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Rozšíření a dostavba kanalizace v obci Heřmaň

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Písek, odbor ţivotního prostředí jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst.
2) a § 61 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle ust.§ 11
zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zák.č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a speciální stavební úřad
dle § 15 odst. 1 písm.d) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), a § 15 odst. 4 vodního zákona, všechny ve znění pozdějších předpisů, na základě
ţádosti podané dne 25.5.2011 a výsledku vodoprávního řízení vydává ţadateli:
Název :
Identifikační číslo:
Sídlo :
OKEČ :
CZ-NACE

Obec Heřmaň
00249653
Heřmaň čp. 101, 398 11 Protivín
751100
841100

povolení
podle § 15 odst.1 a 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, a to k provedení stavby
vodních děl v k.ú. Heřmaň, a to gravitačních kanalizačních řadů (stok) jednotné kanalizace
v celkové délce 2 152 m, z kanalizačních plastových rour z materiálu PP, s napojením na
připravovanou ČOV – povolenou rozhodnutím čj. ZP01/2009/26600/8/NC ze dne 29.9.2010.
Stavba obsahuje:
- kanalizační stoku
- kanalizační stoku
- kanalizační stoku
- kanalizační stoku
- kanalizační stoku
- kanalizační stoku
- kanalizační stoku

D 1- v celkové délce 368,8 m ( DN 400=157 m, DN 300= 211,8 m)
D 2 – v celkové délce 366 m ( DN 400= 55 m, DN 600= 311 m)
D 3 – v délce 245 m z DN 400
D 4 – v délce 331 m z DN 300
D 5 – v délce 66 m z DN 300
D 6 – v délce 229 m z DN 800
D 7 – v délce 43 m z DN 800, včetně odlehčovací komory – v šachtě Š2
(v km 0,043) s poměrem ředění 1+19 Q24 ;
- kanalizační stoku D 8 – v délce 110,5 m z DN 300
- kanalizační stoku D 9 – v délce 392,7 m z DN 400
Kanalizační stoky budou provedeny v k.ú. Heřmaň na pozemcích dle KN p.č. :
884/1, 884/2, 516/1, 526/1 (dle PK 525), 515, 854/1, 882/1, 420/2, 42/2 st., 850, 882/2, 27 st.,
83/4, 83/3, 83/1, 95/21, 93/1, 870/1, 105 st.
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Orientační údaje o umístění stavby :
- obec - Heřmaň [549398], kraj Jihočeský
- č.h.p. 1-08-03-096
- dle souřadnic XY : začátek - 776184, 1133667;
konec - 776193, 1134449;
Účel stavby – kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu platného znění zák.
č. 274/2001 Sb.
Pro provádění stavby vodního díla se dle § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto povinnosti
a podmínky :
1) Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, zpracované Milanem
Balounem, autorizovaným technikem pro stavby vodohospodářské stavby (ČKAIT 0101151)
v únoru 2011.
2) Při provádění stavby budou dodrţeny obecné technické poţadavky na výstavbu vodních děl,
zejména dle platných znění zák.č. 274/2001 Sb., vyhl.č. 428/2001 Sb. a dále vyhl. č. 590/2002
Sb., o technických poţadavcích pro vodní díla.
3) Stavebník odpovídá za to, ţe veškeré kabely a podzemní i nadzemní vedení nebudou
výstavbou narušeny.
Před zahájením prací stavebník toto písemně oznámí správcům sítí a zajistí jejich vytýčení,
včetně splnění podmínek z vydaných vyjádření. Upozorňujeme zejména na vedení - E.ON
Česká Republika s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., SŢDC, ČD, aj.
Před zahájením prací aktualizuje stavebník stanoviska správců podzemních a nadzemních
vedení, pokud by pozbyla platnost.
4) O provádění prací bude stavebník v předstihu písemně informovat uţivatele okolních
nemovitostí a zajistí trvalý přístup do jejich nemovitostí. V případě nutnosti omezení příjezdu při
provádění prací v jednotlivých fázích výstavby bude toto omezení na nezbytně nutnou dobu a
bude projednáno s vlastníky sousedních nemovitostí minimálně 15 dnů předem.
5) Případné změny oproti projektu nesmí být provedeny bez předchozího projednání
s příslušným stavebním úřadem, tj. zdejším odborem.
6) Pro dokončení stavby se stanoví termín do 31.12.2013.
7) Stavebník zajistí při provádění prací záchranný archeologický dozor.
8) Stavbu nelze provádět svépomocí. Stavbu můţe provádět jako zhotovitel jen stavební
podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím
s oprávněním v oboru vodních staveb.
9) Stavebník před zahájením stavby písemně oznámí odboru ŢP MěÚ Písek termín zahájení
stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, resp. doklad o
odborné způsobilosti stavbyvedoucího, který bude zabezpečovat odborné vedení této konkrétní
stavby.
10 ) Při realizaci stavby budou dodrţeny poţadavky :
- Dráţního úřadu – sekce stavební, oblast Plzeň zn. ML-SOL0511/10-2/Vd a DUCR45158/10/ Vd ze dne 8.9.2010 :
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předloţené Dráţnímu úřadu.
2. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Dráţním úřadem.
3. Stavbu lze povolit na základě projektové dokumentace zajišťující její ochranu proti vibracím.
4. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny dráţní objekty a zařízení.
5. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s
dráţními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
6. Při provádění stavby nesmí být ohroţena bezpečnost a plynulost ţelezničního provozu. Veškeré kroky
při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky
kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
7. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před
účinkybludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
8. Stavebník je povinen písemně oznámit Dráţnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v
rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
9. Po ukončení stavby poţádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Dráţní úřad
vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve
věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu ke
zřízení stavby a se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.
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- SŢDC ze souhrnného stanoviska zn.7425/2010-SDC CBE-OPS ze dne 6.8.2010, a to
zejména:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Stavba musí být v souladu s platnou legislativou. Při provádění prací v blízkosti kolejí musí
zhotovitel dodrţovat vyhlášku Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb., v platném znění, kterou se
vydává stavební a technický řád drah, zejména ustanovení §11 o volném schůdném prostoru podél
koleje v šířce 3 m (+ přiráţka v oblouku) od osy krajní koleje. V tomto prostoru nesmí být skladován
ţádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.
Realizací stavby nesmí dojít k ohroţení bezpečnosti a plynulosti ţelezničního provozu.
V místě stavby se nachází naše podzemní zařízení, které respektujte ve smyslu přiloţených
vyjádření – viz příloha č. 1 a 2.
Upozorňujeme na moţná rizika plynoucí z provádění prací v blízkosti koleje (pohyb dráţních
vozidel, hluk, vibrace apod.), proto je nutno zajistit bezpečnost pracoviště a zaměstnanců.
Uvedená trať elektrizovaná jednofázovou trakční proudovou soustavou 25kV/50Hz. Při práci
v bezprostřední blízkosti trati je nutno dodrţet ČSN 34 3109-Bezpečnostní předpisy pro činnost na
trakčním vedení a v jeho blízkosti. Mechanizace ani její pohyblivé části se nesmí přiblíţit na
vzdálenost menší neţ 2 m od trakčního vedení.
Část stavby zasáhne na pozemek SŢDC, parc. č. 420/2 v k.ú. Heřmaň.Na tuto část stavby musí být
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene s našim právním oddělením –
kontakt Mgr. Tomáš Koblenec, č.t. 972 544 409. K ţádosti přiloţte snímek z KN se zákresem
skutečné délky umístění zařízení na pozemku SŢDC, naše Souhrnné stanovisko a souhlas
Dráţního úřadu Plzeň.
Stavebník, jehoţ objekt bude realizován v ochranném pásmu dráhy, si je vědom veškerých
negativních vlivů plynoucích z provozu dráhy (především vibrací), proto nebude na SŢDC
poţadovat ţádných opatření, ale provede je na vlastní náklady.
Před zahájením stavby předloţí investor SDC Č. Budějovice doklad o povolení vstupu do obvodu
dráhy. Tento doklad vystavuje : SŢDC, Odbor krizového řízení, Purkyňova ul. 22, 304 88 Plzeň,
kontakt - Helena Mičanová, tel. 972 522 495.
Před zahájením prací poţádá investor stavby o technický dohled za úplatu (pro objekty v obvodu
dráhy). Kontaktní osoba dráţního dohledu - Správa tratí Strakonice, vedoucí provozního oddělení
Pavel SAMUEL č. t. 972 543 486, mobil 724 030 134.

11) S odpady, vzniklými při stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platným zněním
zák.č. 185/2001 Sb. Výkopový materiál bude pouţit zpět do výkopu a na urovnání terénu,
k recyklaci – Rekultivace Písek, příp. na skládku Vydlaby.
12) Stavbou bude dotčena silnice III/1404. Provádění prací v místě silnice podléhá povolení
zvláštního uţívání silnice, k jehoţ vydání je příslušný MěÚ Písek – odbor dopravy. Do povolení
budou zahrnuty podmínky správce silnice, tj. SÚS a projekt DIO, odsouhlasený Policíí ČR DI
Písek.
Při realizaci stavby bude dodrţeno stanovisko MěÚ Písek, odbor dopravy
čj.MUPI/2011/17859/Hrn./Stan.-053 ze dne 30.5.2011 :
1. Budou splněny podmínky a poţadavky vlastníka/správce pozemní komunikace dotčené trasou
vodovodu a kanalizace - Správa a údrţba silnic Jihočeského kraje, závod Písek u vyjádření zn.
SUSPI-380/2011 ze dne 4.5.2011.
2. V rámci ochrany komunikace - silnice č. III/1404 upozorňujeme ţadatele o vydání stavebního
povolení, ţe vozovka silnice č. III/1404 vedoucí obcí Heřmaň byla nedávno opravena z dotačních
programů a má nový kryt. Z těchto důvodů a z důvodů ochrany komunikace doporučujeme provést
rekonstrukci dotčeného jízdního pruhu vozovky silnice po uloţení stavby kanalizace a vodovodu s
prodlouţenou zárukou.
3. Pro zásahy (výkopy, protlaky, podvrty, zábory, uloţení vodovodu a kanalizace atd.) do dotčené
silnice č. III/1404 v obci Heřmaň, je nutno předem v dostatečném časovém předstihu požádat MěÚ
Písek, odbor dopravy o povolení zvláštního užívání, popř. uzavírky pozemní komunikace dle §§ 25
a 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně předloţení
dopravně inţenýrského opatření, zpracovaného projektantem s autorizací doprava, řešící zejména
organizaci vedení dopravy ve stavbou dotčených úsecích komunikace, vjezdy a výjezdy na
staveniště, vjezdy a vstupy do jednotlivých objektů (rodinných domů, popř. provozoven) podle
postupu stavebních prací a zajištění bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců při
výstavbě. Dále bude k ţádosti předloţen projekt organizace výstavby (prováděcí dokumentace
stavby), řešící mimo jiné téţ případnou etapovitost výstavby a ochranu přilehlé pozemní
komunikace, zvláště vozovky před poškozením a znečištěním stavebními pracemi. Výkopy
v ozeleněných plochách podléhají povolení Obce Heřmaň.
4. V průběhu výstavby nesmí docházet k poškozování a znečisťování dotčené a přilehlé silnice.
5. Stavbou rozšíření a dostavba kanalizace v obci Heřmaň nesmí dojít k narušení a ke zhoršení
stávajících odtokových poměrů komunikace v zájmové oblasti.
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13) Při provádění stavby nesmí být poškozena stávající vzrostlá zeleň. Pokud by vyvstala
nutnost vyjímečného odstranění zeleně, je to moţné pouze na základě povolení, vydaného
příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.
Toto rozhodnutí není rozhodnutím povolujícím odstranění stromů ani náletové vegetace.
14) Při realizaci stavby budou dodrţeny poţadavky E.ON ČR, s.r.o. ze stanoviska zn. M18391Z051003347 ze dne 17.2.2010 a Telefonica O2 čj. 10954/10/CCB/VV0 ze dne 8.2.2010.
15) Stavebník zajistí dodrţení podmínek ze závazného stanoviska orgánu ochrany PZF – čj.
MUPI/2011/12651/Št. ze dne 15.4.2011, a to :
1. Před zahájením vlastních stavebních prací bude trasa uvedené stavební akce zřetelně vyznačena
v terénu. S trasou budou seznámeni všichni vlastníci (uţivatelé) dotčených zemědělských
pozemků a zároveň s nimi bude projednán termín prvního vstupu na pozemky a ukončení vlastních
stavebních prací, včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu.
2. Pokud se v rámci dalších prací na projektu či při jeho realizaci ukáţe, ţe stavba a s tím
spojené uvedení dotčené zem.půdy do původního stavu si vyţádají dobu delší jednoho roku, je
investor povinen včas poţádat příslušný orgán ochrany "ZPF" dle ust. § 9 zákona o udělení
souhlasu k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
3. Zemědělské pozemky dotčené trasou podzemního (nadzemního) vedení a ostatní činností
s tím spojenou budou uvedeny do původního stavu, a to po provedení jednoduché rekultivace.
Z tohoto důvodu se zřetelem na ust. § 9 odst. 2), písm. "c" zákona neprodleně ohlásí
orgánu ochrany "ZPF" při Městském úřadu Písek termín zahájení a ukončení zemních prací
a uvedení dotčených pozemků do původního stavu.

16) Vyústění kanalizační stoky D7 (DN 800) do řeky Blanice v ř.km 5,050 bude vedle stávající
kanalizace, věstní objekt bude stejného provedení.
Protlak stoky D6 pod korytem náhonu ( ve vlastnictví města Písek a správě PV) bude min. 0,5
m pode dnem, popř. bude provedeno technické opatření na náhonu pro zajištění jeho stability.
Při provádění prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku.
17) Dotčené pozemky výstavbou budou po provedení stavby uvedeny do původního stavu.
18) Stavbu lze uţívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle § 122 platného
znění stavebního zákona.
K ţádosti o kolaudační souhlas předloţí stavebník doklady uvedené v § 7c vyhl.č.432/2001 Sb.
a § 12 vyhl.č. 526/2006 Sb.
Stavebník zajistí provedení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy.
K prohlídkám provedeného kříţení přizve stavebník správce sítě vţdy před záhozem ! Zápisy
o kříţeních budou doloţeny k ţádosti o kolaudační souhlas.
K ţádosti stavebník dále doloţí protokoly (dle příslušné ČSN) o zkouškách vodotěsnosti
kanalizace, zápis o předání a převzetí stavby, zápisy se správcem komunikace o zpětném
protokolárním předání a převzetí komunikace po provedení stavby, aktualizovaný kanalizační
řád aj.
Dále bude předloţeno geodetické zaměření trasy kanalizace, ze kterého bude patrné, ţe
stavba byla provedena na pozemcích dle vydaného stavebního povolení.

Odůvodnění
Stavebník – Obec Heřmaň, poţádal dne 25.5.2011 o stavební povolení vodního díla – stavby
Rozšíření a dostavba kanalizace v obci Heřmaň.
Stavba zahrnuje gravitační kanalizační řady- stoky (D1-D9) jednotné kanalizace v celkové
délce 2 152 m z kanalizačních plastových rour z materiálu PP, s napojením na připravovanou
ČOV – povolenou rozhodnutím čj. ZP01/2009/26600/8/NC ze dne 29.9.2010.
K ţádosti o vydání stavebního povolení byly předloţeny zejména následující doklady:
- projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem
- rozhodnutí o umístění stavby – MěÚ Písek, odbor V a ÚP– čj. Výst.89910826/0/2011/Še-7 ze
dne 18.5.2011
- souhlas dle § 15 odst.2 stavebního zákona – MěÚ Písek– čj.Výst./206221268/0/2011/Še-2 ze
dne 27.6..2011
- stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku
- dokladová část, obsahující potřebná vyjádření včetně stanovisek správců sítí
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K podané ţádosti, odbor ţivotního prostředí Městského úřadu Písek jako příslušný vodoprávní
úřad a speciální stavební úřad opatřením čj. ZP01/2011/18159/4/NC ze dne 22.6.2011 oznámil
zahájení řízení a stanovil dobu, do kdy je moţné seznámit se s podklady pro rozhodnutí a
případně k vedeným řízením uplatnit námitky či připomínky.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 115 vodního zákona a § 109 stavebního
zákona a zahrnuje stavebníka, vlastníky pozemků, na kterých bude stavba prováděna,
vlastníky sousedních pozemků, kteří by mohli být prováděním stavby přímo dotčeni, vlastníky
podzemních a nadzemních sítí na předmětných pozemcích a dále správce vodního toku.
Oznámení o zahájení řízení bylo jako řízení s velkým počtem účastníků řízení doručováno
v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou tak, ţe po stanovenou dobu
bylo zveřejněno na úředních deskách MěÚ Písek a OÚ Heřmaň - v písemné i elektronické
podobě formou veřejné vyhlášky.
K zahájenému řízení ve stanovené době nebyly vzneseny ţádné námitky ani stanoviska. Dříve
vznesené poţadavky byly zahrnuty jiţ do projektové dokumentace a do podmínek tohoto
rozhodnutí.
Po posouzení předloţených podkladů dospěl vodoprávní úřad k závěru, ţe realizace stavby je
v souladu se zájmy chráněným vodním zákonem a je v souladu se zájmy chráněným vodním
zákonem, v souladu s veřejnými zájmy – bude slouţit jako kanalizace pro veřejnou potřebu k
zajištění odvedení odpadních vod na povolenou ČOV obce Heřmaň. Stavba je v souladu s cíli
a záměry územního plánování, obecnými technickými poţadavky na výstavbu i zájmy
chráněnými zvláštními předpisy a neodporuje jiným právem chráněným zájmům, a je tedy
moţné vydat stavební povolení. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení
podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst.1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Jihočeského
kraje podáním učiněným u Městského úřadu Písek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Šatra
vedoucí odboru ţivotního prostředí
v.z. Ing. Naděţda Černická
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:
a) účastníci řízení :
- stavebník – Obec Heřmaň
- doručováno do DS
- ostatní : ( jako řízení s velkým počtem účastníků řízení je v souladu s ust. § 144 odst. 2
správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou)
- vlastníci pozemků, na kterých bude stavba zřízena
- vlastníci inţenýrských sítí v zájmovém území
- vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, kteří mohou být stavbou kanalizace
přímo dotčeni
b) dotčené orgány a ostatní:
- MěÚ Písek, odbor výstavby a ÚP
- MěÚ Písek, odbor ŢP a VLHZ – SOP, OH, ZPF
- MěÚ Písek, odbor dopravy
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- Policie ČR – KŘP JčK – Sluţba dopravní policie Písek
- KHS, ÚP Písek - do DS
- Dráţní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň - do DS
- SŢDC – SDC Č. Budějovice - do DS
- OÚ Heřmaň - se ţádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů způsobem
v místě obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru
- MěÚ Písek- odbor VV - se ţádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů
způsobem v místě obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru
- evidence – PV – HV - do DS
- vlastní – do spisu
Doručení veřejnou vyhláškou:
V souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu bude toto rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úředních deskách obcí a na
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední
desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.
Písemnost je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska Městského úřadu Písek
Vyvěšeno:
26.7.2011
....................................................................
Sejmuto :
11.8..2011
....................................................................
Elektronická deska Městského úřadu Písek
Vyvěšeno:
26.7.2011
....................................................................
Sejmuto:
11.8.2011
.....................................................................
Úřední deska OÚ Heřmaň
Vyvěšeno:
26.7.2011
Sejmuto :
11.8.2011

....................................................................
....................................................................

Elektronická deska OÚ Heřmaň
Vyvěšeno:
26.7.2011
Sejmuto:
11.8.2011

....................................................................
.....................................................................
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