
 

 

Městský  úřad  Trhové  Sviny 
odbor životního prostředí – oddělení vodního hospodářství a rybářství 

Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vyřizuje:  Ing. Zuzana Žohová     Tel.:            386 301 451 
fax:      386 301 430                  E-mail: zpvodhosp@tsviny.cz 
Trhové Sviny                                 datum:         7.10.2009 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Obec Svatý Jan nad Malší                   Č.j.:  OŽP 27012/09/ozn/Žoh 
Svatý Jan nad Malší 13    
374 01 Trhové Sviny 
   

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 

VEŘEJNOU   VYHLÁŠKOU 
___________________________________________________________________________ 
 
Věc: Povolení stavby vodního díla „Vodovod Svatý Jan nad Malší“ v k.ú. Svatý Jan nad 

Malší, Sedlce, Mokrý Lom, Branišovice u Římova, č.h.p. 1-06-02-039, 1-06-02-037                 
a 1-06-02-035.  

  
Žadatel, Obec Svatý Jan nad Malší (IČ 00245488), Svatý Jan nad Malší 13, PSČ                 

373 23, podal dne 24.9.2009, v zastoupení na základě plné moci ze dne 1.7.2008 Alenou 
Hanselovou IN-AL, bytem Plešivec 384, 381 03 Český Krumlov, u příslušného vodoprávního 
úřadu - Městského úřadu Trhové Sviny, odboru životního prostředí, žádost o stavební 
povolení k vodnímu dílu „Vodovod Svatý Jan nad Malší“, situovanému na  pozemcích 
parc.č. KN 3240/3 v k.ú. Mokrý Lom, kraj Jihočeský, obec Mokrý Lom a parc.č. KN 3314                
a 3240/1, PK 3225 a 1320 (na pozemcích parc.č. KN 3240/1 a PK 1320 je umístěna čerpací 
stanice č. 1) v k.ú. Branišovice u Římova, kraj Jihočeský, obec Římov, parc.č. KN 3254, 
3252/1, 3245/1, 3245/2 a 3240/2 v k.ú. Sedlce a parc.č. KN 4668, 4665, 4666/4, 4666/1, 
4625, 4781, 4683/1, 4706/2 (na pozemku parc.č. KN 4706/2 je umístěna čerpací stanice č. 2), 
PK 4670/1, 4688, 4702, 4703 a 4704 v k.ú. Svatý Jan nad Malší, kraj Jihočeský, obec Svatý 
Jan nad Malší, hydrogeologický rajón 631, č.h.p. 1-06-02-039, 1-06-02-037 a 1-06-02-035.   

Předložená projektová dokumentace stavby vodního díla „Vodovod Svatý Jan nad 
Malší“ , řeší dostatečné zásobování pitnou vodou obce Svatý Jan nad Malší, kdy tato obec je 
v současnosti zásobována z vodojemu pro obec Ločenice, ze kterého je voda přečerpávána do 
vodojemu obce Svatý Jan nad Malší a v době letního přísušku hrozí akutní nedostatek pitné 
vody pro obec. Dále tento vodovod umožní napojení osad Sedlce a Hrachovy Hory,                        
v současnosti v těchto osadách jsou zdrojem vody samostatné studny. Trasa vodovodního 
řadu začíná napojením na stávající vodovod v obci Kladiny. Řad „A“ se napojuje na konci 
stávajícího potrubí v jihozápadním okraji obce Kladiny, stávající podzemní hydrant zůstane 
zachován. Potrubí je vedeno v krajnici místní komunikace do čerpací stanice č.1. Čerpací 
stanice č. 1 (parc.č. PK 1320 a KN 3240/1 k.ú. Branišovice u Římova) je navržena na okraji 
obce Kladiny. V čerpací stanici bude osazen registrační vodoměr WP-MFD, DN 50 mm, 
model 222 s dálkovým odečtem. Akumulační nádrž bude nadzemní plastová samonosná                   
o obsahu cca 16,70 m3. V manipulační komoře budou osazena 2 čerpadla, která budou 
přečerpávat vodu do akumulační nádrže čerpací stanice č. 2. Řad „B“ se napojuje na výtlačné 
potrubí z čerpací stanice č. 1 a je veden v krajnici místní komunikace na Hrachovy Hory, 
Sedlci a ze Sedlce na Svatý Jan nad Malší. Pod silnicí Velešín – Svatý Jan nad Malší bude 
proveden protlak. Čerpací stanice č. 2 (parc.č. KN 4706/2 k.ú. Svatý Jan nad Malší) je 
umístěna u silnice Velešín – Svatý Jan nad Malší na západním okraji obce. Z akumulační 
nádrže čerpací stanice č. 2 bude voda přečerpána přímo do stávajícího vodojemu obce Svatý 
Jan nad Malší.  
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Zásobování obce Svatý Jan nad Malší zůstane ve stávajícím režimu. Stávající rozvody 

budou zachovány. Na potrubí pro osadu Hrachovy Hory bude vysazena odbočka a potrubí lPE 
110/10 se přivede do betonové armaturní šachty. V šachtě bude osazen hlavní uzávěr, 
redukční ventil a vodoměr. Totéž bude provedeno pro osadu Sedlce.  
 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty a provozní soubory: 
 

Stavební objekty: 
SO 01 – Vodovod z trub lPE 110/10 SDR 11, PN 16, celkové délky  3623 m 
vodovodní řad „A“    ….………...       51 m 
                        „B“   ….…………   3572 m 
SO 02 – Čerpací stanice č.1   
SO 03 – Čerpací stanice č. 2  
 
Provozní soubory: 
PS 01 – Elektroinstalace čerpacích stanic č. 1 a 2. 
 

Městský úřad Trhové Sviny – obce s rozšířenou působností (zákon č. 314/2002 Sb.,              
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností), 
jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona                 
č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), 
jako speciální stavební úřad v souladu s § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování           
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 
oznamuje zahájení vodoprávního řízení, a protože jsou mu dobře známy vodoprávní poměry 
staveniště a žádost s přiloženými doklady poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby vodního díla, upouští ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního 
zákona, od místního šetření (ústního jednání). 
 

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí na Městském úřadu 
Trhové Sviny, odboru životního prostředí, č. dveří 19, úřední dny: pondělí a středa - v době 
od 800 do 1100 a od 1200 do 1700 hodin., v ostatní dny doporučujeme návštěvu předem 
telefonicky domluvit. 

 
Vodoprávní úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou, což odůvodňuje 
oznámení o zahájení vodoprávního řízení formou veřejné vyhlášky (§ 115 odst. 8 vodního 
zákona). Své námitky a připomínky mohou účastníci řízení uplatnit během vyvěšení tohoto 
oznámení, nejpozději  
 

do  9. listopadu 2009 
 

jinak k nim nebude přihlédnuto. 
 

Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení jsou povinny sdělit svá stanoviska i dotčené orgány 
státní správy. Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo stanovisko 
vyžadované zvláštním přepisem, bylo k projektové dokumentaci připojeno k žádosti                      
o stavební povolení získáno před oznámením zahájení řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě 
stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se 
stavbou souhlasí.  

K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení se 
podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

 

Po marném uplynutí tohoto termínu bude vydáno zdejším vodoprávním úřadem 
rozhodnutí ve výše uvedené věci. 
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Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do 
vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou 
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho 
doplnění. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
Tato „veřejná vyhláška“ bude vyvěšena v souladu s ust. § 115 odst.8 vodního zákona po dobu 
30 dnů ode dne následujícím po dni vyvěšení na úředních deskách (včetně elektronických 
s dálkovým přístupem) těchto úřadů: 
 
Město Trhové Sviny 
Obec Svatý Jan nad Malší 
Obec Mokrý Lom 
Obec Římov 
 
Vyvěšeno dne: ......................... 
Sňato dne:        ......................... 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
            Ing. Zuzana Žohová 
                                        referent odboru životního prostředí  
                                                             oddělení vodního hospodářství a rybářství 
 
Rozdělovník:  
Doručí se: 
a) Do vlastních rukou: (účastníci vodoprávního řízení) 

1. Obec Svatý Jan nad Malší, Svatý Jan nad Malší 13, 374 01 Trhové Sviny, prostřednictvím 
Aleny Hanselové IN-AL, Plešivec 384, 381 03 Český Krumlov 

 

+ další účastníci - veřejnou vyhláškou 
 

b) Do vlastních rukou dále obdrží: 
1. Městský úřad Trhové Sviny - se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 30 dnů na úřední   

desce a jeho vrácení zpět 
2. Obec Svatý Jan nad Malší - se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 30 dnů na úřední   

desce a jeho vrácení zpět 
3. Obec Mokrý Lom - se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 30 dnů na úřední   desce a 

jeho vrácení zpět 
4. Obec Římov - se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 30 dnů na úřední   desce a jeho 

vrácení zpět 
 

c) Dále obdrží dotčené úřady: 
1.   Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí, nám. Přemysla Otakara II,               

370 92 České Budějovice 
2.   MěÚ Trhové Sviny – odbor dopravy a silničního hospodářství – zde 
3.   MěÚ Trhové Sviny – odbor životního prostředí, odbor životního prostředí – zde 
4.   MěÚ Trhové Sviny – odbor výstavby a kult.památek –zde 
5.   Krajská hygienická stanice JK, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice 
6.   HZS JČ, Nádražní ul., PS 66,370 21 České Budějovice 


