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odbor stavebně-správní a ÚP
Mírové náměstí č.p.208
384 11 Netolice

Vypraveno dne

Č.j. 1718/2013/328/109/133

Netolice, dne 30.09.2013

Oprávněná úřední osoba: pí Antónia Podlahová
Telefon:388324602
Fax:388324201
E-mail: mu.stavebni.urad@netolice.cz

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění:
Navrhovatelé:
Josef Jůn ( nar. 31.03.1969), Soběšice 110, 341 66 Sušice
Ing. Marie Jůnová (nar. 04.07.1972), Libějovice 34, 387 72 Libějovice
Doručovací adresa:
Josef Jůn, Palackého 1090, 386 01 Strakonice
Ing. Marie Jůnová, Palackého 1090, 386 01 Strakonice

Územní rozhodnutí
veřejnou vyhláškou

Navrhovatelé Josef Jůn, Soběšice 110, 341 66 Sušice a Ing. Marie Jůnová,
Libějovice 34, 387 72 Libějovice, doručovací adresa Josef Jůn, Palackého 1090,
386 01 Strakonice a Ing. Marie Jůnová, Palackého 1090, 386 01 Strakonice, (dále
jen "žadatel"), podali dne 05.08.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby s názvem „ Doplňkový zdroj vody č. 2 ze zatopeného
kamenolomu Vrchy “, Malovičky a Černěves u Libějovic, která je umístěna na
pozemcích parc. č. KN 58/1, 58/3, 64/7 v kat. území Malovičky a na pozemku
par.č. KN 1099 v kat. území Černěves u Libějovic.
Městský úřad v Netolicích, odbor stavebně-správní a ÚP, jako stavební úřad
příslušný podle §13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon') v platném znění, posoudil žádost podle
§90 a §91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle §79
stavebního zákona a §9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
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územní rozhodnutí o umístění stavby
stavby s názvem „ Doplňkový zdroj vody č. 2 ze zatopeného kamenolomu Vrchy
“, Malovičky a Černěves u Libějovic, která je umístěna na pozemcích parc. č. KN
58/1, 58/3, 64/7 v kat. území Malovičky a na pozemku par.č. KN 1099 v kat. území
Černěves u Libějovic.
Popis stavby:
Jedná se o umístění doplňkového zdroje vody č.2 ze zatopeného
kamenolomu Vrchy do plánovaného rybníka u statku Černěveský háj.
Těžební lom Vrchy se nachází v blízkosti staveniště rybníka, při těžební
činnosti se voda ze zdrže lomu zatím odčerpává bez dalšího využití.
Stavba se týká umístění čerpacího agregátu v tělese lomu, uložení tlakového
potrubí pod terénem v délce 315 m k silničnímu příkopu proti vtoku do propustku a
úpravy okolí výustního objektu.
Trasa přívodu vody je navržena od čerpacího stanoviště k propustku silnice
1/20. V dolní těžební části zdrže kamenolomu bude stanoviště mobilního čerpacího
agregátu se sacím řadem spuštěným do vodní zdrže. Čerpadlem bude překlenuta
poue dopravní výška od sacího koše na kótě přibližně 435 m.
Přívodní řád - od čerpacího agregátu je navržen z tlakových trub PVC DN 150
mm, SN8 v délce 315,00 m. Hloubka uložení potrubí je min. 1,20 m pod terénem.
Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 10 cm, a do výše 30 cm nad vrchol
trouby se obsype písčitým materiálem. Po ukončeném čerpání voda z potrubí
gravitačně odteče po spádu potrubí k prospustku a do zdrže lomu (potrubí je proto v
zámrzné hloubce při minimálním krytí 1,20m pro potrubí zatížení SN8).
Řad bude ukončen výustním objektem ve svahu silničním příkopu proti
vtoku do propustku DN 600 mm.
Výustní objekt - navržen boční Vy-B DN 200 mm z vodostavebního betonu
V4-B20, s opevněním části svahu a dna silničního příkopu na délku 3,0 m dlažbou z
lomového kamene tl. 25 cm do betonu. Dlážděný úsek bude ukončen betonovými
prahy zapuštěnými do dna i svahů příkopu.
Od tohoto propustku je odvod vody stávajícím trubním melioračním kanálem
DN 400-500 m od otevřené odvodňovací stoky na přítoku do plánovaného rybníka u
statku Černěveský háj.
Odtokové stávající potrubí z propustu a otevřený meliorační kanál se nachází
již na pozemku investora. Kapacita potrubí a výkon čerpacího agregátu je 10,0 l/s...
36,0m3/hod.
Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména
pro projektovou přípravu stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:
1. Stavba s názvem „ Doplňkový zdroj vody č. 2 ze zatopeného
kamenolomu Vrchy “, Malovičky a Černěves u Libějovic, bude umístěna na
pozemcích parc. č. KN 58/1, 58/3, 64/7 v kat. území Malovičky a na pozemku
par.č. KN 1099 v kat. území Černěves u Libějovic.
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2. Stavba bude umístěna dle předložené projektové dokumentace
vypracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Václavem
Freudlem.
3. Z hlediska Policie ČR, Správa Jihočeského kraje, České Budějovice:
č.j. PJC-4611-2/ČJ-2008-DP
- Pokud bude docházet k většímu počtu výjezdu nákladních vozidel na silnici
I/20 z důvodu přemístění vybagrovaného materiálu, bude muset být osazeno
dopravně inženýrské opatření (DIO). Dopravně inž. opatřením budou přijíždějící
řidiči po silnici I/20 informováni o výjezdu nákladních vozidel včetně zpevněné
„vyklepávací“ plochy dle ČSN z důvodu nenanášení bláta na silnici. Zásadně bude
nutné zpracovat DOI při úpravě vyústního objektu do silničního příkopu, kde se
budou pohybovat pracující osoby nebo stavební stroj na krajnici silnice.
4. Z hlediska Ředitelství silnic a dálnic ČR správa České Budějovice:
Zn. 4206a/08/32021/Ci
- Voda z kamenolomu bude do rybníka přečerpávána pouze v období sucha,
v žádném případě nebude docházet k čerpání vody v době dešťů.
- Výtlační řád bude ve svahu silničního příkopu ukončen vytvořením bočního
výústního objektu s přídlažbou z lomového kamene do vodostavebného betonu v
rozsahu 3m na každou stranu. Stejným způsobem a ve stejných délkách bude
zpevněn i protější svah a dno silničního příkopu. Vydlážděním dna a svahů nesmí v
žádném případě dojít ke zhoršení průtočnosti. Veškeré stavební úpravy budou
prováděny tak, aby nedošlo k porušení stability svahů silničního příkopu.
- V případě problémů s odvodněním komunikace I/20 způsobených v
důsledku výstavby doplňkového zdroje vody bude tyto řešit investor stavby na
vlastní náklady.
- Investor bere na vědomí, že silničním příkopem (a tudíž i propustem) odtéka
voda z komunikace, která může být kontaminována ropnými látkami a v případě
zimní údržby např. také solemi. Případné komplikace způsobené kontaminaci vody
vlivem silniční dopravy a údržby bude rovněž řešit investor stavby na vlastní
náklady.
- Prováděcí práce nebudou z důvodu zimní údržby probíhat od 1.11. do
31.03.
- Během prováděcích prací nebude žádným způsobem omezen provoz na
komunikaci I/20, v opačném případě budou s ŘSD uzavřeny patřičné smluvní
vztahy.
- Případná odtěžená zemina nebude ukládána na komunikaci I/20.
- Před započetím prací bude s ŘSD ČR, správou České Budějovice uzavřena
nájemní smlouva na dobu provádění prací v silničním pozemku a zaplacen
jednorázový finanční poplatek vyplývající z uzavření této smlouvy - dle Metodického
pokynu pro činnost sprav 15,- Kč/1m2/den - min. však 100,- Kč bez DPH. Současně
dojde k protokolárnímu předání stavbou dotčeného pozemku ve správě ŘSD ČR.
- Následně po uzavření smlouvy a zaplacení poplatku za pronájem silničního
pozemku bude vydán souhlas k povolení zvláštního užívání komunikace I. třídy a ke
stavbě v ochranném pásmu silnice I. třídy od KÚ JčK - ODSH.
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- Po ukončení prací vyzve investor nebo prováděcí firma zástupce ŘSD ČR,
správy České Budějovice ke zpětnému protokolárnímu převzetí silničního pozemku.

zn. 4285/13/32200/20/DS
- Upozorňujeme na to, že finanční poplatky pro uzavření nájemní smlouvy
uvedené v původním vyjádření jsou navyšovány každoročně o inflaci pro dané
období.
5. Z Městského úřadu Prachatice, odbor SS a RR, oddělení RR a
památkové péče:
č.j. VÝST:39008/2009/Koz/vyj.
- Upozorňujeme na skutečnost vyplývající ze zák. č. 20/1987 Sb., že se
stavba může nacházet na území s archeologickými nálezy, proto je stavebník
povinen podle § 22 odst. (2) zákona o státní památkové péči zahájení výkopových
prací v dostatečném časovém předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR v
Praze, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a dohodnout se s ním nebo s jinou oprávněnou
archeologickou organizací na rozsahu a formě případného nutného záchranného
archeologického výzkumu. O tom zda se jedná o archeologické naleziště Vám
informaci poskytne Národní památkový ústav, odd. archeologických památek
Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice.
6. Z hlediska Povodí Vltavy s.p. České Budějovice:
zn. 5014/2011/142Le
- V PD doplňte návrh na zařazení vodní nádrže do kategorie z hlediska
rybářského hospodaření a použitý výškový systém.
- Před vydáním stavebního povolení pro stavbu rybníka požadujeme
majetkoprávní vypořádání stavby.
- K odběru vody z lomu je třeba povolení s nakládání s vodami ( podle § 8
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změněn některých zákonů ( vodní zákon)),
které vydá příslušný vodoprávní úřad. V žádosti budou uvedeny všechny hodnoty
odebíraného množství vody - o 1/s, max. 1/s, max. m3/měs., m3/rok.
7. Z hlediska E.ON Servisní, s.r.o., České Budějovice:
zn. M18391-Z051315737
- V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Nadzemní vedení VVN
Nadzemní vedení VN
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné
distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na
rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména
tím, že bude zajištěno:
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- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min.
vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací
soustavy, nebo nebyl nijak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále
požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
- V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v
provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.
- Kontakty:
VVN - Primární technologie Ing. Petrů, tel.387864911.
VN+NN - Technik provozu a údržby Prachatice.
Sdělovací vedení-Správa přenosu dat a radiové sítě České Budějovice p.
Píša tel. 387865584.
8. Z hlediska MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí a odbor
dopravy:
ŽP: 10661/2012
- Povolení k nakládání s vodami a povolení stavby vodovodu podléhá
povolení dle §§ 8 a 15 vodního zákona, které vydává příslušný vodoprávní úřad.
- K žádosti o povolení k nakládání s vodami a povolení k vodním dílům, je
nutné doložit potřebné náležitosti, doklady a to zejména dle vyhlášky č. 432/2001
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů / ve znění
vyhl.č. 336/2011 Sb.,) a jiné doklady dle požadavku povolujicího orgánu.
- K žádosti o povolení k nakládání s podzemními vodami žadatel předloží dle
§ 9 odst.1 vodního zákona vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
(hydrogeologický posudek), na základě kterého bude stanoveno také množství a
způsob povoleného nakládání s vodami, které bude v souladu s požadavky orgánu
ochrany přírody. Toto vyjádření bude obsahovat minimálně náležitosti dle § 2 odst.1
bod i) výše uvedené vyhl.č. 336/2011 Sb.. V hydrogeologickém posudku bude
přesně specifikováno zda jde o vody podzemní či o vody povrchové. Budou
doloženy aktuální údaje o množství vody v lomu a způsob zajištění zachování
potřebného množství vody v lomu v době nakládání s vodami.
- Ke stavbě výústního objektu a k převádění vod silničním propustkem musí
též vydat souhlas správce komunikace I/20.
- Odstranit rozpor a presně specifikovat zda jde o vody podzemní či
povrchové. V pochybnostech zda se jedná nebo nejedná o povrchové nebo
podzemní vody, rozhoduje dle § 3 odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad.
- Projektová dokumentace stavby vodního díla bude vypracovaná od
oprávněné osoby k projektování vodních děl.

Č.j. ŽP: 02409/2012
- Investor je povinen při realizaci záměru respektovat zájmy ochrany ZPF
vyplývající z ustanovení § 8 zákona o ochraně ZPF a dotčené pozemky zemědělské
půdy budou po ukončení stavebních prací uvedeny do takového stavu, aby je bylo
možné nadále zemědělsky obhospodařovat.
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- Lokalita zatopeného kamenolomu je cenným biotopem pro drobné
živočichy, zejména bezobratlé a obojživelníky a lze zde očekávat i výskyt zvláště
chráněných druhů živočichů dle přílohy III. vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů - např. některé druhy žab či čolků.
- Vzhledem k této skutečnosti souhlasí orgán ochrany přírody pouze s
takovým odběrem vody, aby zůstala zachována stála vodní plocha v lomu k zajištění
bezproblémového dlouhodobého přežití živočíchů. Požadujeme proto doložit
aktuální údaje o množství vody v lomu, o množství vody požadované k odběru a
stanovení množství vody, která bude v lomu při požadovaném odběru zůstávat.
- Upozorňujeme, že z hlediska možného výskytu zvláště chráněných druhů
živočíchů a z hlediska významu lomu jako biotopu nejen pro chráněné živočichy
nelze prostor lomu zavézt materálem a vodní plochu tak zcela zlikvidovat.
- V případě požadavku na rekultivaci lokality je nutné nejprve zajistit
zoologický průzkum lokality se záměřením na výskyt obojživelníků a bezobratlých a
při provádění rekultivace pak akceptovat výsledky tohoto průzkumu.
9. Z hlediska E.ON ČR s.r.o. České Budějovice:
M19608 - Z061330531
- V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při
realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona
č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných
zažízení 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
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v
zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře
viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu
trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak,
aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 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 podle
pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p. Brom, tel. 388344620.
Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího cenníku E.ON
Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým
ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li
provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby
nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení
výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další
podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po
jeho odkrytí.
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- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s
rozvodným zařízením musí odpovídat ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem
výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na
náklady investora stavby.
- 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 připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat
konstrukce a jiná podobná zařízení, jako i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 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 VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována
s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření
pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před
jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP
sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat
a radiové sítě.
- 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.
- Kontakty:
VVN - Správa sítě VVN Č. Budějovice.
VN+NN RS Písek
Sdělovací vedení - Správa přenosů dat a radiové sítě České Budějovice.
10. Navrhovaná stavba je vodní dílo, které podléhá povolení příslušného
vodoprávního úřadu. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Prachatice,
odbor životního prostředí.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.
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Územní rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti podána
úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle
stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebude-li započato s
využitím území pro stanovený účel, nebo bude-li stavební nebo jiné povolovací
řízení zastaveno nebo bude-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního
rozhodnutí.

Odůvodnění
Navrhovatelé Josef Jůn, Soběšice 110, 341 66 Sušice a Ing. Marie Jůnová,
Libějovice 34, 387 72 Libějovice, doručovací adresa Josef Jůn, Palackého 1090,
386 01 Strakonice a Ing. Marie Jůnová, Palackého 1090, 386 01 Strakonice, (dále
jen "žadatel"), podali dne 05.08.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby s názvem „ Doplňkový zdroj vody č. 2 ze zatopeného
kamenolomu Vrchy “, Malovičky a Černěves u Libějovic, která je umístěna na
pozemcích parc. č. KN 58/1, 58/3, 64/7 v kat. území Malovičky a na pozemku
par.č. KN 1099 v kat. území Černěves u Libějovic.
Stavební úřad opatřením ze dne 13.08.2013 oznámil zahájení územního
řízení veřejnou vyhláškou dotčeným orgánům státní správy a všem známým
účastníkům řízení.
K projednání návrhu nařídil stavební úřad veřejné ústní jednání spojené s
ohledáním v místě na den 17.09.2013. O jeho výsledku byl sepsán protokol.
Současně upozornil že nejpozději při ústním jednání mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska,
jinak že k nim nebude přihlédnuto.
V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků
pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být
rozhodnutím dotčena.
Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu §85
odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona. Do okruhu účastníků řízení byli zařazeni
navrhovatel, Obec Malovice, Obec Libějovice a vlastníci sousedních nemovitostí,
kteří mají s pozemky na kterých je stavba umístěna společnou hranici.
Účastníci řízení byly určeny dle v §85 odst.1 a odst.2 stavebního zákona
uvedeny jmenovitě v rozdělovníku.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto
rozhodnutím přímo dotčena.
Ve stanovené lhůtě do 17.09.2013 nebyly v řízení uplatněny námitky
účastníků řízení.
Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:
- Smlouvou o právu k provedení stavby mezi Ing. Marií Roučkovou a panem
Josefem Jůnem ze dne 17.09.2013.
- Smlouvou o právu k provedení stavby mezi Ing. Marií Jůnovou a panem
Josefem Jůnem ze dne 02.12.2011.
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- Vyjádřením Policie ČR, Správa Jihočeského kraje České Budějovice ze dne
03.07.2008 pod č.j. PJC-4611-2/ČJ-2008-DP a ze dne 11.06.2013 pod č.j.
KRPC-73342-1/ČJ-2013-0200DP.
- Vyjádřením Ředitelství silnic a dálnic ČR správa České Budějovice ze dne
05.06.2013 pod zn. 4285/13/32200/20/DS a ze dne 17.07.2008 pod zn.
4206a/08/32021/Ci.
- Rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice, odbor
dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství ze dne
23.07.2008 pod č.j. KUJCK/23091.2/08/ODSH-mima-I/20 a ze dne 08.02.2012 pod
č.j. KUJCK/1194/2012/ODSH/3 a vyjádřením ze dne 08.02.2012 pod č.j.
KUJCK/1194/2012/ODSH/3.
- Hydrogeologickým posudkem možnosti napájení plánovaného rybníku u
statku - únor 2009 KCZ-GEO České Budějovice.
- Dodatek a aktualizace hydrogeologického posudku březen 2012 KCZ-GEO
České Budějovice.
- Vyjádřením Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví ze dne 09.07.2009 pod č.j. KUJCK 22351/2009 OZZL/2-Sm.
- Vyjádřením Městského úřadu Prachatice, odboru SS a RR, oddělení RR a
památkové péče ze dne 19.08.2009 pod č.j. VÝST: 39008/2009/Koz/vyj.
- Rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice, odbor
životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 28.11.2012 pod č.j. KUJCK
25402/2012 OZZL/7/Do.
- Stanoviskem Povodí Vltavy s.p. České Budějovice ze dne 15.11.2011 pod
zn. 5014/2011/142Le a vyjádřením ze dne 12.06.2013 pod zn. 30007/2013-142Le.
- Vyjádřením E.ON Servisní s.r.o., České Budějovice ze dne 23.05.2013 pod
zn: M18391-Z051315737.
- Vyjádřením Telefónica 02 Czech Republic a.s. Praha vydaným dne
25.11.2011 pod č.j. 179455/11.
- Vyjádřením E.ON ČR s.r.o., Správa sítě plyn, České Budějovice ze dne
11.10.2011 pod zn. 7560/11 a ze dne 18.06.2013 pod zn. 4627/13.
- Vyjádřením Obvodního báňského úřadu v Příbrami ze dne 03.06.2011 pod
zn. 608/11/07 a stanoviskem ze dne 26.08.2013 pod zn. SBS/24297/2013/OBÚ-06.
- Vyjádřením Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu ze dne
04.07.2013 pod č.j. KUJCK 36783/2013/OREG.
- Vyjádřením Městského úřadu Vodňany-odbor životního prostředí ze dne
31.07.2013 pod zn. MUVO 6105/2013.
- Vyjádřením Městského úřadu Prachatice, odboru životního prostředí ze dne
03.04.2012 pod č.j. ŽP: 10661/2012, ze dne 11.07.2011 pod č.j. ŽP: 31687/2011 a
ze dne 13.02.2012 pod č.j. ŽP: 02409/20152.
- Vyjádřením E.ON ČR s.r.o., České Budějovice ze dne 27.09.2013 pod zn.
M19608-Z061330531.
- Vyjádřením ČEVAK a.s. České Budějovice ze dne 18.10.2011 pod č.j.
O11010016782.
- Sdělením Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice, odbor
životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 19.01.2012 pod č.j. KUJCK
1367/2012 OZZL/2/Dol.
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Stanoviska dotčených orgánů státní správy, blíže vysvětlená (popř.
upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly
zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Bylo vedeno samostatné řízení s Krajským úřadem Jihočeského kraje,
odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví, který vydal rozhodnutí dne
28.11.2012 pod č.j. KUJCK 25402/2012 OZZL/7/Do.
Bylo vedeno samostatné řízení s Krajským úřadem Jihočeského kraje České
Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního
hospodářství,
který
vydal
rozhodnutí
dne
23.07.2008
pod
č.j.
KUJCK/23091.2/08/ODSH-mima-I/20.
Umístění stavby je v souladu s § 18 odst.5 stavebního zákona a vyhovuje
obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 137/1998
Sb..
Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že
žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly
územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území.
Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s
požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů a s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných
zájmů účastníků řízení a v souladu s Územním plánem Obce Malovice.
Příloha pro navrhovatele:
- ověřený situační výkres v měř. 1:2.000.
- grafická příloha, na níž stavební úřad vyznačí umístění stavby v souladu s
podmínkami územního rozhodnutí. Příloha se opatřuje doložkou (jenom pro
navrhovatele): „ Situační výkres k územnímu rozhodnutí ze dne 30.09.2013 pod č.j.
1718/2013/328/109/133 “.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení do 15 dnů ode dne jeho
doručení odvolat k Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
odboru územního plánování, stavebního řádu a investic, podáním učiněným u
zdejšího stavebního úřadu, doplněným podle §37. odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění pozdějších předpisů, potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
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Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním
doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu §24 odst.1 správního řádu
bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto
uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní
lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického
převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od
uložení písemnosti na poště.
Doručí se:
Účastníci územního řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenku):
Účastníci územního řízení uvedení v § 85 odst.1 stavebního zákona doporučeně na
doručenku:
Navrhovatelé:
Josef Jůn, Soběšice 110, 341 66 Sušice
Ing. Marie Jůnová, Libějovice 34, 387 72 Libějovice
Doručovací adresa:
Josef Jůn, Palackého 1090, 386 01 Strakonice
Ing. Marie Jůnová, Palackého 1090, 386 01 Strakonice
- obec:
Obec Malovice, 384 11 Netolice
Obec Libějovice, 387 72 Libějovice
Účastníci řízení uvedeni v §85 odst.2 stavebního zákona(doporučeně do vlastních
rukou na doručenku):
- Obec Malovice, 384 11 Netolice
- Obec Libějovice, 387 72 Libějovice
- Ing. Marie Jůnová, Libějovice 34, 387 72 Libějovice
- Josef Jůn, Soběšice 110, 342 01 Sušice I
- Ing. Marie Roučková, Větrná 909/18, 370 05 České Budějovice 2
- ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha Nusle

Rudolf S T R N A D
vedoucí odboru
stavebně-správního a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne ..................

Sejmuto dne ...................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Na vědomí:
Vlastníci technické infrastruktury:
- Telefónica O2 Czech Republic a.s., DLSS České Budějovice, P.O.Box 56, 130 76
Praha 3
- E.ON ČR s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- E.ON ČR s.r.o., Správa sítě plyn, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice
- ČEVAK a.s., Severní č.p.8/2264, 370 10 České Budějovice
Dotčené orgány státní správy:
- MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí
- MěÚ Prachatice, odbor SS a RR, oddělení RR a památkové péče
- Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování
- Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení
silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- Česká inspekce životního prostředí, Dr. Stejskala 6, 370 21 České Budějovice
- Povodí Vltavy s.p., Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice
- Obvodní Báňský úřad v Příbrami, Pracoviště Plzeň, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44
České Budějovice
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova 26,
370 74 České Budějovice
- MěÚ Netolice, 384 11 Netolice s povinností podle § 25 odst.3 zákona
č.500/2004 Sb.,(správní řád), písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední
desce na dobu nejméně 15 dnů a též ji zveřejnit způsobem umožňujícím
dálkový přístup, přičemž dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce MěÚ
Netolice a vrácení potvrzené vyhlášky zpět na MěÚ Netolice, odboru
stavebně-správnímu a ÚP.
- 1 x ke zveřejnění na www.netolice.cz
- Obec Malovice, 384 11 Netolice s povinností podle § 25 odst.3 zákona
č.500/2004 Sb.,(správní řád), písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední
desce na dobu nejméně 15 dnů a též ji zveřejnit způsobem umožňujícím
dálkový přístup, přičemž dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Obce
Malovice a vrácení potvrzené vyhlášky zpět na MěÚ Netolice, odboru
stavebně-správnímu a ÚP.
- 1 x ke zveřejnění na www.malovice.cz
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- Obec Libějovice, 387 72 Libějovice s povinností podle § 25 odst.3 zákona
č.500/2004 Sb.,(správní řád), písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední
desce na dobu nejméně 15 dnů a též ji zveřejnit způsobem umožňujícím
dálkový přístup, přičemž dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Obce
Libějovice a vrácení potvrzené vyhlášky zpět na MěÚ Netolice, odboru
stavebně-správnímu a ÚP.
- 1 x ke zveřejnění na www.libějovice.cz
Správní poplatek vyměřený podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: Správní poplatek pol.č. 17/1/h ve výši
3.000,- Kč, byl zaplacen dne 17.09.2013 v kanceláři stavebního úřadu.

Za správnost vyhotovení: pí. Antónia Podlahová
samostatný referent stavebního úřadu

