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ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ, STAVEBNÍ A VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Veřejná vyhláška
A.
Výroková část:
Městský úřad Vimperk odbor životního prostředí, který je podle § 106 a § 15 odst. 4
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů příslušným vodoprávním
úřadem s působností speciálního stavebního úřadu posoudil předložený stavební záměr a
podle § 94p stavebního zákona

schvaluje
stavební záměr pod označením:
Posílení vodárenské soustavy v obci Svatá Maří – na pozemcích KN p.č. 611, 612,
617/1, 698/3, 700, 709/1, 711, 713/3, 720, 721, 749/4, 749/14 v k.ú. Svatá Maří, na
pozemcích KN p.č. 686, 687, 698/1, 700, 701/2, 701/3, 702 a 734 v k.ú. Štítkov a na
pozemcích KN p.č. 151/1 a 151/3 k.ú. Buk pod Boubínem s napojením do stávajícího
vodovodního řadu
žadateli:
Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 385 01 Vimperk, IČ 0025071605
prostřednictvím zplnomocněného zástupce:
K + K KONZULT s.r.o., č.p. 79, 387 01 Nišovice, IČ 28095707

Stavba zahrnuje:
4 ks sběrných studní SB.01 – SB.04 DN 1000 s jímacími zářezy s perforovaným
potrubím PVC 160 x 6,2 o celkové délce 80 m na pozemku KN p.č. 698/1 k.ú.
Štítkov, obec Svatá Maří
Přepadová studna PS.01 DN 1000 s napojením vodovodního řadu, potrubí U 110 x
4,2 m a zaústěním přepadového potrubí U 110x4,2 o celkové délce 11,6 m do
přilehlé vodoteče na pozemku KN p.č. 701/2 a 698/1 k.ú. ukončeno kamenným
čelem
Vodovodní řad PVC-U 110 x 4,2 od jímacích zářezů a sběrných studní do nové
přepadové studny PS.01 o celkové délce 306 m na pozemcích KN p.č. 698/1, 702,
701/3 a 701/2 k.ú. Štítkov
Vodovodní řad PVC U 160x6,2 o celkové délce 1641 m na pozemcích KN p.č.
698/1, 702, 701/3, 701/2, 700, 734 a 687, 686 k.ú. Štítkov, dále na pozemcích KN p.č.
151/3, 151/1, k.ú. Buk pod Boubínem, dále na pozemcích 612, 611, 617/1, 698/3,
700, 709/1, 711, 721, 713/3, 720, 749/4 a 749/14 k.ú. Svatá Maří s napojením na
stávající sběrnou studnu na pozemku KN p.č. 749/14 k.ú. Svatá maří
Odkalovací potrubí z šachty Š.01 DN 1000 se zaústěním do stávajícího zemního
rygolu na pozemku KN p.č. 749/4 k.ú. Svatá Maří o celkové délce 35 m
Odkalovací šachta Š.01 DN 1000 se zaústěním odkalovacího potrubí do stávajícího
zemního rygolu na pozemku KN p.č. 749/4 k.ú. Svatá Maří

Orientační souřadnice v souřadnicovém systému S-JTSK:
Poloha sběrné studny SB.04
Poloha sběrné studny SB.03
Poloha sběrné studny SB.02
Poloha sběrné studny SB.01
Poloha přepadové studny PS.01
Poloha odkalovací šachty Š.01
Napojení na stávající řad - studna S.01
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Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=

799292
799296
799284
799279
799272
800269
800194

X = 1149974
X = 1150008
X = 1150116
X = 1150135
X = 1150253
X = 1149693
X = 1149673

a na základě tohoto posouzení:
I.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích KN p.č. 611, 612, 617/1, 698/3, 700, 709/1, 711,
713/3, 720, 721, 749/4, 749/14 v k.ú. Svatá Maří, na pozemcích KN p.č. 686, 687, 698/1,
700, 701/2, 701/3, 702 a 734 v k.ú. Štítkov a na pozemcích KN p.č. 151/1 a 151/3 k.ú.
Buk pod Boubínem dle situace na podkladě katastrální mapy – katastrálního situačního
výkresu v měřítku 1:2000, ve které je umístění stavby polohově okótováno.
2. Případné změny umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání se
stavebním úřadem a bez změny rozhodnutí o umístění stavby.
II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena na základě projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing.
Jindřich Korbel, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a vodohospodářské stavby,
ČKAIT-0100257 a který odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby
provedené podle dokumentace a proveditelnost stavby podle ověřené dokumentace.
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2. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou
k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Před
započetím prací na stavbě je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu termín
zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět;
změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být ponechán na místě až do doby dokončení stavby.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a
technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických
normách.
6. Pro zařízení staveniště bude použit pozemek ve vlastnictví stavebníka. Případný zábor
jiného pozemku bude předem povolen jeho vlastníkem.
7. Materiál určený k výstavbě může být přechodně uložen v souladu s příslušnými předpisy
na vlastním pozemku stavebníka, na jiných pozemcích může být dočasně ukládán pouze
na základě souhlasu vlastníka pozemků.
8. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách.
V případě poškození budou neprodleně uvedeny do původního stavu.
9.

Veškerý vzniklý odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znění.

10. Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy, úklid zbylého materiálu
a okolí stavby.
Předmětná stavba vodního díla může být užívána podle § 122 odst. 1 stavebního
zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního
souhlasu podá stavebník po ukončení stavby v souladu s § 122 stavebního zákona a to
podle § 18i citované vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a to na formuláři č. 14 vyhlášky Mze č.
432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o kolaudační souhlas bude podána v souladu s ustanovení § 15 odst. 1 vodního
zákona a § 122 stavebního zákona a bude obsahovat údaje a doklady podle přílohy č. 14
vyhlášky Mze č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších
předpisů a dle přílohy č. 12 část B citované vyhlášky č. 503/2006 Sb.
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K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
-

geodetické zaměření skutečného provedení stavby, včetně polohopisných souřadnic Y,
X v systému S-JTSK.
doklady, jimiž je podmíněno vydání stavebního povolení nebo jejichž doložení ke
kolaudaci bylo uloženo rozhodnutím podle vodního zákona.
popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí (souhlasu) a
stavebního povolení, pokud budou provedeny.
v případě drobných odchylek – PD skutečného provedení stavby
údaje pro vodoprávní evidenci ke kolaudaci dle vyhl. Mze ČR č. 414/2013 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
v případě změny stavebníka doklad, že nový stavebník stavby se stal právním
nástupcem původního stavebníka
doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (např. tlaková zkouška vodovodního
potrubí, zkouška těsnosti kanalizace apod.).
zápis o předání a převzetí stavby (soupis event. vad a nedodělků, termín pro jejich
odstranění),
doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků (certifikáty, atesty, apod. –
viz § 156 stavebního zákona).
doklad o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření
dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními právními předpisy včetně dokladů
o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek.

Stavba bude dokončena do 31.12.2023.
Před zahájením zemních prací si stavebník zajistí aktuální informaci o existenci
podzemních staveb technické infrastruktury a zajistí jejich ochranu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje společné územní a stavební rozhodnutí správního
orgánu:
Žadatel-stavebník
Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 385 01 Vimperk, IČ 00250716 prostřednictvím
zplnomocněného zástupce K + K KONZULT s.r.o., č.p. 79, 387 01 Nišovice, IČ 28095707
Vlastník (ci) pozemku (ků) pro stavbu a ti co mají k pozemku (kům) právo odpovídající
věcnému břemenu, jejichž práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena (na
doručenku):
Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 385 01 Vimperk, IČ 00250716 – vlastník pozemků 686,
687, 698/1, 734 k.ú. Štítkov a pozemků KN p.č. 617/1, 698/3, 700, 749/4, 749/14 k.ú. Svatá
Maří
Obec Buk, Buk 64, 383 01 Prachatice, IČ 00582981 – stavba na pozemcích KN p.č. 151/1 a
151/3 k.ú. Buk
Šídová Alena, nar. 22.12.1964, č.p. 242, 384 81 Čkyně – vlastník pozemků KN p.č. 611 a
612 k.ú. Svatá Maří
Novotná Lenka, nar. 8.7.1972 č.p. 31, 385 01 Vimperk – vlastník pozemku KN p.č. 709/1 k.ú.
Svatá Maří
Koulová Hana, nar. 11.8.1978, Vašátkova 1012/18, Černý Most, 198 00 Praha 9 – vlastník
pozemku KN p.č. 711 k.ú. Svatá Maří
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Bečka Václav, nar. 29.5.1967, č.p. 40, 385 01 Vimperk – spoluvlastník pozemku KN
p.č.713/3 k.ú. Svatá Maří
Bečková Jitka, nar. 21.9.1969, č.p. 40, 385 01 Vimperk – spoluvlastník pozemku KN
p.č.713/3 k.ú. Svatá Maří
Martanová Eva, nar. 20.12.1946, Palackého 372/36, Vimperk II, 385 01 Vimperk spoluvlastník pozemku KN p.č.720 k.ú. Svatá Maří
Piskáčková Ivana, nar. 4.6.1962, Nebahovská 1016, Prachatice II, 383 01 Prachatice spoluvlastník pozemku KN p.č.720 k.ú. Svatá Maří
Kubička Bohumil, nar. 6.5.1975, Jaroškov 5, 384 73 Stachy - spoluvlastník pozemku KN
p.č.721 k.ú. Svatá Maří
Kubičková Ivona, nar. 26.7.1980, Jaroškov 5, 384 73 Stachy - spoluvlastník pozemku KN
p.č.721 k.ú. Svatá Maří
Tomášková Markéta, nar. 23.10.1976, Jaroškov 5, 384 73 Stachy - spoluvlastník pozemku
KN p.č.721 k.ú. Svatá Maří
Krejsa František, Ing., nar. 2.9.1952, Štítkov 27, 385 01 Vimperk - vlastník pozemku KN p.č.
700 k.ú. Svatá Maří
Zídek Stanislav, nar. 1.12.1987, Bořanovice 11, 385 01 Vimperk - vlastník pozemků KN p.č.
701/2, 701/3 a 702 k.ú. Štítkov
Lešek Jaroslav, nar. 8.1.1951, č.p. 18 Svatá Maří, 385 01 Vimperk - spoluvlastník pozemků
KN p.č. 151/1 a 151/3 k.ú. Buk pod Boubínem
Lešková Jarmila, nar. 18.7.1950, č.p. 18, Svatá Maří, 385 01 Vimperk - spoluvlastník
pozemků KN p.č. 151/1 a 151/3 k.ú. Buk pod Boubínem
Vlastník (ci) sousedících pozemků a staveb a ti co mají k sousedícím pozemkům právo
odpovídající věcnému břemenu, jehož (jejichž) vlastnické právo může být
navrhovanou stavbou přímo dotčeno (veřejnou vyhláškou) se identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, jedná se o vlastníky těchto
parcel KN v k.ú Vimperk, obec Vimperk:
k.ú. Svatá Maří pozemky KN p.č.: 607/1, 607/2, 614, 615, 617/2, 694, 697, 698/2, 698/4,
704, 709/2, 709/3, 709/5, 712/3, 713/2, 716, 722, 725, 729, 749/1, 821/5 a 822,
k.ú. Štítkov pozemky KN p.č.: 528/1, 648/6, 685, 688, 695, 696, 697, 698/2, 699, 707, 708,
709, 711 a 712
k.ú. Buk pod Boubínem pozemky KN p.č.: 146/2, 150/2, 152, 153 a 891
Účastníci řízení:
Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 385 01 Vimperk, IČ 00250716
Obec Buk, Buk 64, 383 01 Prachatice, IČ 00582981 – stavba na pozemcích KN p.č. 151/1 a
151/3 k.ú. Buk
Dotčené orgány státní správy
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP, ÚÚP
Městský úřad Vimperk, odbor ŽP - orgán odpadového hospodářství
Městský úřad Vimperk, odbor ŽP – SSL
Městský úřad Vimperk, odbor ŽP – OPK
Městský úřad Vimperk, odbor kultury a cestovního ruchu
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech
1858/25, 37071 České Budějovice, CZ, IČ 71009345
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 37004 České Budějovice, CZ, IČ
70882835
Na vědomí
Povodí Vltavy státní podnik, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice, IČ 70889953 –
správce Povodí
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B.
Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení, Městský úřad Vimperk, odbor
životního prostředí, vodoprávní úřad, který je podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů věcně a
místně příslušným vodoprávním úřadem

POVOLUJE
Žadateli:
Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 385 01 Vimperk, IČ 00250716
prostřednictvím zplnomocněného zástupce:
K + K KONZULT s.r.o., č.p. 79, 387 01 Nišovice, IČ 28095707
podle ustanovení § 8 odst. 1. písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nakládání s podzemními
vodami spočívající v jejich odběru z jímacích zářezů na pozemcích KN p.č. 698/1 a 702
k.ú. Štítkov, obec Svatá Maří, čhp 1-08-02-0220-00, útvar podzemních vod 63101,
Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, hydrogeologický rajón 6310, kraj Jihočeský
Orientační souřadnice v souřadnicovém systému S-JTSK:
Poloha sběrné studny SB.04
Poloha sběrné studny SB.03
Poloha sběrné studny SB.02
Poloha sběrné studny SB.01
Poloha přepadové studny PS.01
Poloha odkalovací šachty Š.01
Napojení na stávající řad - studna S.01

Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=

799292
799296
799284
799279
799272
800269
800194

X = 1149974
X = 1150008
X = 1150116
X = 1150135
X = 1150253
X = 1149693
X = 1149673

v tomto rozsahu:
Průměrný povolený odběr …………………… 0,8 l/sec
Maximální povolený odběr …………………… 1,5 l/sec
Maximální měsíční povolený odběr ………….. 2073 m3/měs.
Roční povolený odběr ………………………… 28883 m3/rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá …………. 12
Doba povoleného nakládání s vodami: do 31.12.2035
Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami:
Související vodní dílo: jímací zářezy
Původ (odebírané) vody: podzemní voda mělkého oběhu
Typ odběrného objektu: sběrná studna SB.01 - SB.04
Četnost sledování jakosti odebírané vody: minimálně 2 x ročně (v zimním a letním období)
Čj.: MUVPK-ŽP 5356/19-LAJ
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Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: zásobovaní obyvatel obce Svatá Maří
Kategorie upravitelnosti zdroje vody: A3 - fyzikální úprava a dezinfekce
Počet zásobovaných obyvatel: 541
Povolení k odběru podzemních vod je vydáváno bez ohledu na jakost podzemních vod
v místě tohoto povoleného nakládání.
Odběr podzemní vody je třeba měřit z hlediska množství podle vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody a výsledky těchto
měření je třeba v souladu s ustanovením § 126 odst. 6 vodního zákona poskytnout správci
povodí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností Ministerstva
životního prostředí, a to vždy do 31.1. následujícího kalendářního roku.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje vodoprávní rozhodnutí správního orgánu:
Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 385 01 Vimperk, IČ 00250716 prostřednictvím
zplnomocněného zástupce K + K KONZULT s.r.o., č.p. 79, 387 01 Nišovice, IČ 28095707
Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 385 01 Vimperk, IČ 00250716 – účastník podle § 115
vodního zákona
Městský úřad Vimperk, odbor ŽP – OPK
Na vědomí
Povodí Vltavy státní podnik, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice, IČ 70889953 –
správce Povodí

Odůvodnění
Dne 13.02.2019 podal žadatel (navrhovatel) Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 385 01
Vimperk, IČ 00250716 prostřednictvím zplnomocněného zástupce K + K KONZULT s.r.o.,
č.p. 79, 387 01 Nišovice, IČ 28095707 žádost o povolení stavby vodního díla nazvaného
Posílení vodárenské soustavy v obci Svatá Maří – na pozemcích KN p.č. 611, 612, 617/1,
698/3, 700, 709/1, 711, 713/3, 720, 721, 749/4, 749/14 v k.ú. Svatá Maří, na pozemcích KN
p.č. 686, 687, 698/1, 700, 701/2, 701/3, 702 a 734 v k.ú. Štítkov a na pozemcích KN p.č.
151/1 a 151/3 k.ú. Buk pod Boubínem s napojením do stávajícího vodovodního řadu schválení stavebního záměru a stanovení podmínek pro umístění a provedení stavby
vodního díla podle § 94p zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších zákonů a žádost o povolení nakládání s podzemními
vodami spočívající v odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní, stavební a vodoprávní řízení.
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 20.02.2019 č.j. MUVPK-ŽP 6147/19-LAJ oznámil
veřejnou vyhláškou zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům státní správy.
Okruh účastníků společného řízení určil stavební úřad ve výrokové části A podle § 94k
stavebního zákona a ve výrokové části B podle § 115 vodního zákona.
Ke správnímu řízení byla doložena projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jindřich
Korbel, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a vodohospodářské stavby, ČKAIT-
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0100257 a který odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené
podle dokumentace a proveditelnost stavby podle ověřené dokumentace.
Ke správnímu řízení byl doložen Hydrogeologický posudek, který vypracoval v lednu 2019
RNDr. Libor Paštyka, odborná způsobilost v hydrogeologii č. 1914/2004.
Ke správnímu řízení byla doloženo závazné stanovisko MěÚ Vimperk, odboru výstavby a
územního plánování, úřad územního plánování ze dne 14.12.2018 pod č.j. MUVPK-VÚP
42809/18-SEB.
Ke správnímu řízení bylo doloženo stanovisko správce Povodí Vltavy ze dne 11.2.2019 pod
zn. 2419/2019-142, správní orgán se ztotožnil s doporučením omezit povolení k odběru
podzemní vody do 31.12.2035, tak aby toto povolení bylo vydáno v souladu s již vydaným
povolením č.j. ŽP 231/1-2289/2446-05/Kub ze dne 14.11.2005, které má platnost rovněž do
31.12.2035.
Ke správnímu řízení byla doložena závazná stanoviska MěÚ Vimperk, odboru životního
prostředí ze dne 17.12.2018 pod č.j. MUVPK-ŽP 43127/18-TUM, ze dne 17.12.2018 pod č.j.
MUVPK-ŽP 43124/18-HEM, ze dne 17.12.2018 pod č.j. MUVPK-ŽP 43126/18-SIP a
rozhodnutí ze dne 28.01.2019 pod č.j. MUVPK-ŽP 3200/19-SIP.
Ke správnímu řízení bylo doloženo sdělení odboru školství, kultury a cestovního ruchu ze
dne 19.12.2018 pod č.j. MUVPK-ŠK 43520/18-HRU.
Ke správnímu řízení byla doloženo závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru
Jihočeského kraje, Pražská 52b, 37004 České Budějovice, územní odbor Prachatice CZ, IČ
70882835 ze dne 18.12.2018 pod č.j. HSCB-56421-2/2018 UO-PT.
Ke správnímu řízení bylo doloženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice
Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25, 37071 České
Budějovice, CZ, IČ 71009345 ze dne 17.12.2018 pod č.j. KHSJC 35981/2018/HOK.PT-ST.
Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. F.A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice (elektrická síť) ze dne 04.12.2018 pod zn. M18391-16292472.
Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. F.A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice (plyn) ze dne 04.12.2018 pod zn. M18391-16292472.
Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
(CETIN) společnosti Český telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 4.12.2018 pod č.j.
800068/18.
Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. zen dne
4.12.2018 pod zn. 10626/18/OVP/N.
Jelikož byly speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek
k jejímu umístění a provádění, stavební úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil
od ústního jednání a ohledání na místě. Účastníci řízení a dotčené orgány mohli své námitky
a závazná stanoviska, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
oznámení. Ve stanovené lhůtě neobdržel stavební úřad žádné námitky ani nová stanoviska.
Vyjádření účastníků řízení a původní stanoviska dotčených orgánů doložená k žádosti byla
zkoordinována a podmínky těchto vyjádření a stanovisek byly zahrnuty do podmínek pro
provedení stavby.
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Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost podle § 94o
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání
území. Dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1
písm. h) ve výši 3000 Kč a podle položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 6000
Kč byl zaplacen dne 21.02.2019.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu v platném znění odvolání, ve kterém se uvede, v jakém
rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu Vimperk, odboru životního prostředí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník řízení (viz rozdělovník) dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad
Vimperk. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Společné povolení podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní
moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho
platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení
stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže
stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit
na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví
běh lhůty platnosti společného povolení.
Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabyde právní moci.

Ing. Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP
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Obdrží s povinností podle § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit
na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a též ji zveřejnit způsobem umožňujícím
dálkový přístup, přičemž dnem vyvěšení je den vyvěšení na:
1. Úřední desce Městského úřadu Vimperk a vrácení potvrzené vyhlášky zpět na
Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí
MěÚ Vimperk - odbor HB (2x – 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené)
MěÚ Vimperk - na elektronické adrese www.vimperk.cz
2. Úřední desce obce Svatá Maří a vrácení potvrzené vyhlášky zpět na Městský
úřad Vimperk, odbor životního prostředí
(2x – 1x vyvěsit na místě obvyklém a na elektronické adrese úřadu, 1x vrátit zpět potvrzené)
3. Úřední desce obce Buk a vrácení potvrzené vyhlášky zpět na Městský úřad
Vimperk, odbor životního prostředí
(2x – 1x vyvěsit na místě obvyklém a na elektronické adrese úřadu, 1x vrátit zpět potvrzené)

Vyvěšeno dne: ......................................
(razítko, podpis)

Sejmuto dne: …………....................................
(razítko, podpis)

Obdrží:
Účastníci řízení:
Žadatel-stavebník
Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 385 01 Vimperk, IČ 00250716 prostřednictvím
zplnomocněného zástupce K + K KONZULT s.r.o., č.p. 79, 387 01 Nišovice, IČ 28095707
Vlastník (ci) pozemku (ků) pro stavbu a ti co mají k pozemku (kům) právo odpovídající
věcnému břemenu, jejichž práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena (na
doručenku):
Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 385 01 Vimperk, IČ 00250716 – vlastník pozemků 686,
687, 698/1, 734 k.ú. Štítkov a pozemků KN p.č. 617/1, 698/3, 700, 749/4, 749/14 k.ú. Svatá
Maří
Obec Buk, Buk 64, 383 01 Prachatice, IČ 00582981 – stavba na pozemcích KN p.č. 151/1 a
151/3 k.ú. Buk
Šídová Alena, nar. 22.12.1964, č.p. 242, 384 81 Čkyně – vlastník pozemků KN p.č. 611 a
612 k.ú. Svatá Maří
Novotná Lenka, nar. 8.7.1972 č.p. 31, 385 01 Vimperk – vlastník pozemku KN p.č. 709/1 k.ú.
Svatá Maří
Koulová Hana, nar. 11.8.1978, Vašátkova 1012/18, Černý Most, 198 00 Praha 9 – vlastník
pozemku KN p.č. 711 k.ú. Svatá Maří
Bečka Václav, nar. 29.5.1967, č.p. 40, 385 01 Vimperk – spoluvlastník pozemku KN
p.č.713/3 k.ú. Svatá Maří
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Bečková Jitka, nar. 21.9.1969, č.p. 40, 385 01 Vimperk – spoluvlastník pozemku KN
p.č.713/3 k.ú. Svatá Maří
Martanová Eva, nar. 20.12.1946, Palackého 372/36, Vimperk II, 385 01 Vimperk spoluvlastník pozemku KN p.č.720 k.ú. Svatá Maří
Piskáčková Ivana, nar. 4.6.1962, Nebahovská 1016, Prachatice II, 383 01 Prachatice spoluvlastník pozemku KN p.č.720 k.ú. Svatá Maří
Kubička Bohumil, nar. 6.5.1975, Jaroškov 5, 384 73 Stachy - spoluvlastník pozemku KN
p.č.721 k.ú. Svatá Maří
Kubičková Ivona, nar. 26.7.1980, Jaroškov 5, 384 73 Stachy - spoluvlastník pozemku KN
p.č.721 k.ú. Svatá Maří
Tomášková Markéta, nar. 23.10.1976, Jaroškov 5, 384 73 Stachy - spoluvlastník pozemku
KN p.č.721 k.ú. Svatá Maří
Krejsa František, Ing., nar. 2.9.1952, Štítkov 27, 385 01 Vimperk - vlastník pozemku KN p.č.
700 k.ú. Svatá Maří
Zídek Stanislav, nar. 1.12.1987, Bořanovice 11, 385 01 Vimperk - vlastník pozemků KN p.č.
701/2, 701/3 a 702 k.ú. Štítkov
Lešek Jaroslav, nar. 8.1.1951, č.p. 18 Svatá Maří, 385 01 Vimperk - spoluvlastník pozemků
KN p.č. 151/1 a 151/3 k.ú. Buk pod Boubínem
Lešková Jarmila, nar. 18.7.1950, č.p. 18, Svatá Maří, 385 01 Vimperk - spoluvlastník
pozemků KN p.č. 151/1 a 151/3 k.ú. Buk pod Boubínem
Vlastník (ci) sousedících pozemků a staveb a ti co mají k sousedícím pozemkům právo
odpovídající věcnému břemenu, jehož (jejichž) vlastnické právo může být
navrhovanou stavbou přímo dotčeno (veřejnou vyhláškou) se identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, jedná se o vlastníky těchto
parcel KN v k.ú Vimperk, obec Vimperk:
k.ú. Svatá Maří pozemky KN p.č.: 607/1, 607/2, 614, 615, 617/2, 694, 697, 698/2, 698/4,
704, 709/2, 709/3, 709/5, 712/3, 713/2, 716, 722, 725, 729, 749/1, 821/5 a 822,
k.ú. Štítkov pozemky KN p.č.: 528/1, 648/6, 685, 688, 695, 696, 697, 698/2, 699, 707, 708,
709, 711 a 712
k.ú. Buk pod Boubínem pozemky KN p.č.: 146/2, 150/2, 152, 153 a 891
Účastníci řízení:
Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 385 01 Vimperk, IČ 00250716
Obec Buk, Buk 64, 383 01 Prachatice, IČ 00582981 – stavba na pozemcích KN p.č. 151/1 a
151/3 k.ú. Buk
Dotčené orgány státní správy
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP, ÚÚP
Městský úřad Vimperk, odbor ŽP - orgán odpadového hospodářství
Městský úřad Vimperk, odbor ŽP – SSL
Městský úřad Vimperk, odbor ŽP – OPK
Městský úřad Vimperk, odbor kultury a cestovního ruchu
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech
1858/25, 37071 České Budějovice, CZ, IČ 71009345
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 37004 České Budějovice, CZ, IČ
70882835
Na vědomí
Povodí Vltavy státní podnik, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice, IČ 70889953 –
správce Povodí

Digitálně podepsal Josef Kotál
Datum: 18.03.2019 15:11:07 +01:00
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