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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA S NÁZVEM
"Dostavba a modernizace vodovodu v obci Chrbonín"
Chrbonín
A POVOLENÍ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI – ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:
Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 51/2020
Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění
státu), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální
stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a dále § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla včetně žádosti o
povolení k nakládání s vodami, kterou dne 27.5.2021 podal
Obec Chrbonín, IČO 00512656, Chrbonín 37, 391 55 Chýnov,
kterého zastupuje HYDROSED s. r. o., IČO 26106051, Zlukovská 885, Veselí nad Lužnicí II,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona
vydává povolení
a) nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, a to k odběru podzemní
vody z vrtané studny HV-1 na pozemku 173/1 v katastrálním území Chrbonín
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max.
max.
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0,15 l/s
1,0
l/s
453,00 m³/měsíc
4 746,00 m³/rok

počet měsíců v roce: 12
za účelem: zásobování obce Chrbonín pitnou vodou
za účelem dle číselníku Č 11 Účel užití vodního díla přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu
a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a
ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o
integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) – kód 05 – podzemní voda – spočívající v odběru
podzemní vody
na dobu: 31.12.2050

b) nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, a to k odběru podzemní
vody z vrtané studny HV -2 na pozemku 154/2 v katastrálním území Chrbonín
v tomto rozsahu:
prům.
max.
max.
max.

0,17
l/s
1,0
l/s
434,00 m³/měsíc
4 380,00 m³/rok

počet měsíců v roce: 12
za účelem: zásobování obce Chrbonín pitnou vodou
za účelem dle číselníku Č 11 Účel užití vodního díla přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu
a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a
ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o
integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) – kód 05 – podzemní voda – spočívající v odběru
podzemní vody
na dobu: 31.12.2050
Identifikace předmětu řízení:
ČHP:
ID útvaru podzemní vody:
Název útvaru:
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Pozice hydrogeologického rajonu:
Povodí :
Dílčí povodí:
Správce povodí:

1-07-04-033
65100
Krystalinikum v povodí Lužnice
6510
Krystalinikum v povodí Lužnice
základní vrstva
Labe
Horní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro povolení k nakládání s vodami dle § 9 zákona o vodách pro
odběr podzemní vody:
-

Povolení k nakládání s vodami lze vykonávat jen užíváním vodního díla, které je stávající, tzn.
povolené, nebo je povolováno tímto společným povolením.

-

Povolené množství odebrané vody nesmí být překračováno.

-

Povolení k odběru podzemní vody je stanoveno ke konkrétnímu výše uvedenému účelu a na časově
omezenou dobu.
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III. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona
vydává stavební povolení
ke stavbě vodního díla s názvem:
"Dostavba a modernizace vodovodu v obci Chrbonín"
Chrbonín

Projektová dokumentace řeší doplnění a rekonstrukci stávající vodohospodářské infrastruktury v obci
Chrbonín. Stavba bude provedena ve dvou etapách. Je členěna na následující objekty:
SO 01 - I. etapa - vrt HV-1, včetně vodovodního řadu
vrtaná studna na pozemku parc. č. 173/1 v k.ú. Chrbonín - o hl. 30,0 m - prům. 550 mm, pažená
zárubnicí PVC o prům 140 mm; nad úpravou zhlaví vrtu osazeny skruže DN 1500 mm, vyvýšení nad
terén 0,5 m; vyspádování k odvodu povrchových vod směrem od studny,
výtlačný vodovodní řad - proveden z trub PE 100RC SDR 11 - 63x5,8 mm, PN 16 v celkové délce
46,00 m,
SO 02 - I. etapa - vrt HV-2, včetně vodovodního řadu
vrtaná studna na pozemku parc. č. 154/2 v k.ú. Chrbonín - o hl. 30,0 m - prům. 550 mm, pažená
zárubnicí PVC o prům 140 mm; nad úpravou zhlaví vrtu osazeny skruže DN 1500 mm, vyvýšení nad
terén 0,5 m; vyspádování k odvodu povrchových vod směrem od studny,
výtlačný vodovodní řad - proveden z trub PE 100RC SDR 11 - 63x5,8 mm, PN 16 v celkové délce
22,00 m,
SO 03 - I. etapa - VDJ - vodojem
úprava trubního vystrojení, měření, spínací elektrody, dávkování NaClO
SO 04 - I. etapa - výtlačný vodovodní řad
výtlačný vodovodní řad - proveden z trub PE 100RC SDR 11 - 63x5,8 mm, PN 16 v celkové délce
587,60 m,
SO 05 - I. etapa - Zásobní vodovodní řad a vodovodní propoj do areálu ZD
zásobní vodovodní řad - proveden z trub PE 100RC SDR 11 - 110x10,0 mm, PN 16 v celkové délce
595,50 m,
propoj do ZD PE 100 RC SDR 11 - 63x5,8 mm, PN 16 v celkové délce 12,90 m,
nadzemní hydrant DN 80
SO-06 - II. etapa - Výměna rozvodného vodovodního řadu
rozvodný vodovodní řad - proveden z trub PE 100RC SDR 11 - 110x10,0 mm, PN 16 v celkové
délce 410.50 + 3,00 m,
Nadzemní hydrant DN 80
SO-07 - II. etapa - Výtlačný vodovodní řad
rozvodný vodovodní řad - proveden z trub PE 100RC SDR 11 - 63x5,8 mm, PN 16 v celkové délce
351,70 m,
SO-09 - II. etapa - Rekonstrukce jednotné kanalizace DN 400
kanalizační potrubí PP SN 12 DN 400 v celkové délce 220,00 m
7 ks revizních šachet
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SO-10 - II. etapa - Rekonstrukce jednotné kanalizace DN 300
kanalizační potrubí PP SN 12 DN 300 v celkové délce 112,20 m
5 ks revizních šachet
Stavba bude provedena na pozemcích st. p. 39, 73, 80, parc. č. 115/1, 154/2, 156, 158/1, 163, 164/1,
173/1, 200/10, 200/19, 200/21, 798/1, 1088/10, 1088/11, 1119/5, 1119/7, 1119/8, 1119/9, 1119/11,
1119/12, 1119/14, 1245/40 v katastrálním území Chrbonín.

Základní údaje o stavbě:
1. Účel vodního díla:
2. Druh vodního díla:
3. Orientační souřadnice X, Y:

odvádění odpadních a jiných vod veřejnou
kanalizací a zásobování obyvatel pitnou vodou
stavba vodovodních řadů a kanalizačních stok
vrtaná studna
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IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro provádění a užívání stavby dle § 15 odst. 3 zákona o vodách a
dle § 115 stavebního zákona:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stavba bude provedena podle předloženého a odsouhlaseného projektu, který vypracoval Ing.
František Sedláček, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0101296
v 08/2020. Případné zásadní změny je nutno předem odsouhlasit se zdejším vodoprávním úřadem,
popřípadě požádat o povolení změny stavby před dokončením.
Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2023.
V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení
lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu.
Při přípravě a provádění stavby je nutno dodržet ustanovení § 160 stavebního zákona o provádění
staveb a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník na staveniště umístí štítek s údaji k danému dílu
(bude doručen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li započato se stavbou do dvou let ode dne nabytí jeho právní moci.
Plně budou respektována závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a organizací:
a) Územní rozhodnutí obecného stavebního úřadu MěÚ Chýnov ze dne 16.4.2021 č.j. MECH1871/2020-SÚ/Va/8.
b) Souhlas stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona MěÚ Chýnov ze dne 25.5.2021 č.j.
MECH-1871/2020-SÚ/Va/9.
c) Souhlasné koordinované stanovisko vydané MěÚ Tábor, odbor rozvoje dne 19.11.2020 č.j.
METAB 62503/2020/OR/Šo:
- budou v maximální možné míře přijata opatření k zajištění ochrany veřejných zájmů, jako
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebního stavu a dopravně technického
stavu dotčené pozemní komunikace.
d) Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje – vydané dne
23.10.2020 č.j. KHSJC 29326/2020/HOK JH-TA:
- před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti
výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou.
- před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorků pitné vody z
nové části vodovodu v rozsahu kráceného rozboru, který doloží, že jsou splněny
požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.
e) Souhlasné závazné stanovisko HZS JčK Tábor ze dne 4.11.2020 č.j. HSCB-4256-2/2020 UOTA.
f) Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce,
a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činnosti v ochranném pásmu ze dne 17.12.2019 č.j. M1841626022520:
- v OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného
souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky podle § 46 odst.8 zákona č. 458/2000 Sb., v
platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení 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 projektové dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo
v terénu.
- 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 dle pokynů zaměstnanců ECZR.
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Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení
stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození podle pokynů
pracovníka ECZR.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným
zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu.
- 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 je v OP dála zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto
zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat
hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního
vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m, u podzemního vedení vysazovat trvalé
porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- 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 NN,
podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou
Regionální správou, která stanoví bezpečností práce v OP příslušného rozvodného
zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 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.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li
písemnou dohodou stanoveno jinak.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního
uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení.
g) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
14.12.2019 pod č.j. 838703/19:
- Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III)
tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém
území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným
správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její
vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Stavebník, který vyvolal
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích
povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
- Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky
SEK.
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Vymezení účastníků řízení dle § 27 správního řádu:
k bodu I., II.
Obec Chrbonín, Chrbonín 37, 391 55 Chýnov
K bodu III., IV.
Obec Chrbonín, Chrbonín 37, 391 55 Chýnov
Radek Paclt, nar. 4.11.1975, Chrbonín 15, 391 55 Chýnov
Tomáš Drda, nar. 26.8.1980, Chrbonín 4, 391 55 Chýnov
Milan Paclt, nar. 6.12.1969, Chrbonín 69, 391 55 Chýnov
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
3-Žižkov
Martin Čížek, nar. 1.7.1970, Chrbonín 64, 391 55 Chýnov
Monika Čížková, nar. 14.8.1976, Chrbonín 64, 391 55 Chýnov
Petr Monhart, nar. 5.10.1989, Chrbonín 31, 391 55 Chýnov

Odůvodnění:
Dne 27.5.2021 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu včetně žádosti o
povolení k nakládání s vodami. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů uznal žádost za způsobilou k projednání ve
vodoprávním řízení dle příslušných ustanovení stavebního a vodního zákona a oznámil zahájení řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání v souladu s ustanovením § 115 odst. 8
vodního zákona, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 30.7.2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá stanoviska. Dále sdělil, že dle § 36 odst. 3 správního řádu lze do podkladů rozhodnutí
nahlédnout na odboru životního prostředí Městského úřadu Tábor v úředních hodinách (Po, St 8:00 –
17:00, Út, Čt 13:00 – 15:00, Pá 8:00 – 11:30) a vyjádřit se k nim písemně či ústně do protokolu u zdejšího
odboru. Současně je upozornil, že k později podaným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě
důkazům nebude podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovení § 112 odst. 2 stavebního
zákona, přihlédnuto.
K žádosti bylo předloženo:
-

projekt stavby vodního díla vypracovaný oprávněným projektantem Ing. Františkem Sedláčkem,
autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0101296 v 08/2020,
hydrogeologické posouzení lokality včetně doporučeného odběrného množství stanovené
hydrogeologem Mgr. Davidem Faflíkem, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační
geologie, č. 1446/2001 ze dne 28.5.2020 a ze dne 27.5.2021,
plná moc k zastupování,
souhlasy vlastníků dotčených pozemků dle § 184a stavebního zákona,
územní rozhodnutí obecného stavebního úřadu MěÚ Chýnov ze dne 16.4.2021 č.j. MECH1871/2020-SÚ/Va/8,
souhlas stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona MěÚ Chýnov ze dne 25.5.2021 č.j. MECH1871/2020-SÚ/Va/9,
souhlasné koordinované stanovisko vydané MěÚ Tábor, odbor rozvoje dne 19.11.2020 č.j.
METAB 62503/2020/OR/Šo,
souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje – vydané dne
23.10.2020 č.j. KHSJC 29326/2020/HOK JH-TA,
souhlasné závazné stanovisko HZS JčK Tábor ze dne 4.11.2020 č.j. HSCB-4256-2/2020 UO-TA,
vyjádření společnosti ČEVAK, a.s., Č. Budějovice ze dne 14.12.2019 č.j. O19070107481 –
v zájmovém území neprovozujeme žádné sítě,
vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce,
a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činnosti v ochranném pásmu ze dne 17.12.2019 č.j. M1841626022520,
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vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví provozování E.ON
Distribuce, a.s. ze dne 14.12.2019 č.j. M18416-26022520 – v zájmovém území se nenachází
žádné plynárenské zařízení,
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
14.12.2019 pod č.j. 838703/19,
doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 28.5.2021.

V řízení vodoprávní úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich,
včetně pozemků sousedních a staveb na nich a práva plynoucí z povolených nakládání s vodami mohou
být rozhodnutím dotčena. Na základě tohoto zkoumání vodoprávní úřad určil okruh účastníků řízení tak,
jak je uveden v rozdělovníku oznámení s tím, že z vlastníků sousedních pozemků byli vzati pouze ti,
jejichž vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno (§ 109 písm. e) stavebního
zákona).
Vymezení účastníků řízení:
K bodu I., II. – účastníkem řízení je dle ustanovení § 115 odst. 16 vodního zákona žadatel a dále osoby
- dle ustanovení § 115 odst. 4 – obec v jejím územním obvodu může dojít rozhodnutím
k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí
- dle ustanovení § 115 odst. 6 a 7 – občanské sdružení, resp. zapsaný spolek, jestliže písemně
požádá do 8 dnů ode dne sdělení informace (s výjimkou stavebního řízení podle § 15 vodního
zákona).
K bodu III. – účastníky řízení jsou podle § 109 stavebního zákona žadatel (stavebník), vlastník stavby,
na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo
dotčeno, 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, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické
právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.
Obec Chrbonín, Chrbonín 37, 391 55 Chýnov
Radek Paclt, nar. 4.11.1975, Chrbonín 15, 391 55 Chýnov
Tomáš Drda, nar. 26.8.1980, Chrbonín 4, 391 55 Chýnov
Milan Paclt, nar. 6.12.1969, Chrbonín 69, 391 55 Chýnov
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
3-Žižkov
Martin Čížek, nar. 1.7.1970, Chrbonín 64, 391 55 Chýnov
Monika Čížková, nar. 14.8.1976, Chrbonín 64, 391 55 Chýnov
Petr Monhart, nar. 5.10.1989, Chrbonín 31, 391 55 Chýnov

Dle ustanovení § 27 správního řádu následovně:
Dle odst. 1 – žadatel (stavebník)
- vlastníci pozemků přímo dotčených stavbou
Dle odst. 2 a 3 – další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny:
- vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich
- vlastníci a správci technické infrastruktury
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Vzhledem k charakteru, rozsahu a typu stavby nebyly stanoveny kontrolní prohlídky stavby.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony
a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu
odvolání ve lhůtě l5 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem
v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor,
odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává podle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Daňková, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč, celkem 3300 Kč byl zaplacen dne 28.5.2021.
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Rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu a v souladu s ustanovením § 115
odst. 5 citovaného stavebního zákona a § 115 odst. 8 citovaného vodního zákona doručuje veřejnou
vyhláškou vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich a vlastníkům a správcům technické
infrastruktury, která bude vyvěšena po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Tábor, ObÚ Chrbonín.
Součástí vyvěšení není situace stavby (tato je k nahlédnutí na odboru ŽP MěÚ Tábor). Poslední den této
lhůty je dnem doručení. Účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu se doručuje jednotlivě.

Vyvěšeno dne: ………………………….

Sejmuto dne: ………………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Žadatel (do vlastních rukou, datovou schránkou)
HYDROSED s. r. o., IDDS: d2ra7wz
sídlo: Zlukovská č.p. 885, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1
zastoupení pro: Obec Chrbonín, Chrbonín 37, 391 55 Chýnov
Obec (do vlastních rukou, datovou schránkou)
Obec Chrbonín, IDDS: q6wam95
sídlo: Chrbonín č.p. 37, 391 55 Chýnov
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona (do vlastních rukou, datovou
schránkou)
Radek Paclt, Chrbonín č.p. 15, 391 55 Chýnov
Tomáš Drda, Chrbonín č.p. 4, 391 55 Chýnov
Milan Paclt, Chrbonín č.p. 69, 391 55 Chýnov
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Martin Čížek, Chrbonín č.p. 64, 391 55 Chýnov
Monika Čížková, Chrbonín č.p. 64, 391 55 Chýnov
Petr Monhart, Chrbonín č.p. 31, 391 55 Chýnov
Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
st. p. 1, 2/1, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/2, 6/3, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 21/1, 22, 23/1, 23/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3,
27, 28, 30, 31/1, 31/2, 32, 33/1, 34, 35, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 37/3, 38, 41, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50/1, 53, 54, parc. č. 1/2, 5/2, 5/5, 9, 12, 13/1, 21/1, 32, 33/1, 35, 38/1, 38/2, 39, 44/1, 71/1, 87, 88/2,
89, 90/2, 91/2, 91/3, 96, 97/2, 98, 105/2, 106/5, 106/6, 110/4, 111/1, 111/2, 111/5, 115/2, 117, 118, 120,
132, 133, 140, 142, 147/1, 149, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7, 151/8, 151/9, 154/1, 158/3, 158/4, 158/5,
158/6, 158/7, 158/8, 158/9, 158/11, 158/12, 158/13, 168, 169, 170, 172, 179, 200/9, 200/11, 200/16,
200/20, 200/22, 200/23, 200/24, 797/1, 798/4, 798/5, 799/1, 799/2, 799/6, 800/1, 1067/12, 1067/13,
1088/1, 1088/5, 1088/12, 1088/18, 1088/19, 1088/20, 1088/23, 1092/1, 1117/2, 1117/3, 1117/7, 1118,
1119/2, 1119/4, 1119/6, 1119/10, 1119/13, 1245/8, 1245/11, 1245/14, 1245/29, 1245/32, 1245/38,
1245/41, 1246, 1247/2, 1251, 1262, 146/2, 151/2, 200/8, 151/3, 146/3 v katastrálním území Chrbonín
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Dotčené orgány (dodejky, datovou schránkou)
Městský úřad Chýnov, stavební oddělení, IDDS: ct6b7hu
sídlo: Gabrielovo náměstí č.p. 7, 391 55 Chýnov
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3
sídlo: Chýnovská č.p. 276, Měšice, 391 56 Tábor
Ostatní (veřejnou vyhláškou)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Obecní úřad Chrbonín, IDDS: q6wam95
sídlo: Chrbonín č.p. 37, 391 55 Chýnov
Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
K vyvěšení:
Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1 se žádostí o vyvěšení
na úřední desce po dobu 15ti dnů, po uplynutí této lhůty žádáme o zaslání potvrzení o vyvěšení
Obecní úřad Chrbonín, IDDS: q6wam95
sídlo: Chrbonín č.p. 37, 391 55 Chýnov se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15ti
dnů, po uplynutí této lhůty žádáme o zaslání potvrzení o vyvěšení

Vypraveno dne: 4.8.2021

