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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 321 – Přeložka vodoteče v km 139,076
SO 324 - Přeložka Plavnického potoka km 144,630
SO 340.1 - Dešťová usazovací nádrž v km 139,070
SO 340.2 – Retenční nádrž v km 139,070
SO 345.1 – Dešťová usazovací nádrž v km 144,555
SO 345.3 - Dešťová usazovací nádrž v km 144,910
v rámci stavby D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
(dále též „stavba“) na pozemcích: - objekt SO 321: pozemek p.č. 616/7 ( původní pozemek p.č. 616),
616/2 ( pův.poz. 616 ), 614/19 ( pův.poz. 614/1), 614/75 ( pův.poz. 614/2), 616/3 ( pův.poz. 616),
614/16 ( pův.poz. 614/1), 614/17 ( pův.poz. 614/1), 616/6 ( pův.poz. 616), 614/20 ( pův.poz. 614/1),
616/4
( pův.poz. 616), 614/21 ( pův.poz. 614/1), 614/63 ( pův.poz. 614/1), 614/69 ( pův.poz. 614/1), 616/14
( pův.poz. 616), 616/9 ( pův.poz. 616), 614/78 ( pův.poz. 614/2) v katastrálním území Doubravice u
Nedabyle, souřadnice x= 1170435, y= 754690 až x=1170446, y=754582,
na pozemcích – objekt SO 324: p.č. 3193/2 v katastrálním území Kamenný Újezd, souřadnice x=
1174947, y= 757318 až x=1174941, y=757314,
na pozemcích- objekt SO 340,1: p.č. 622/1, 623/1 v katastrálním území Doubravice u Nedabyle,
souřadnice x= 1179082, y= 760538 až x=1179112, y=760563,
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na pozemcích: objekt SO 340,2: p.č. 617/1, 622/1, 614/24 v katastrálním území Doubravice u
Nedabyle, souřadnice x= 1170366, y= 754610
na pozemcích p.č.- objekt SO 345,1: 2693/32, 2693/36 v katastrálním území Kamenný Újezd,
souřadnice x= 1172888, y= 756986 až x=1172906, y=756991
na pozemcích p.č.- objekt SO 345,3: 2725/36, 2725/41 v katastrálním území Kamenný Újezd,
souřadnice x= 1175180, y= 757407 až x=1175166, y=757402
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 321 – Přeložka vodoteče v km 139,076 – jedná se o přeložku pravostranného , bezejmenného
přítoku Malše, jehož stávající tok je v kolizi s plánovanou výstavbou dálnice D3. Trasa toku je částečně
vedena pod mostem SO 202 dálniční most přes cestu a vodoteč v km 139,074. Délka přeložky je 213
m. Nově navržená trasa přeložky je na začátku úpravy vedena v souběhu s hlavní trasou D3. V místě,
kde vchází pod most SO 201, je trasa dále vedena v souběhu s komunikací SO 151 až na konec
úpravy. Koryto bude lichoběžníkové s šířkou ve dně 1 m. Sklon svahů je navržen 1:2. Opevnění koryta
je navrženo kamennou dlažbou s vyklínováním do výšky 0,8 m. V úseku mezi km 0,078 a km 0,170 je
koryto zpevněno kamennou dlažbou do betonového lože.
Koryto bude vedeno v podélném spádu 0,28 %.
SO 324 - Přeložka Plavnického potoka km 144,630- Délka přeložky je 86 m, sklo je 1,134%. Trasa je
navržena tak, aby nedošlo ke kolizi koryta potoka s pilíři dálničního mostu SO 209. Koryto je navrženo
o profilu s šířkou dna 1 m a sklony svahů 1:2. Koryto je rozděleno na 2 úseky opevněné kamennou
dlažbou do betonu a betonovými tvárnicemi ve štěrkopískovém loži navazujícími na stávající
opevnění koryta.
SO 340,1- Dešťová usazovací nádrž v km 139,070- jedná se o ochranu přilehlého okolí a recipientu
před případnými úniky ropných látek. Nádrž je umístěna v zálivu dálniční vozovky v tělese dálnice.
Záliv je přístupný z odstavného pruhu dálnice.
SO 340,2- Retenční nádrž v km 139,070- součástí stavebního objektu je podzemní prefabrikovaná
retenční nádrž s nátokem do šachty pro umístění hradící stěny a regulačního funkčního objektu. Bude
sloužit k retenci vody před vypouštěním do recipientu. Nádrž je umístěna v zálivu dálniční vozovky.
Přítokové i odtokové potrubí je navrženo z plastových trub DN 400 mm.
SO 345,1 Dešťová usazovací nádrž v km 144,555 – usazovací nádrž s odlučovačem ropných látek je
navržena pro dešťové vody z vozovky z navrhované dálnice D3. Nádrž je podzemní prefabrikovaná.
Stoky G1 a G2 odvádějí vodu z vozovky v km 143,910- 144,520 přes DUN s vyústěním do Plavnického
potoka pod chovným rybníkem. Sedimentační nádrž je technologicky rozdělena na kalojem a
koalescenční odlučovač. Je umístěna pod mostem SO 209, příjezd je zajištěn z místní komunikace po
přeložce polní cesty SO 157 a příjezdové komunikaci SO 345,2.
SO 345,3- Dešťová usazovací nádrž v km 144,910- usazovací nádrž s odlučovačem ropných látek je
navržena pro dešťové vody z vozovky z navrhované dálnice D3. Nádrž je podzemní prefabrikovaná.
Sedimentační nádrž je technologicky rozdělena na kalojem a koalescenční odlučovač.
Je umístěna v prostoru rozšíření přeložené polní cesty v km 0,1 ( SO 158), příjezd SO 345,4.
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 4595/2017 Sn).
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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 požadované podklady.
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 30.7.2018.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor ochrany životního prostředí,
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.
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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.
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) , d) stavebního zákona:
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
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
Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na pozemcích:
614/2, 614/34, 614/32, 614/9, 614/60, 614/59, 614/58, 614/57, 616/18, 614/54, 616/7, 614/15,
614/14, 614/13, 614/12, 614/65, 614/52, 616/10, 614/71, 616/2, 621/1, 620/1, 617/1, 624/1, 620/1,
621/1, 623/1, 614/28, 614/25 v katastrálním území Doubravice u Nedabyle,
2687/3, 3193/1, 2687/20, 2687/8, 2687/9, 2693/60, 2693/40, 2693/33, 2693/31, 2725/13, 2725/10,
2725/37, 2725/36 v katastrálním území Kamenný Újezd,
718 v katastrálním území Staré Hodějovice ( lesní pozemek)
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
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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.

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). Žádáme také obecní úřady v Kamenném Újezdu, v Doubravici
o vyvěšení tohoto oznámení na 30 dnů.
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 Kamenný Újezd se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku na 30 dnů
Obecní úřad Doubravice se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku na 30 dnů
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
IČ: 002 44 732

DIČ: CZ 077 002 44 732
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Magistrát města České Budějovice – stavební úřad
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
Lesy ČR Hradec Králové
na vědomí
Statutární město České Budějovice – náměstek primátora Ing. František Konečný, Ph.D.
Obec Staré Hodějovice
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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