace
bude vodovodní potrubí uloženo v chráničce délky 20 m. Chránička je navržena z trub ocelových DN
1400 s vnější protikorozní ochranou z PE. Potrubí bude v chráničce uloženo na kluznicích. Vlastní
potrubí bude v chráničce opatřeno těžkou cementovou ochranou. Potrubí je chráněno proti korozi
katodickou ochranou, zařízení katodické ochrany se nachází mimo vlastní přeložku trasy. Vzhledem
k použití svařovaného ocelového potrubí pro překládaný úsek nebude v běžné trase tato ochrana
narušena. Celková délka přeložky je cca 538 m.
SO 333 - Přeložka vodovodu DN 400 km 144,600 – jedná se o přeložku stávajícího ocelového
potrubí DN 400, jehož současná trasa je v kolizi s pilířem navrhovaného mostu SO 209. Stávající
vodovod je v této části proveden z ocelového potrubí DN 400. Přeložka vodovodu bude v souladu
s požadavkem správce vybudována z ocelových trub 400/10 mm ( tlaková tř. PN 16) s vnitřní
cementací a s vnější protikorozní ochranou- trojnásobná zesílená izolace s těžkou ochranou proti
agresivnímu prostředí. Součástí přeložky je i ochrana stávajícího vodovodu OC DN 100, který se
nachází pod mostem SO 209. Na vodovodu je navrženo osazení ocelové, podélně půlené svařované
chráničky DN 300. Délka chráničky je 45 m. Potrubí je chráněno proti korozi katodickou ochranou,
zařízení katodické ochrany se nachází mimo vlastní přeložku trasy. Celková délka přeložky je cca 89
m.
SO 334 – Přeložka vodovodu DN 300 km 147,285 – stávající vedení vodovodu OC DN 325 se ocitá
v kolizi s nově navrhovaným zářezem dálničního tělesa. V rámci nového návrhu je přeložka vedena
v odřezu dálničního tělesa, kdy pravá strana dálnice je v úrovni terénu, levá strana je v zářezu ( dno
příkopu je cca 1,8 m pod stávajícím terénem). Na levé straně je souběžně s dálnicí vedena příjezdová
komunikace k retenční nádrži ( SO 348.3). Potrubí bude pod tělesem dálnice zdvojeno a umístěno
v ocelových chráničkách DN 600. Chráničky budou vyvedeny do monolitických armaturních šachet
s osazenými armaturami. Od armaturních šachet bude potrubí vedeno podle tělesa zářezu při obou
stranách dálnice až k napojení na stávající vodovodní řad. Na konci přeložky v místě vrcholového
lomu bude umístěn automatický vzdušník v šachtě z prefabrikovaných dílců DN 1000. Odkalení je
umístěno v nejnižším místě přeložky tj. v armaturní šachtě AŠ2, ze které je vyvedeno odpadní potrubí
z PP DN 150 do přilehlé vodoteče. Přeložka bude provedena z ocelového potrubí ( 323,9 x 8 mm)
s vnitřní cementovou izolací a s vnější PE izolací. Vodovodní potrubí v ocelových chráničkách bude
opatřeno navíc vnější těžkou cementovou ochranou. Spoje potrubí budou prováděny svařováním,
v šachtách jsou navrhovány přírubové spoje. Oblouky v trase budou řešeny dodanými segmenty.
Chráničky budou ze silnostěnné oceli DN 600 s vnitřní izolací epoxidovým nástřikem a s vnější PE
izolací. Potrubí v chráničce bude uloženo na kluzné objímky, které budou na každém konci chrániček
zdvojené. Na chráničce bude umístěn měřící objekt chráničky POCH. Armaturní šachty AŠ1 a AŠ2 jsou
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navrhovány železobetonové monolitické, vodotěsné, vrch stropní desky bude vytažen 0,8 m nad
úrovní terénu.
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí jako věcně příslušný podle
ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), jako speciální
stavební úřad podle ust. § 15 odst. 4 vodního zákona a ust. § 15 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), podle ust.§ 39 odst. 2 správního řádu,
obdržel dne 29.3.2017 žádost o povolení stavby vodního díla ( viz výše uvedené stavby). Výše
uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.
Žádost nebyla úplná a proto vodoprávní řízení zdejší odbor přerušil a vyzval k doplnění podkladů do
31.12.2017 ( usnesení o přerušení řízení ze dne 5.5.2017, zn. OOZP 4562/2017 Sn).
Součástí žádosti zplnomocněného zástupce dne 27.12.2017 o prodloužení lhůty k doplnění podkladů
do 30.4.2018 bylo i zúžení původně podané žádosti, tzn. vypuštění stavebního objektu SO 370úprava meliorací, proto se zde objekt už nevyskytuje.
Dne 8.1.2018 bylo vydáno usnesení o prodloužení lhůty k doplnění podkladů do 30.4.2018. Do této
lhůty bylo řízení doplněno o podklady ( kromě smlouvy s vlastníky poz.p.č. 720/2 k.ú. Staré
Hodějovice, 186/1 k.ú. Roudné, 884/8 k.ú. Krasejovka).
Jedná se o navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (díle jen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
nejsou občanská sdružení (spolky) oprávněny požadovat, aby byly předem informovány
o zahajovaných správních řízeních.
Podle § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se navazující řízení vždy považuje za
řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu. Pro řízení s velkým počtem účastníků jsou
podmínky pro doručování písemností ve správním řízení upraveny zejména v § 144 správního řádu.
Předmětem stavebního řízení je prioritní dopravní záměr ve smyslu § 23a zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Ve věci shora uvedeného záměru bylo vydáno prodloužení územního rozhodnutí dne 23.8.2011 pod
zn.: SU/1754/2011 Tm, které nabylo právní moci dne 1.10.2011. Platnost územního rozhodnutí je
zachována, neboť již bylo započato s realizací některých stavebních objektů.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona
upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 9.8.2018.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor ochrany životního prostředí,
Magistrát města České Budějovice, v úřední dny pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. a pátek od
8,00 do 11,30 hod.). Osobní návštěvu úřadu je vhodné předem telefonicky dohodnout.
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Účast veřejnosti v řízení je upravena zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí ( zák.č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Veřejnost se při splnění podmínek stanovených zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí
může stát účastníkem navazujícího řízení, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu
orgánu, který navazující řízení vede, a to do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace.
Účastníkem navazujícího řízení se stává též obec dotčená záměrem nebo dotčená veřejnost uvedená
v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to pokud se podáním
písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne
zveřejnění této informace. V podání písemného oznámení doloží splnění podmínek dle § 3 písm. i)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost
uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že
nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.
S odkazem na § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby
dopravní infrastruktury“), stavební úřad konstatuje, že předmětná stavba je dopravní infrastrukturou
ve smyslu citovaného zákona.
Přestože stavebník neprokázal vlastnictví ke všem stavbou dotčeným pozemkům, nepřistoupil
stavební úřad k přerušení řízení pro doplnění žádosti, neboť s odkazem na § 2 odst. 4 zákona o
urychlení výstavby dopravní infrastruktury, stavební úřad v případě staveb ve smyslu tohoto zákona,
oznámí zahájení stavebního řízení i bez dokladů dle ustanovení § 110 odst. 2 stavebního zákona.
Stanovení okruhu účastníků stavebního řízení:
účastníky stavebního řízení jsou dle § 109 stavebního zákona:
a) stavebník,
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním
stavby přímo dotčena,
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno,
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno,
g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny
veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v
územním rozhodnutí.
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. c) stavebního zákona:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zdeněk Veselý, Krasejovka 18, 370 07 Kamenný Újezd
Eržika Nevařilová, Průběžná 36, 370 04 České Budějovice
Václava Talířová, Sídliště 504, 382 32 Velešín
Obec Staré Hodějovice
Ing.Petr Votruba, Lesní 779, 373 41 Hluboká nad Vltavou
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Milena Divišová, Světlíky 5, 370 10 České Budějovice
Růžena Vojčová, Na Návsi 38, 370 08 Staré Hodějovice
Marie Nováková, Na Zlaté stoce 59, 370 05 České Budějovice
Zdeněk Blažek, Horní 141, 370 08 Staré Hodějovice
Jaroslava Maříková, Pod Hrází 1047, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Marie Korčáková, Střížovská 4, 370 08 České Budějovice
Jiřina Padrtová, Třebotovice 2442, 370 06 České Budějovice
Ing. Adéla Peltanová, Hodějovická 242, 370 08 Staré Hodějovice
Marie Tondrová, A.Janouška 17, 370 08 České Budějovice
Karel Tondr, Prachatická 25, 370 05 České Budějovice
Pavel Hirsch, Borovnice 44, 370 07 Č.Budějovice
Miloslava Čoudková, Libínské Sedlo 23, 383 01 Prachatice
Václav Farka, Jiráskovo nábř.. 1, 370 04 České Budějovice
Ing. Karel Tondr, Nábřežní 85, 386 01 Strakonice
Miloslav Farka, Jasanová 30, 370 08 České Budějovice
SÚS Jihočeského kraje České Budějovice
Vladimír Čermák, B.Smetany 28, 370 01 České Budějovice
Obec Vidov
Jana Sedláčková, Nedabyle 99, 370 07 Č.Budějovice
Karel Sedláček, Nedabyle 99, 370 07 Č.Budějovice
Ing.Josef Brouček, Vidov 45, 370 07 Č.Budějovice
Jana Kačírková, Vidov 28, 370 07 Č.Budějovice
Obec Kamenný Újezd
Marie Špulková, Doudleby Straňany 33, 370 07 Č.Budějovice
Marie Veselá, Puklicova 30, 370 04 České Budějovice
Jana Fürbeková, Vodňanská 7, 370 11 České Budějovice
Petr Vávra, Nedabyle 71, 370 07 Č.Budějovice
Miroslav Havlíček, Krasejovka 16, 370 07 Kamenný Újezd
Jana Havlíčková, Krasejovka 16, 370 07 Kamenný Újezd
Jiří Paťcha, Milíkovice 3, 370 07 Kamenný Újezd
Petr Žáček, U Hřiště 437, 382 32 Velešín
Václav Žáček, Sídliště 458, 382 32 Velešín
Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
ČD- Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na pozemcích:
884/2, 995/34, 884/8, 995/65, 55/6, 995/69, 557/12, 995/74, 557/3, 554/4 v katastrálním území
Krasejovka,
719/3, 719/10, 719/6, 719/7, 720/4, 720/30, 720/31, 720/32, 720/33, 720/34, 720/14 v katastrálním
území Staré Hodějovice
186/7, 186/2, 186/16 v katastrálním území Roudné, 174/17, 174/14, 174/16 v katastrálním území
Vidov
2693/27, 2693/28, 2693/32 v katastrálním území Kamenný Újezd,
36/8, 36/14 v katastrálním území Otmanka
a současně ti, kteří mají k výše uvedeným pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, které
může být prováděním stavby přímo dotčeno. Tito účastníci jsou ve smyslu § 112 odst. 1 stavebního
zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. g) stavebního zákona:
IČ: 002 44 732
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V okamžiku vypravení oznámení o zahájení řízení vodoprávní úřad žádného účastníka podle tohoto
ustanovení neeviduje
Poučení účastníků:
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.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se podle § 114
odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
V řízeních, v nichž více účastníků uplatňuje shodný zájem, může k usnadnění průběhu řízení správní
orgán vyzvat tyto účastníky, aby si v přiměřené lhůtě zvolili společného zmocněnce. Účastníci si
mohou společného zmocněnce zvolit i bez výzvy.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Žadatele upozorňujeme, že je nutné dodat tyto podklady:


Právo založené smlouvou provést požadované stavby – pozemek p.č. 720/2 k.ú. Staré
Hodějovice, 186/1 k.ú. Roudné, 884/8 k.ú. Krasejovka

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrátu města České Budějovice
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů dle § 115 odst. 9 vodního zákona na úřední desce
Magistrátu města České Budějovice (popřípadě místně příslušných stavebních úřadů). Vývěsní lhůta
začíná den po posledním (třicátém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být
vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu (Odboru ochrany životního prostředí
Magistrátu města České Budějovice).
Toto bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne : ………………………………………….

Sejmuto dne : ………………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:
stavebník (dodejka)
Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno- zastupuje stavebníka
Ředitelství silnic a dálnic ČR České Budějovice
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Magistrát města – Odbor vnitřních věcí – Úřední deska, -zde- k umístění na úřední desce (dodejky) –
se žádostí o vyvěšení na 30 dnů
dotčené orgány (na vědomí)
Obecní úřad Vidov se žádostí o vyvěšení na 30 dnů
Obecní úřad Kamenný Újezd se žádostí o vyvěšení na 30 dnů
Obecní úřad Roudné se žádostí o vyvěšení na 30 dnů
Obecní úřad Staré Hodějovice se žádostí o vyvěšení na 30 dnů
Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu
Ministerstvo životního prostředí, 710 odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence
Magistrát města České Budějovice – odbor památkové péče
Magistrát města České Budějovice – stavební úřad
Magistrát města České Budějovice – odbor dopravy a silničního hospodářství
Magistrát města OOŽP – odd. ochrany lesa- zde
Magistrát města OOŽP- odd. ochrany přírody a krajiny- zde
Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice
Povodí Vltavy, s.p. Praha
na vědomí
Statutární město České Budějovice – náměstek primátora Ing. František Konečný, Ph.D.
Ostatním účastníkům je toto oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu „veřejnou
vyhláškou“. Seznam účastníků, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou, je uveden na jiném místě
tohoto oznámení.

IČ: 002 44 732

DIČ: CZ 077 002 44 732

číslo tel. ústředny: 38 680 11 11

