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Odbor ochrany životního prostředí
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Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Viz rozdělovník:

Internet: http://www.c-budejovice.cz
Zn.:OOZP/4594/2017 Sn
Vyřizuje:
Tel.:
Č.j.:OOZP/5369/2018-2 Sn Ing. Jaroslava Snížková 386 801 110

E-mail:
snizkovaj@c-budejovice.cz

Datum:
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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 319 – Přeložka odvodňovacího příkopu km 139,494
SO 322- Přeložka vodoteče v km 140,588 ( 322.1)
SO 327- Přeložka vodoteče km 148,450
SO 322.2- Přeložka HOZ Nedabyle
SO 322.3- Přeložka HOZ Plavnice
v rámci stavby D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
(dále též „stavba“) na pozemcích: 189/1, 184/21, 184/19, 186/4, 186/7 ( pův.poz. 186/4), 184/20,
184/18, 186/1) v katastrálním území Roudné , na poz.p.č. 720/15, 720/16, 720/41, 722/1
v katastrálním území Staré Hodějovice - objekt SO 319, souřadnice x=1170540, y= 755022 až
x=1170796, y=754897, na pozemcích p.č. 557/31 , 558/16, 558/15, 558/10, 558/20, 565/49, 565/42,
565/91, 565/94, 558/21, 562/5 ( pův. v ÚR 557/26, 558/7, 558/6, 558/5, 558/8, 565/20, 565/42,
565/42, 558/9, 562/3) v katastrálním území Roudné- objekt SO 322.1, souřadnice x= 1171563, y=
755992 až x= 1171464, y= 755772,
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na poz.p.č. 614/83, ( pův. v ÚR 614/36), 614/36, 614/38, 615/3 ( pův. 615), 615/1 ( pův. 615), 615/2,
( pův. 615), 614/37, 614/54 ( pův. 614/7), 616/6, 614/50 v katastrálním území Doubravice u
Nedabyle- objekt SO 322.2, souřadnice x= 1170596, y= 754704 až x= 1170493, y= 754746,
na pozemcích p.č. 2693/58 ( pův. poz. 2693/46), 2128/6, 2128/5, 2693/38, 2693/53( odděleno
z poz.p.č. 2693/38), 2128/8 v katastrálním území Kamenný Újezd, objekt 322.3, souřadnice x=
1174647, y= 757298 až x= 1174682, y= 757236,
na pozemcích p.č. 88/13 ( v ÚR – odděleno z poz.p.č. 88/1), 25/7 ( v ÚR , odděleno z poz. p.č. 25),
25/8 (v ÚR , odděleno z poz. p.č. 25), 995/58 ( v ÚR, odděleno z p.č. 88/1), 995/62 ( v ÚR, odděleno
z p.č. 88/1), 10/4 ( v ÚR , odděleno z p.č. 10/3), 995/56 (v ÚR , odděleno z p.č. 10/3), 10/5 (v ÚR ,
odděleno z p.č. 10/3) v katastrálním území Krasejovka, objekt SO 327, souřadnice x=1177984, y=
759562 až x= 1177979, y= 759526,
čhp 1-06-02-0770, 1-06-01-2120, hydrogeologický rajon 2160, 6310, VÚ Malše od Stropnice po ústí
toku Vltava ( HVL_0370), Třebonínský potok od pramene po ústí do toku.
SO 319 – Přeložka odvodňovacího příkopu km 139,494 - nově navržené a upravované příkopy podél
komunikací č. III/15523 a III/15532 jsou svedeny do nejnižšího místa v místě současného začátku
zatrubnění překládaného zatrubněného odpadu. Zde bude osazen lapač splavenin vybavený česlemi
pro zachycení pevných nečistot. Lapač splavenin bude napojen do potrubí DN 600, které vodu
z příkopu svede do Malše. Celková délka přeložek je cca 303 m. Na potrubí je navrženo celkem 6 ks
revizních kanalizačních šachet. Nově navržená trasa potrubí je vedena ve spádu 0,4 %. Materiál
potrubí - jsou navrženy plastové roury DN 600, revizní šachty jsou navrženy kruhové, prefabrikované.
Výustní objekt bude proveden seříznutím potrubí se sklonem svahu. Potrubí bude jištěno
monolitickým betonovým blokem.
SO 322- Přeložka vodoteče v km 140,588 ( 322.1)- trasa přeložky je rozdělena na 2 části, jejichž
dělícím prvkem je most SO 204. Na pravé straně dálnice je navržena trasa přeložky prakticky v celé
délce v souběhu s dálničním tělesem. Za mostem je koryto vedeno v trase koryta stávajícího. Koryto
přeložky bude lichoběžníkové s šířkou ve dně 1 m. Sklon svahů koryta je navržen 1:2. Na pravé straně
dálnice D3 je od začátku úseku do km 0,013 a v úseku od km 0,230 do konce úseku koryto zpevněno
kamennou dlažbou do betonu. Opevnění bude provedeno do výšky 1 m. Důvodem opevnění je
skutečnost, že na začátku úpravy bude do koryta zaústěn pravostranný příkop dálnice a na konci
úpravy koryto přechází pod most SO 204. V úseku mezi km 0,011-0,230 je koryto zpevněno
kamennou rovnaninou z regulačního kamene s vyklínováním. Koryto bude opevněno do výšky 0,5 m (
odpovídá výšce hladiny při Q5). Na levé straně dálnice je navrženo v celé délce úpravy zpevnění
kamennou dlažbou do betonového lože. V místě křížení s komunikací SO 154 je navržen brod, který je
součástí komunikace. Stávající zatrubněná část HOZ bude zrušena.
SO 327- Přeložka vodoteče km 148,450- vodní tok je bezejmenný přítok Svineckého potoka, ocitá se
v kolizi s navrhovaným dálničním tělesem. Trasa přeložky se skládá z přímých úseků a kružnicových
oblouků. Délka přeložky je 102,69 m. Příčný profil koryta se navrhuje jako jednoduchý lichoběžník se
šířkou ve dne 0,6 m, sklo svahů je 1:2 a výška opevnění 0,4 m ode dna. Hloubka koryta se pohybuje
v rozmezí 0,7 – 2 m. Opevnění dna a svahů je navrženo kamenným záhozem o tl. 0,40 m a
ohumusováním. Do toku nejsou svedeny vody z komunikace, pouze příkopy odvádějící dešťové vody
ze svahů násypu dálničního tělesa a přilehlého terénu. Stávající koryto bude zasypáno vhodným
materiálem v rámci výkopových prací. Ve staničení 0,022-0,068 je na přeložce osazen dálniční
propustek SO 215, dálniční most přes tok v km 148,450.
SO 322.2- Přeložka HOZ Nedabyle – stávající zatrubněný kanál je v kolizi s navrhovaným dálničním
tělesem. Stávající potrubí bude vlevo od dálnice podchyceno v nově osazené šachtě Š3 a vedeno
nejdříve podél dálnice až do šachty Š2. Poté bude převedeno kolmo pod tělesem D3 a vyústěno do
vodoteče překládané v rámci obj. SO 321. Do šachty Š2 bude napojen svodný meliorační drén DN 150
( součást SO 370). Celková délka bude 163 m. na potrubí je navrženo celkem 3 revizní kanalizační
šachty. Předpokládaná hloubka uložení je 1,2 m, navržený spád 0,2%. Roury budou plastové DN 400
mm, revizní šachty kruhové, prefabrikované.
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SO 322.3- Přeložka HOZ Plavnice – stávající potrubí bude vpravo od D3 podchyceno v nově osazené
šachtě Š4 a vedeno kolmo na dálnici ( SO 101.b) a polní cestu ( SO 157). na levé straně dálnice bude
překládané potrubí opět napojeno na stávající. Do šachty Š2 a Š 4 bude napojen svodný meliorační
drén DN 150 ( součást SO 370). Celková délka přeložky je cca 75 m. na potrbí bude osazeno 4 ks
revizních šachet, šachty Š4 a Š3 jsou navrženy jako spadišťové. Předpokládá se zrušení 69 m
stávajícího potrubí. Hloubka uložení je 0,8 – 1,2 m, potrubí je DN 400-800 ( není známa hloubka
uložení ani profil potrubí. Tyto skutečnosti budou známy až po odkopání.)
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 4594/2017 Sn).
Zplnomocněný zástupce investora dne 27.12.2017 požádal o prodloužení lhůty k doplnění podkladů
do 30.4.2018.
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 smluv s vlastníky pozemků).
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 16.7.2018.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor ochrany životního prostředí,
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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.
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:
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
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ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha Žižkov, 130 00
Mgr. Iva Červená, Doubravice 70, 370 01 Č.Budějovice
Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice
Zdeňka Vávrová, na Zlaté stoce 191/42, 370 05 České Budějovice
Pavel Hořanský, Plav 75, 370 07 Plav
ČR – Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5
Zemědělské družstvo Třebonín, Dolní Třebonín, Horní Třebonín 9, 382 01
Obec Roudné, Roudenská 120, 370 07 Roudné
Marie Nováková, Na Zlaté stoce 215/59, 370 05 České Budějovice
Růžena Vojčová, Na návsi 38, 370 08 Staré Hodějovice
Milena Divišová, Světlíky 2536/5, 370 10 Č.Budějovice
Věra Svačinová, Hroznová 314/18, 370 01 Č.Budějovice
Hubert Bohdal, Borovanská 1102/3, 370 08 Č.Budějovice
BIO TOP s.r.o., Nemanická 440/14, 370 10 Č.Budějovice
Jiří Tajrych, Na Barborce 1403/8, 373 16 Dobrá Voda u Č.Budějovic
Vladimír Čermák, B.Smetany 1641/28, 370 01 České Budějovice
Zdeněk Blažek, Horní 141, 370 08 Staré Hodějovice
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
Lucky Net s.r.o.Žižkova 1321/1, 370 01 Č.Budějovice
ČEPRO, a.s., Dělnická 12, 170 04 Praha 7
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na pozemcích:
720/1, 719/11, 719/5, 720/2 v katastrálním území Staré Hodějovice,
186/2, 186/3, 568/8, 557/25, 565/93, 557/32, 565/43, 558/22, 558/19, 558/17, 558/14, 558/11,
565/20, 1565/48, 558/5, 558/4, 558/6, 558/7, 558/8, 558/9 v katastrálním území Roudné
614/49, 614/89, 614/86, 614/88, 614/81, 616/18, 614/16, 614/15, 614/7, 614/80, 719/9
v katastrálním území Doubravice u Nedabyle,
25/6, 88/24, 995/60, 25/5, 10/6, 25/15, 10/3, 88/12, 995/57 v katastrálním území Krasejovka,
2693/46, 2101/5, 2128/7, 2128/8, 2128/9, 2693/29 v katastrálním území Kamenný Újezd
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:
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.
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Žadatele upozorňujeme, že je nutné dodat tyto podklady:
 Právo založené smlouvou provést požadované stavby – pozemky ve vlastnictví jiných
vlastníků- pozemky p.č. 10/4, 995/56 k.ú. Krasejovka, poz.p.č. 614/36, 614/38, 615/1,
614/37, 614/50 k.ú. Doubravice u Nedabyle, poz.p.č. 562/5, 189/1, 184/21, 184/19, 184/20,
184/18, 186/1, k.ú. Roudné, poz.p.č. 720/15, 720/16 k. ú. Staré Hodějovice

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
k umístění na úřední desce (dodejky) – se žádostí o vyvěšení na 30 dnů
Magistrát města – Odbor vnitřních věcí – Úřední deska, -zdedotčené orgány (na vědomí)
Obecní úřad Roudné
Obecní úřad Kamenný Újezd
Obecní úřad Staré Hodějovice
Obecní úřad Doubravice
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
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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
Povodí Vltavy s.p., České Budějovice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, Praha 3
Agentura ochrany přírody a krajiny České Budějovice
Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice
Jihočeské muzeum v Č.Budějovicích, Dukelská 1, České Budějovice
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.
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