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ZTV U Špýcharu, Libějovice – vodohospodářské objekty

VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle
§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,
v platném znění, dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, a dále jako
speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
(dále jen stavební zákon),
oznamuje zahájení vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona na základě žádosti Obce Libějovice,
se sídlem Libějovice 26, 387 72 Libějovice, IČO: 00667641, ve věci povolení stavby vodního díla nazvané
„ZTV U Špýcharu, Libějovice – vodohospodářské objekty“ podle § 15 vodního zákona a podle § 115
stavebního zákona.
Stavbou budou dotčeny pozemky:
p. č. 66/21, 72/21, 488, 1008, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022/2, 1055
v katastrálním území Libějovice
Vzhledem k tomu, že jsou zdejšímu vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo upuštěno od
místního šetření a ústního jednání, v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona.

Předmět žádosti:
Projektová dokumentace řeší stavbu inženýrských sítí - kanalizace a vodovodu v rámci stavby základní
technické vybavenosti lokality U Špýcharu v obci Libějovice.
Kanalizaci budou tvořit kanalizační stoky A1, A2, A3 o délce cca 560 m, s odbočením pro kanalizační
připojení jednotlivých stavebních parcel a pro napojení uličních vpustí. Potrubí kanalizačních stok je navrženo
z plastových trub z vícevrstvého PVC SN 12 DN 250 a 300. Nově navrhovaná jednotná kanalizace bude napojena
na revizní šachtu KŠ 13, která bude součástí projektu „ČOV Libějovice“. Koncové šachty stok A1 – A3 jsou
umístěny tak, aby bylo umožněno bezproblémové odkanalizování všech stavebních parcel. Koncová stávající
šachta KŠ 28 na stoce A3 je zároveň spojná a napojuje severní lokalitu obce nad Fabrickým rybníkem. Bude
kompletně rekonstruována.
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Kanalizační potrubí bude kladeno do paženého výkopu na podsyp bez ostrohranných částic. Obsyp potrubí
do výšky min. 200 mm nad potrubí bude proveden z drceného materiálu frakce 0/4 mm. Nad obsyp bude položena
hnědá (šedá) výstražná fólie. V trase kanalizačních stok je navrženo celkem 15 revizních šachet DN 600. Zhlaví
šachet bude opatřeno kruhovými litinovými poklopy pro potřebné dopravní zatížení. Do kanalizace budou napojeny
uliční vpusti vybudované v rámci stavby komunikace.
Navrhovaný vodovodní řad V1 bude napojen na stávající vodovodní řad v obci (3 místa napojení). Obec
Libějovice je napojena na dálkový vodovod LS 150 provozovaný Jihočeským vodárenským svazem. Pro hlavní
vodovodní řad je navrženo potrubí PE 100, D90, SDR11. Na vodovodu budou osazeny 4 podzemní hydranty, které
budou sloužit především jako odkalovací a odvzdušňovací armatury. Pro napojení jednotlivých odběratelů budou
vysazeny odbočky PE 40 x 3,7. Odbočky budou ukončeny společnou vodoměrnou šachtou (vždy 1 šachta pro 2
parcely). Vodovod bude veden v souběhu s nově navrhovanou kanalizací. Potrubí bude uloženo na urovnané a
zhutněné lože z písku bez ostrohranných částic. Obsyp potrubí bude proveden do výše 200 mm nad okraj potrubí
2.
ze stejného materiálu. K potrubí bude uchycen vyhledávací vodič CY 6 mm
Vodohospodářská část stavby SO 301 a SO 302 je členěna na objekty:
– kanalizace
– vodovod
Uliční vpusti, vodovodní a kanalizační přípojky k jednotlivým rodinným domům nejsou vodními díly ve
smyslu § 55 vodního zákona a nejsou proto předmětem tohoto vodoprávního řízení.

Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na Městském úřadu Vodňany, odboru životního
prostředí, v úřední dny od 8.00 do 17.00 hodin.
Případné námitky nebo připomínky mohou jednotliví účastníci řízení uplatnit nejpozději do 10 dnů po
obdržení tohoto oznámení. Ve stejném termínu mohou sdělit své stanovisko i dotčené orgány. Na pozdější námitky
nebude možno brát zřetel.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Mirka Soukupová
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
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Příloha: výzva k zaplacení správního poplatku
Rozdělovník:
Účastník vodoprávního řízení:
 adresát + příloha
Další účastníci vodoprávního řízení:
 Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice
 ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Písek, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice JČ kraje, ÚP Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice

Hasičský záchranný sbor JČ kraje, ÚO Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice

Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a SH

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, památková péče

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství, ochrana ZPF
Na vědomí:

Obecní úřad Libějovice – úřední deska

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – vlastní

Obecní úřad Libějovice žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na dobu 15
dnů a poté o její předání s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru
životního prostředí.

Vyvěšeno dne:………………….……

Sejmuto dne:…………..…………….

……………………………
Razítko, podpis
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